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Eduskunnan sivistysvaliokunta 

Asiantuntijalausunto (sivistysvaliokunta 16.5.2017 klo 12:00) 

 

 

Pro Lukio ry:n lausunto lukiolain muuttamisesta IB-koulutusviennin 

mahdollistamiseksi (HE 42/2017 vp) 

HE 42/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta   

 

Pro Lukio ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen 

asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnan käsitellessä hallituksen esitystä lukiolain 

muuttamisesta International Baccalaureate-tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen 

järjestämiseksi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden 

kansalaisille. Pro Lukio ry toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Esitys lukiolain muuttamisesta siten, että sellaisella lukiokoulutuksen järjestäjällä, jolla 

on lupa järjestää International Baccalaureate-tutkintoon johtavaa koulutusta, olisi oikeus 

järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen 

ulkopuolisten valtioiden kansalaisille, on tervetullut avaus toisen asteen koulutusviennin 

tehostamiseen lukiokoulutuksen osalta. 

Esitys ei mahdollistaisi lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta, vaan koulutuksesta 

aiheutuvista kustannuksista vastaisi tilaaja.  Kannatamme esitystä. Ansiokasta on myös 

se, että esityksen linjauksen mukaan toiminnasta saatava taloudellinen tuotto tulisi 

kohdentaa koulutuksen järjestäjän omaan koulutustoimintaan. Toiminnan 

mahdollistamiseksi olisi suotavaa, että ministeriö voisi tukea koulutusviennin 

käynnistymistä esimerkiksi tukimateriaalilla ja muulla informaatio-ohjauksella. 

On kannatettavaa, että mahdollisuus tilauskoulutuksen järjestämiseen syntyy 

lakimuutoksen johdosta. On kuitenkin tärkeää, että tilauskoulutuksen järjestäminen on 

koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoista.  

Suomalaista koulutusta arvostetaan kansainvälisesti ja siitä olisi mahdollista kehittää 

menestystuote kansainvälisille markkinoille myös lukiokoulutuksen osalta. Tällä hetkellä 

Suomen koulutukseen liittyvässä lainsäädännössä on rajoitteita, jotka hidastavat 

koulutusviennin mahdollisuuksien hyödyntämistä. Toteutuessaan esitys lukiolain 

muuttamisesta edellä kuvatulla tavalla olisi varovainen, mutta tervetullut alku 

lainsäädännön kehittämiselle koulutusviennin mahdollisuuksia nykyistä paremmin 

tukevaksi kokonaisuudeksi. 
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Lukiokoulutuksen järjestäjien resurssit muun kuin kansallisen lukiokoulutuksen 

järjestämiseen ovat pääsääntöisesti hyvin rajalliset. Tämän takia koulutusviennin 

vauhdittamiseksi olisi tarpeen vahvistaa lukiokoulutuksen viennin resursseja koulutuksen 

järjestäjiä tukemalla. Yksi mahdollinen ratkaisu voisi olla koulutusvientiorganisaation 

perustaminen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ’Vietävän hyvää koulutusta!’ 

(opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:20) esittämällä tavalla.  

 

Yhteenveto: 

Pro Lukio ry toteaa seuraavaa: 

1) Kannatamme esitystä lukiolain muuttamisesta siten, että sellaisella lukiokoulutuksen 

järjestäjällä, jolla on lupa järjestää International Baccalaureate-tutkintoon johtavaa 

koulutusta, olisi oikeus järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena Euroopan 

unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille. Esitys on 

varovainen, mutta tervetullut alku. 

2) Pidämme lukiokoulutuksen järjestäjien rajallisten resurssien vuoksi tärkeänä, että 

ministeriö tukee lukiokoulutuksen järjestäjien koulutusvientiponnisteluja esimerkiksi 

tukimateriaalin ja mahdollisen koulutusvientiorganisaation avulla. 

 

 

Pro Lukio ry 

  MARJA HONKAHEIMO 

Kyösti Värri   Marja Honkaheimo 

puheenjohtaja  hallituksen jäsen 

 
 

Pro Lukio ry on lukiokoulutuksen, lukioiden, lukioissa toimivien sekä muiden lukion etua ajavien yhdistys. Pro 

Lukion tarkoituksena on lukiokoulutuksen puolestapuhujana ja kehittäjänä turvata ja vahvistaa lukion asemaa 

omana koulutusmuotona suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Pro Lukio nostaa esille lukiokoulutuksen 

ajankohtaisia teemoja ja osallistuu koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
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