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Eduskunnan sivistysvaliokunta (SiVM 15/2018) totesi hallituksen esityksestä (235/2018 vp)
antamassaan mietinnössä, ettei esitys sisällä ehdotuksia lukiodiplomeista. Diplomien tarkoi
tuksena on antaa lukio-opiskelijalle mahdollisuus osoittaa näyttöä erityisestä osaamisestaan
ja ha rra stuneisuudesta a n. Lukiodiplomit voivat sisältyä lukiokoulutuksen oppimäärään koulu
tuksen järjestäjän päätöksellä. Niitä annetaan taito- ja taideaineissa, jotka eivät ole ylioppi
lastutkinnon tutkintoaineita, mutta ovat kuitenkin osa yleissivistävää lukiokoulutusta. Lu
kiodiplomeja ei 1.8.2019 voimaan tulleessa lukiolaissa rajata koskemaan ainoastaan taito- ja
taideaineiden opintoja, vaan ne voivat liittyä myös muiden oppiaineryhmien opintoihin. Va
liokunta totesi, että lukiodiplomit ovat hyvä keino näyttää osaamista myös oppiainerajat ylit
täen, esimerkiksi osana yrittäjyyttä koskevia opintoja.
Valiokunta katsoi lisäksi, että taito- ja taideaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee
nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisäl
tyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa. On tärkeää, että jokaisella lukion opiskelijalla
on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee. Valio
kunta uudisti aikaisemmassa mietinnössään (SiVM 2/2018 vp) esittämänsä kehotuksen, että
opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista
kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi. Valiokunnan mietinnön mukaan lukiodiplomi
on hyvä tapa opiskelijalle osoittaa omia vahvuuksiaan monipuolisesti. Valiokunta edellytti,
että lukiodiplomien kehittämistä jatketaan niiden aseman vahvistamiseksi ottaen huomioon
myös niiden hyödyntämismahdollisuudet korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Valiokunta
sisällytti muistioon asiasta lausuman.

Valiokunnan lausuma: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään lukiodiplo
mijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi ja sen perus
teella ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin". (SiVM 15/2018 vp)

Selvitystehtävä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kutsua Teidät selvityshenkilöiksi, joiden tehtä
vänä selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla
opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplo
mien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat
hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Selvityksestä tulisi ilmetä lisäksi:
nykytilan kuvaus: mm. perustiedot nykytilasta (montako opiskelijaa osallistuu, missä
oppiaineissa ja montako koulutuksen järjestäjää tarjoaa lukiodiplomeja ja missä op
piaineissa),
miten diplomeita voitaisiin hyödyntää nykyistä useammissa oppiaineissa ja kansain
välisissä tiedekilpailuissa?
yhteistyön, etä- ja virtuaaliopetuksen mahdollisuudet diplomien järjestämisessä?
miten diplomien arviointi tulisi järjestää valtakunnallisesti yhteismitallisen opiskelija
arvioinnin ja opiskelijan yhdenvertaisen aseman toteutumiseksi?
korkeakoulujen arviot siitä, miten ne aikoisivat hyödyntää lukiodiplomeita opiskelija
vannassa?
mitä lainsäädännöllisiä ja opetussuunnitelmallisia muutostarpeita uudistukset edel
lyttävät?
muutosten kustannusvaikutukset ja niiden kohdentuminen?
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Selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella, millaisia mahdollisuuksia olisi kehittää diplomeita ja nii
den arviointia osaksi ylioppilastutkintoa. Olennaista olisi tässä yhteydessä tarkastella taito- ja
taideaineiden roolia ylioppilastutkinnossa sekä kaksoistutkinnon suoritusmahdollisuuksia en
tistä monialaisemman osaamisen mittaajana.
Selvityksen valmistelussa tulee kuulla Opetushallituksen, Ylioppilastutkintolautakunnan kor
keakoulujen ja muiden diplomeihin liittyvien sidosryhmien näkemyksiä diplomien kehittämi
sestä.
Selvitys tulee luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 15.9.2020 mennessä.
Selvitystyön laatimisen käytännön tuesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Selvityshenkilöiden kanssa tehdään erillinen sopimus selvitystyöstä. Sopimuksessa määritel
lään mm. selvitystehtävän yksityiskohdat, selvityshenkilöille maksettavat palkkiot sekä muut
selvitystehtävään mahdollisesti liittyvät kustannukset. Selvityshenkilöiden palkkiot makse
taan valtion talousarvion momentilta 29.10.20.
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