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Lukijalle

Lukiodiplomit on kehitetty vuonna 1993 mietintönsä jättäneen ylioppilastut-
kinnon kehittämistyöryhmän mietinnön pohjalta taito- ja taideaineisiin. Lukio-
koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 7  §:n  2 momentin mukaan soveltaviin 
kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplo-
mit. Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän 
mukaista lukion toimintaa. Lukiodiplomit antavat lukion opiskelijalle mahdol-
lisuuden osoittaa erityisosaamistaan. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitalou-
dessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa 
ja teatterissa. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaeh-
toista, ja opiskelijalle on vapaaehtoista suorittaa lukiodiplomi.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisen tulossopimuksen 
mukaisesti Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa 
lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010. Nyt raportoitavalla kyselyllä selvitettiin 
lukiodiplomin suorittamista lukioissa, yhteistyötä lukiodiplomin toteuttamisessa 
sekä lukiodiplomin merkitystä lukion toimintakulttuurissa. Kyselyllä koottiin 
lisäksi tietoa lukiodiplomien edelleen kehittämiseksi. Selvityksen aineisto koot-
tiin Opetushallituksen sähköisellä kyselyllä keväällä 2010 (Opetushallituksen 
kysely 6/2010). 

Selvityksen ovat tehneet Opetushallituksessa opetusneuvos Mikko Hartikainen 
ja ylitarkastaja Maija-Liisa Ojala. Selvitysprosessin eri vaiheissa työtä ovat kom-
mentoineet Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen toimintayksikön eri 
asiantuntijat.

Helsingissä 20.12.2011

Jorma Kauppinen
Johtaja
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Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta 

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdol-
lisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja 
taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilas-
tutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

1    Lukiodiplomien kehittämisen historiaa 

Opetusministeriö asetti vuonna 1992 työryhmän tekemään ehdotuksen yliop-
pilastutkinnon kehittämiseksi. Tämä kansliapäällikkö Jaakko Nummisen joh-
dolla työskennellyt Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä piti mietinnössään 
(Komiteanmietintö 1993:25) tärkeänä kehittää opiskelijan arviointia niin, että 
ylioppilas saa lukio-opintojen päättyessä asiakirjakokonaisuuden, joka mah-
dollisimman monipuolisesti ja luotettavasti kuvaa hänen yleissivistyksensä ja 
erillisen tiedonhallintansa suuntautumista ja tasoa, sekä niitä valmiuksia, jotka 
parhaiten ilmentävät opiskelijan harrastuneisuutta ja erikoistumista. Asiakirja-
kokonaisuuteen kuuluisivat ylioppilastutkintolautakunnan antaman ylioppilas-
tutkintotodistuksen lisäksi lukion päättötodistus ja päättötodistusta täydentävät 
opiskelijan erityiset näytöt sellaisilla alueilla, jotka eivät ilmene päättötodistuk-
sesta. 

Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä katsoi, että taito- ja taideaineiden 
suoritusten arviointi on yleensä tarkoituksenmukaista hajauttaa pitkähkölle 
aikavälille lukio-opintoja. Opiskelijalla on silloin mahdollisuus osoittaa oppi-
mansa hallintaa luomalla itse taiteellisia tuotoksia tai vaativia taidonnäytteitä. 
Työryhmä totesi myös, että tuotokseen liittyvä mahdollinen kirjallinen osuus 
luo suoritukselle teoreettisen kehyksen. Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryh-
män näkemyksen mukaan taito- ja taideaineissa annettavan arvioinnin muoto 
ja asema vaikuttavat arvostuksiin ja opiskelijan valintoihin.

Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän työn pohjalta Opetushallitus käyn-
nisti vuonna 1995 lukion taito- ja taideaineissa näiden aineiden pakollisia kurs-
seja laajemman arvioinnin kehittämisen. Kehittämisen tavoitteena oli luoda 
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arviointijärjestelmä, jossa lukion aikana osoitetusta erityisosaamisesta anne-
taan lukion päättötodistusta täydentävä todistus, asianomaisen oppiaineen 
lukiodiplomi. Opetushallitus teki lukiodiplomien kehittämistyötä yhteistyössä 
korkeakoulujen, lukioiden ja muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kehit-
tämistyön kehykset asetettiin ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän työn 
pohjalta. Niitä olivat muun muassa
• kehittää oppiaineen ominaisluonteesta lähtien sellaiset valtakunnalliset 

toteutuksen muodot ja arvioinnin kriteerit, että saatu todistus täydentää 
omalla alueellaan lukion päättötodistusta  

• erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näytön antamisen vapaaehtoisuus 
opiskelijalle 

• näyttömahdollisuuden järjestämisen vapaaehtoisuus lukiolle
• lukiodiplomitoiminnan oleminen lukion työtä, ja lukiodiplomitodistuksen 

tuleminen lukion päättötodistuksen liitteeksi.
 
