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Tausta

• Hallituksen päätös lukiouudistuksen toteuttamisesta keväällä 2017.
• Lukiouudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen 

uudistamisen.

• Uudistuksen tavoitteena on 
– lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin 

jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet tuottavana koulutusmuotona
– vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia
– sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin

• Lukiouudistus toteutetaan OKM ja OPH yhteistyössä



Lukiouudistus on tulevaisuustyötä

Oikea aika lukiokoulutuksen kehittämiselle!

Millaista osaamista nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?
Miten osaaminen voidaan hankkia?



Tavoitteena osaamis- ja koulutustason nosto

• Suomi menettänyt kärkipaikan koulutustasovertailussa.
• Lukio on tärkein väylä korkeakouluopintoihin, tuottaa jatko-

opintokelpoisuuden ja –kykyisyyden.
• Lukon tuottama osaaminen ei kaikilta osin vastaa 

korkeakouluopintojen edellyttämää tasoa
• matematiikka ja luonnontieteet
• kielitaito
• yhteiskunnallinen osaaminen
• geneeriset taidot 

• Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö
• Kansainvälistyminen
• Opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet
• Siirtymät korkea-asteella hitaita

• mm. ohjauksen haasteet



• Osaamisen vahvistaminen
– laaja yleissivistys
– monipuoliset tiedot ja taidot
– oppiaineet ja oppiainerajat ylittävät laaja-alaiset kokonaisuudet
– Oppiva yhteisö

• Opiskelijalähtöisyyden vahvistaminen
– Joustavat opiskelumahdollisuudet
– Monipuolinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
– Ohjaus ja tuki oppimiseen ja opiskeluun
– Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia rakentava toimintakulttuuri

• Yhteistyön kehittäminen
– Opettajien yhteistyö, oppilaitosten yhteistyö
– Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö
– Kansainvälinen yhteistyö



Lainsäädännöllisesti

• Lukiolaki ja lukioasetus uudistetaan kokonaisuudessaan.
• Selvitetään laintasoisen säätelyn tarve ja selkeytetään eri 

säädöstasojen suhdetta. 
• Tarkastellaan säätelyn muutostarpeita. 

• Aikataulu: Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi keväällä 2018. 



Seurantaryhmässä
• Opiskelijalähtöisyys

– Opiskelija keskiöön
– Mitä yleissivistys tulevaisuudessa? Uudet osaamistarpeet (mm. keinoäly)
– Henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 

osaamisperusteisuus
– Taidot ja työtavat

• Yhteistyö ja yhteisöllisyys
– Tarveperusta, tasa-arvo, pedagoginen vapaus ja erilaiset 

yhteistyömuodot, kansainvälisyys
• Tulevaisuuden osaamistarpeet

– Metataidot, vuorovaikutustaidot, elinikäisen oppimisen valmiudet, ajattelun 
taidot…

– Uudet toimintatavat tuottavat uudenlaista osaamista, opiskelijan oman 
tekemisen ja ajattelun lisääminen
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Kysely lukiolain ja lukioasetuksen muutostarpeista
• Eniten kommentteja ja ajankohtaisimpia

– yhteistyötä koskevaa 2 §:ää (vahvistettava yhteistyötä korkeakoulujen 
kanssa) 

– opetuksen sisältöä ja laajuutta koskevaa 7 §:ää (yksittäisistä oppiaineista 
säätämisestä kohti laajempia kokonaisuuksia, valinnanvapaus vs. 
yleissivistyksen tarjoaminen) -> tähän kohdistui suurimmat muutostarpeet 
(ka 4,16)

– uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevaa 9 §:ää (yhteinen 
katsomusaine/uskontotieto/elämänkatsomus, ryhmäkoot)

– tuntijakoa ja ops:n perusteita koskevaa 10 §:ää (erilaisia/erisuuntaisia 
näkemyksiä vastuujaosta asetus-OPH-koulutuksen järjestäjä)

– rahoitusta koskevaa 35 §:ää (rahoituksen taso/riittävyys, alueellisen 
saavutettavuuden turvaaminen
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Valmistelu laajassa yhteistyössä

• Avoin ja vuorovaikutteinen valmisteluprosessi
• Seurantaryhmä
• Pyöreän pöydän keskustelut
• Opettajajärjestöjen työpajat
• Lukiokiertue (9+1 tilaisuutta)
• Verkkoaivoriihi (www.uusilukio.fi)
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Uusi lukio -kiertue
• Järjestetään yhteistyössä AVIen ja OPHn kanssa. 
• Korkeakoulujen valintauudistuksesta lyhyt tietoisku + 

keskustelumahdollisuus 
• Paikkakunnat

– Helsinki13.10. (ministeri paikalla)
– Tampere 23.10. 
– Jyväskylä 27.10. 
– Lappeenranta 1.11. 
– Vaasa 6.11. 
– Oulu 10.11 
– Lahti 13.11 (ministeri paikalla)
– Turku 14.11
– Kuopio 23.11. 
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Hyvinvoiva, tulevaisuuttaan 
rakentava nuori. 


