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Lukiokoulutuksen uudistaminen

Asia

Lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämistä valmistelevan
työryhmän asettaminen

Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 15.5.2018 - 31.12.2018

Tehtävä
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on lisätä toisen
asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.
Valtakunnallisen lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa
yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet tuottavana
koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia ja sujuvoittaa
siirtymistä korkea-asteen opintoihin. Osana lukiouudistusta tuetaan lukioiden ja
korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua
korkeakoulutukseen lukio-opintojen aikana. Tämä tukee sujuvia siirtymiä sekä
lukioissa opiskelevien orientoitumista jatko-opintoihin, ja sitä tuetaan opintoohjauksella.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisiin tulossopimuksiin vuosille
2017-2020 sisältyy kirjaus, jonka mukaan korkeakoulut lisäävät yhteistyötään toisen
asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen
nopeuttamiseksi. Toisen asteen kanssa tehtävä yhteistyö on korkeakoulutus ja
tutkimus 2030 –visiotyössä nähty yhdeksi keskeisistä kehittämisalueista joustavien
opintopolkujen rakentamiseksi ja suomalaisten koulutustason nostamiseksi.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan
lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteistyön kehittämistä. Työryhmän tehtävänä
on:
-

selvittää ja kuvata lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön nykytilaa ja erilaisia
toimintamalleja,

-

määritellä yhteistyön tavoitteita sekä

-

tehdä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi ja valtakunnallisiksi
toimintamalleiksi.

Työryhmän jäsenet
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi
projektipäällikkö Tiina Silanderin opetus- ja kulttuuriministeriön lukiouudistuksen
yksiköstä. Varapuheenjohtajaksi nimetään opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta
Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta.
Työryhmän jäseniksi opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt LUMA –keskus
Suomen johtaja Maija Akselan, lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkosen
Turusta, Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Johanna Holvikiven, rektor
Bengt Klockars vid Vasa Övningsskola Gymnasiet, Kuopion Lyseon rehtori Samuli
Laitisen, rehtori emerita Taina Lehtosen Kaustisilta, Lappeenrannan Lyseon rehtori
Mika Luukkosen, Haukilahden lukion rehtori Pekka Pirin Espoosta, sivistysjohtaja
Tarja Puron Lappajärven kunnasta, kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikosken
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiasta, Iisalmen lyseon lukion rehtori Pasi
Tolosen, Rovaniemen Lyseonpuiston lukion opinto-ohjaaja Anu Turusen,
Mäkelänrinteen lukion rehtori Vesa Vihervän Helsingistä, vararehtori Helka-Liisa
Hentilän Oulun yliopistosta, avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkasen Jyväskylän
yliopistosta, vararehtori Sari Lindblomin Helsingin yliopistosta, kehittämispäällikkö
Sirkku Linnan Aalto-yliopistosta, vararehtori Katri Ojasalon Laurea
ammattikorkeakoulusta ja rehtori Riitta Rissasen Lapin ammattikorkeakoulusta.
Lisäksi työryhmään kutsutaan opetusneuvos, ryhmän päällikkö Petri Lehikoinen
Opetushallituksesta sekä sidosryhmien edustajina Suomen lukiolaisten liiton
puheenjohtaja Alvar Euro, Lähilukioyhdistyksen puheenjohtaja Jukka O. Mattila,
Opettajien ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso,
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n toiminnanjohtaja Petri
Lempinen, Yksityiskoulujen liitto ry:n puheenjohtaja Aki Holopainen, Kuntaliiton
erityisasiantuntija Kyösti Värri ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.
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Työryhmän sihteereiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt opetusneuvos Aija
Töytärin lukiouudistuksen yksiköstä ja ylitarkastaja Ilmari Hyvösen korkeakoulu- ja
tiedepolitiikan osastolta.
Työryhmä voi työssään kuulla asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus
Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan opetus- ja
kulttuuriministeriön TA-tililtä 29.40.20.1.

Opetusministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Opetusneuvos

Aki Tornberg

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Suomen Akatemia
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Tiedoksi

Kansliapäällikkö
Erityisavustajat
Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja erilliset yksiköt