Opetusministeriö asetti vuonna 1998 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida 
lukiodiplomin kehittämistyön siihen mennessä saavutetut tulokset sekä tehdä 
ehdotus lukiodiplomin yleistettävyydestä ottaen huomioon lukioiden ja opis-
kelijoiden osallistumismahdollisuudet, lukion muu päättöarviointi ja lukiodip-
lomin käyttömahdollisuus opiskelijavalinnoissa. Työryhmä rajasi työnsä niihin 
oppiaineisiin, joiden taitoja ylioppilastutkintolautakunta ei tutki ja joiden osaa-
mista ei osoiteta pelkästään näyttökokeella, vaan joissa arvioidaan myös pro-
sessia esimerkiksi portfolion avulla tai muulla tavalla. 

Työryhmä ehdotti muistiossaan (Opetusministeriön työryhmien muistioita 
18:1998), että taito- ja taideaineiden lukiodiplomin suorittaminen on lukion 
yleissivistävän koulutustehtävän mukaista lukion omaa toimintaa. Ehdotuk-
sen mukaan kaikilla lukioilla olisi mahdollisuus järjestää taito- ja taideaineiden 
suorittaminen lukuvuoden 1999–2000 alusta alkaen. Opetushallitus vahvistaisi 
suorittamisen ehdot ja arviointikriteerit valtakunnallisesti oppiaineittain, mutta 
lukiodiplomisuoritukset arvioitaisiin paikallisesti. Eri aineiden lukiodiplomit 
tulisi mahdollisimman laajasti ottaa huomioon jatko-opintojen opiskelijavalin-
noissa. 

Opetushallitus lähetti lukiokoulutuksen järjestäjille ja lukioille toukokuussa 
1999 tiedon siitä, että lukiot voivat ottaa lukiodiplomit käyttöön lukuvuonna 
1999–2000 (Opetushallituksen tiedote 31/99). 

Lukuvuoden 1999–2000 alusta lukien olivat käytettävissä liikunnan, musiikin, 
kuvataiteen, teatterin ja draaman (sittemmin teatteritaiteen, teatterin), kotitalou-
den ja käsityön lukiodiplomit. Tanssin lukiodiplomi otettiin käyttöön lukuvuo-
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den 2001–2002 alusta lukien ja median lukiodiplomi lukuvuoden 2004–2005 
alusta lukien. 

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 7  §:n  2 momentin mukaan soveltaviin 
kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit. 
Lukiodiplomin suorittamiseksi järjestetään usein erillinen lukiodiplomikurssi.

2    Lukiodiplomien luonne ja rakenne

Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän 
mukaista toimintaa ja lukiodiplomeihin liittyy lukioaikainen pitkäkestoinen 
näyttö. Lukiodiplomeja voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, 
liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Opetushallitus on vah-
vistanut lukiodiplomin valtakunnalliset suorittamisen ehdot, arviointikriteerit 
ja todistuksen muodon. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle 
vapaaehtoista, ja opiskelijalle on vapaaehtoista suorittaa lukiodiplomi. Valta-
kunnallisten ohjeiden noudattamisesta vastaa lukio. Lukion opetussuunnitel-
man perusteiden mukaisesti lukion tulee määritellä opetussuunnitelmassaan, 
mitä lukiodiplomeja oppilaitoksessa voi suorittaa. Lukiodiplomitodistuksen 
suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päät-
tötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodip-
lomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän. 

Lukiodiplomit on kehitetty kunkin oppiaineen tai vastaavan luonteen pohjalta 
ja näin eri lukiodiplomien rakenne vaihtelee. Osassa lukiodiplomeita lukio-
diplomitehtävät vaihtuvat vuosittain, osassa tehtäväksiantona on vaihtoehtoi-
sin tavoin koottava näytesalkku tai tehtävävaihtoehtojen teemat ovat vuosittain 
samat. Lukiodiplomiin sisältyy yleensä erillinen portfolio tai muu pitkäkestoista 
näyttöä, oppimisprosessia ja itsearviointia kuvaava osio. Lukiodiplomeihin voi 
sisältyä myös erillinen kirjallinen osio, joka on lukiodiplomista riippuen esi-
merkiksi essee tai tutkielma. Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. 
Opettajan lisäksi arviointiin osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee myös olla 
kyseisen alan asiantuntija. 

Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on aina, että opiskelija on suorit-
tanut pohjakursseina määrätyn määrän oppiaineen lukiokursseja. Kotitalou-
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dessa ja käsityössä vaaditaan kaksi pohjakurssia, tanssissa ja teatterissa kolme, 
kuvataiteessa, liikunnassa, mediassa ja musiikissa neljä kurssia. Lukion aikana 
hankittu erityisosaaminen ja harrastuneisuus osoitetaan Opetushallituksen 
antamien ohjeiden mukaisena lukiodiplomisuorituksena ja opiskelija saa siitä 
kurssisuorituksen. Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi 
merkitään lukion päättötodistukseen oppilaitoksen opetussuunnitelman mää-
rittelemällä tavalla. 

3    Selvityksen aineisto 

Selvityksen aineisto lukiodiplomien suorittamisesta lukioissa koottiin Opetus-
hallituksen kyselyllä (Opetushallituksen kysely 6/2010, liitteenä) keväällä 2010. 
Kysely koski lukiodiplomien suorittamista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 
2009–2010. Edellisen kerran määrällistä tietoa lukiodiplomeiden toteutumisesta 
koottiin vuonna 2003. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää lukiodiplomin suorittamista lukioissa, yhteis-
työtä lukiodiplomin toteuttamisessa sekä lukiodiplomin merkitystä lukion 
toimintakulttuurissa. Kyselyllä koottiin myös tietoa lukiodiplomien edelleen 
kehittämiseksi. Kysely lähetettiin sähköisenä lukiokoulutusta järjestäville oppi-
laitoksille. Kyselyyn myös vastattiin sähköisesti. 

Kyselyyn vastasi 375 lukiota (85,2 % lukioiden kokonaismäärästä kyselyajan-
kohtana). Vastanneista lukioista 29 lukiolla oli pääasiallisena opetus- ja hallin-
tokielenä ruotsi (vastanneista lukioista 7,7 %). Yksi lukio ilmoitti pääasialliseksi 
opetus- ja hallintokielekseen muun kuin suomi tai ruotsi. Tämä lukio on tässä 
selvityksessä tilastoitu ja ryhmitelty aina suomenkielisten lukioiden ryhmään. 
Näin kyselyyn vastanneita suomenkielisiä lukioita oli yhteensä 346. Maakun-
nittain tarkasteltuna vastausprosentti oli paras Itä-Uudenmaan ja Keski-Pohjan-
maan maakunnissa. 
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TAULUKKO 1. Lukiodiplomien suorittamista koskevaan kyselyyn keväällä 2010 vastanneiden lukioiden 
määrä ja jakautuminen (%) maakunnittain ja prosentuaalinen osuus maakunnan lukioista. 

Maakunta
 

Kyselyyn vastanneet 
lukiot maakunnittain

Vastanneiden
osuus (%)

maakunnan 
lukioistaMäärä % Jakautuma %

Uusimaa 69 18,4 77,5

Itä-Uusimaa 8 2,1 100,0

Varsinais-Suomi 30 8,0 88,2

Satakunta 19 5,1 86,4

Kanta-Häme 12 3,2 92,3

Pirkanmaa 34 9,1 89,5

Päijät-Häme 12 3,2 75,0

Kymenlaakso 13 3,5 92,9

Etelä-Karjala 9 2,4 81,8

Etelä-Savo 12 3,2 75,0

Pohjois-Savo 18 4,8 75,0
Pohjois-Karjala 15 4,0 93,8

Keski-Suomi 22 5,9 88,0

Etelä-Pohjanmaa 18 4,8 94,7

Pohjanmaa 14 3,7 82,4

Keski-Pohjanmaa 9 2,4 100,0

Pohjois-Pohjanmaa 35 9,3 92,1

Kainuu 7 1,9 87,5

Lappi 19 5,0 82,6
Yhteensä 375 100,0 85,2

Alkuperäiseen aineistoon sisältyi jonkin verran tapauksia, joissa vastaaminen 
oli jäänyt kesken ja vastaaja oli vastannut kyselyyn uudelleen. Nämä kesken-
eräiset tuplavastaukset on poistettu aineiston käsittelyssä.

