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Uusi lukio tukee ja innostaa!



Lukiouudistus on osa koulutusjärjestelmän 

kokonaiskehittämistä

• Tavoitteena on nostaa osaamis- ja 

koulutustasoa sekä kehittää 

koulutusjärjestelmää kokonaisuutena.

• 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.



• Lukio säilyy yleissivistävänä 

koulutuksena.

• Lukiolaisten valmiudet 

jatko-opintoihin, työelämään 

ja kansainvälisyyteen 

paranevat.

• Laaja-alainen osaaminen 

vahvistuu.

Uudistuva lukiokoulutus vastaa 

tulevaisuuden haasteisiin 



Yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen perustuva 

toimintakulttuuri
• Tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä 

yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen 

järjestäjien sekä työelämän ja muun ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa. 

– Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, 

lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen 

järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden 

kanssa.

– Oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus on järjestettävä siten, 

että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin 

omassa oppilaitoksessaan sekä koulutuksen järjestäjän muiden 

oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien antamaa 

opetusta hyväksi käyttäen. 

– Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä 

yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. 



• Oppimäärä määritellään 

opintopisteinä.

• Nykyinen kurssi vastaa kahta 

opintopistettä, nuorten oppimäärä on 

150 opintopistettä.

• Laajempia oppiainerajat ylittäviä 

opintojaksoja, pirstaleisuus vähenee

• Koulutuksen järjestäjä päättää 

opintojaksoista.

• Opetuksen määrä säilyy ennallaan.

Joustava lukiokoulutuksen rakenne



• entistä laadukkaampaa 

koulutusta riippumatta siitä, 

missä lukiossa opiskelee

• lisää henkilökohtaista opinto-

ohjausta

• henkilökohtainen 

opintosuunnitelma

• erityisopettajan tukea 

oppimiseen

Opiskelijalle mahdollisuuksia:



• tutustua korkeakouluopintoihin 

ja työelämään,

• kansainvälistymiseen ja

• uusia ylioppilaskoe aiempaa 

useammin.

Opiskelijalle lisää mahdollisuuksia 

Opiskelijalähtöisyyden vahvistamisella ja opintojen henkilökohtaistamisella   

lisätään opiskelumotivaatiota ja opintojen mielekkyyttä. 



Opettajalle mahdollisuuksia: 

• uudistaa omaa osaamistaan,

• kehittää yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen  perustuvaa 

toimintakulttuuria, 

• opettaa yhdessä toisten aineiden opettajien kanssa ja

• tehdä yhteistyötä muiden lukioiden, korkeakoulujen ja 

työelämän kanssa.

Yhdessä tekeminen 

lisää hyvinvointia ja 

jaksamista



Ylioppilastutkinnon 

kehittäminen



Ylioppilastutkinnon kehittäminen

• Tavoitteena tukea lukiokoulutuksen 

uudistukselle ja uudelle lukiolaille asetettujen 

tavoitteiden toteutumista:

1) Yleissivistys

2) Kansainvälisyys

3) Kokelaan aseman joustavoittaminen.

• Valmistelun pohjana Gaudeamus igitur -

työryhmän ehdotukset ja englanninkielistä 

ylioppilastutkintoa koskeva selvitys.



Ylioppilastutkinto vahvistamaan lukiolaisten 

saamaa yleissivistystä

• Tutkinnon rakennetta muutetaan siten, että kokelaan on suoritettava  

äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kolme koetta tai 

koeparia seuraavista: 1) matematiikka, 2) toinen kotimainen kieli, 3) 

vieras kieli, 4) kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja 

yksi vieraan kielen koe.

– Tutkinto muodostaa tasapainoisemman kokonaisuuden ja mittaa nykyistä 

paremmin lukion opintoja. Uudistus voi lisätä matematiikan ja toisen 

kotimaisen kielen kokeiden suorittamismääriä. Se myös kannustaa 

opiskelemaan monipuolisesti lyhyitä kieliä ja reaaliaineita. 

• Kaikkiin kokeisiin laaditaan oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

– Monitieteiset elementit tutkinnon kokeissa oppiainerajat ylittävää 

opiskelua, mikä on lukiolain tavoitteiden mukaista.



Englanninkielinen YO-tutkinto tukee koulutuksen 

kansainvälisyyttä

• Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa 

opiskelija, joka suorittaa lukiokoulutuksen 

oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon pääosin 

englannin kielellä.

o Rehtorin päätöksellä voi suorittaa myös muu henkilö, jolla 

muutoin voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset 

edellytykset englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.

• Englanninkielisessä tutkinnossa suoritetaan 

samat kokeet kuin suomen- tai ruotsinkielisessä 

tutkinnossa.

• Tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan yhdellä 

tutkintokielellä.



Parannetaan kokelaiden asemaa 

ja joustavoitetaan tutkintoa

• Kokeita ei valita sitovasti pakollisiksi tai ylimääräisiksi. 

• Samassa tutkintoaineessa voi ilmoittautua eritasoisiin kokeisiin.

• Tutkinnon tultua hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt 

kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen 

vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta.

• Erillisinä suoritetut kokeet voidaan sisällyttää tutkintoon 3 vuoden ajan.

• Tutkinnon suorittamisajan pidentymisen edellytyksiä joustavoitetaan. 

– Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti enintään kolmen tutkintokerran aikana.

– Jos kokelas menettää sairastumisen tai ulkomailla tapahtuvan opiskelun 

vuoksi tutkintokerran, tutkintokertaa ”ei menetä”. 



• Lukiolaki voimaan 2019, uudet 

opetussuunnitelmat käyttöön 2021.

• Ylioppilastutkintolain on tarkoitus 

tulla voimaan yhdessä lukiolain 

kanssa 1.8.2019.

• Esitettyjen muutosten on 

tarkoitus tulla voimaan pääosin 

vuonna 2021, 

opetussuunnitelmaan liittyvät 

muutokset vuonna 2023. 

Voimaantulo
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https://vimeo.com/264376234/1d3edea09d