Kyselyyn vastanneissa lukioissa oli yhteensä 96 868 opiskelijaa. Heistä 91 439 
opiskelijaa opiskeli suomenkielisissä lukioissa ja 5 429 opiskelijaa ruotsinkieli-
sissä lukioissa. 

Kyselyyn vastanneista lukioista 53 ilmoitti, että lukiossa on vähintään yksi 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämiin opetussuunnitelman painottamisen sisältäviin 
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erityisen koulutustehtävän lupiin sisältyy poikkeaminen Lukiokoulutuksen ylei-
sistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (955/2002) tuntijaosta. 

Kyselyyn vastaajista 134 ilmoitti, että lukiossa on jokin koulutuksen järjestä-
jän päättämä paikallinen opetussuunnitelmapainotus. Tällöin painotus tehdään 
lukion tuntijaon sallimissa rajoissa eikä asetuksen mukaisesta tuntijaosta voida 
poiketa.  

4   Lukiodiplomien suorittamismahdollisuus

Lukiodiplomien järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista, mutta mikäli lukio 
järjestää mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita, asiasta määrätään opetus-
suunnitelmassa. 

Kyselyyn vastanneista lukioista yhden tai useamman lukiodiplomin suorittamis-
mahdollisuus oli 347 lukiossa (92,5 % vastanneista lukioista). Suomenkielisistä 
lukioista suorittamismahdollisuus oli 93,9 %:ssa ja ruotsinkielisistä 75,9 %:ssa. 
Kaikista selvitykseen vastanneista lukioista 28 (7,5 %) ilmoitti, että lukiossa ei 
ole lukiodiplomin suoritusmahdollisuutta. 
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TAULUKKO 2. Yhden tai useamman lukiodiplomin suorittamismahdollisuus kyselyyn vastanneissa lukiois-
sa opetussuunnitelman mukaan keväällä 2010 maakunnittain. 

Maakunta Lukiodiplomin suoritusmahdollisuus   Yhteensä
vastanneita

lukioita
Mahdollisuus on Mahdollisuutta ei ole

Lukioita Lukioita %
maakunnan 

lukioista

Lukioita  Lukioita %
maakunnan 

lukioista
Uusimaa 65 94,2 4 5,8 69
Itä-Uusimaa 7 87,5 1 12,5 8
Varsinais-Suomi 26 86,7 4 13,3 30
Satakunta 18 94,7 1 5,3 19
Kanta-Häme 10 83,3 2 16,7 12
Pirkanmaa 32 94,1 2 5,9 34
Päijät-Häme 10 83,3 2 16,7 12
Kymenlaakso 11 84,6 2 15,4 13
Etelä-Karjala 9 100,0     9
Etelä-Savo 11 91,7 1 8,3 12
Pohjois-Savo 18 100,0     18
Pohjois-Karjala 15 100,0     15
Keski-Suomi 20 90,9 2 9,1 22
Etelä-Pohjanmaa 17 94,4 1 5,6 18
Pohjanmaa 12 85,7 2 14,3 14
Keski-Pohjanmaa 8 88,9 1 11,1 9
Pohjois-Pohjanmaa 34 97,1 1 2,9 35
Kainuu 6 85,7 1 14,3 7
Lappi 18 94,7 1 5,3 19
Yhteensä 347 92,5 28 7,5 375

Vähintään yhden lukiodiplomin suoritusmahdollisuus oli kaikissa kyselyyn vas-
tanneissa lukioissa Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakun-
nissa. 

Lähes kolmasosassa vastanneista lukioista (122 lukiota, 32,5 % vastanneista) oli 
kolmen lukiodiplomin suoritusmahdollisuus. Tavallisimmin nämä kolme lukio-
diplomia olivat kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit. Yhden lukio-
diplomin suoritusmahdollisuus oli 36 lukiossa (9,6 % vastanneista), kahden oli 
73 lukiossa (19,5 %), neljän lukiodiplomin 67 lukiossa (17,9 %) ja viiden 32 
lukiossa (8,5 % vastanneista). Kuuden tai sitä useamman lukiodiplomin suo-
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ritusmahdollisuus oli 17 lukioissa, ja 28 lukiota ilmoitti, että suoritusmahdolli-
suutta ei ole.   

Lukiodiplomien suoritusmahdollisuus on muita aineita tavallisempaa oppiai-
neissa, jotka ovat lukion pakollisia aineita. Tavallisimmin lukiossa on kyselyn 
mukaan kuvataiteen lukiodiplomin suoritusmahdollisuus. Se oli 88,5 %:ssa vas-
tanneista lukioista. Liikunnan lukiodiplomin suoritusmahdollisuus oli 73,1 %:ssa 
ja musiikin 55,7 %:ssa vastanneista lukioista. 

TAULUKKO 3. Eri lukiodiplomien suoritusmahdollisuus lukioiden opetussuunnitelmien mukaan kyselyyn 
vastanneissa lukioissa keväällä 2010. 

Lukiodiplomiaine Lukiot, joissa on mahdollista
suorittaa kyseisen aineen

lukiodiplomi

Lukioita
 
 

Osuus (%)
vastanneista

lukioista

Kotitalous 28 7,5

Kuvataide 332 88,5

Käsityö 69 18,4

Liikunta 274 73,1

Media 66 17,6

Musiikki 209 55,7

Tanssi 41 10,9

Teatteri 64 17,1
 

Kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin lukiodiplomien suoritusmahdol-
lisuus on tarjolla kaikissa maakunnissa, mutta ei yleensä kaikissa maakunnan 
lukioissa. Kotitalouden, median, tanssin ja teatterin lukiodiplomien suoritus-
mahdollisuutta ei ole kaikissa maakunnissa. 
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TAULUKKO 4. Eri lukiodiplomien suorittamismahdollisuudet eri maakuntien lukioissa lukuvuonna 
2009–2010. 

Maakunta  Niiden lukioiden osuus (%) kyselyyn vastanneista oman maakunnan  
lukioista, joissa on kyseisen lukiodiplomin suoritusmahdollisuus

Yhteen-
sä

vastan-
neita

lukioita

Koti-
talous

Kuva-
taide

Käsi-
työ

Lii-
kunta

Media
 

Musiik-
ki

Tanssi
 

Teat-
teri

Uusimaa 5,8 91,3 15,9 68,1 33,3 60,9 15,9 29,0 69

Itä-Uusimaa 25,0 87,5 12,5 62,5 12,5 12,5   12,5 8

Varsinais-Suomi 3,3 83,3 6,7 70,0 6,7 60,0 6,7 16,7 30

Satakunta 15,8 89,5 10,5 68,4 21,1 57,9   5,3 19

Kanta-Häme   83,3 16,7 66,7 33,3 41,7 16,7 33,3 12

Pirkanmaa 8,8 91,2 26,5 79,4 20,6 55,9 5,9 23,5 34

Päijät-Häme 8,3 83,3 41,7 75,0 25,0 41,7 16,7 8,3 12

Kymenlaakso   84,6 15,4 53,8 15,4 53,8     13

Etelä-Karjala 11,1 100,0 11,1 100,0 22,2 55,6 11,1   9

Etelä-Savo 8,3 75,0 8,3 66,7 25,0 50,0 8,3   12

Pohjois-Savo   83,3 22,2 72,2 11,1 55,6 11,1 16,7 18

Pohjois-Karjala 13,3 100,0 33,3 100,0   66,7 6,7 26,7 15

Keski-Suomi   90,9 22,7 86,4 9,1 63,6 13,6 9,1 22

Etelä-Pohjanmaa 11,1 94,4 27,8 83,3 5,6 44,4 16,7 11,1 18

Pohjanmaa 14,3 71,4 35,7 78,6 7,1 64,3 14,3 14,3 14

Keski-Pohjanmaa 11,1 88,9 22,2 55,6 11,1 55,6 11,1 33,3 9

Pohjois-Pohjanmaa 5,7 94,3 14,3 80,0 14,3 54,3 17,1 17,1 35

Kainuu 14,3 71,4 14,3 42,9   71,4 28,6 14,3 7

Lappi 10,5 89,5 5,3 57,9 15,8 52,6   5,3 19

Yhteensä 7,5 88,5 18,4 73,1 17,6 55,7 10,9 17,1 375

Tämän selvityksen mukaan suhteellisesti paras tilanne oli kuvataiteen ja lii-
kunnan lukiodiplomeissa Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, joissa 
näiden lukiodiplomien suoritusmahdollisuus oli kaikissa kyselyyn vastanneissa 
lukioissa. 

Opetussuunnitelmallinen painotus näyttäisi selvityksen mukaan merkitsevän 
yleensä sitä, että lukiossa on myös lukiodiplomimahdollisuus. Lähes kaikissa 
niissä kyselyyn vastanneissa lukioissa, jotka ilmoittivat lukiossa olevan opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisen koulutustehtävän (53 lukiota), oli 
lukiodiplomin suoritusmahdollisuus. 
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Lukioista, joissa oli koulutuksen järjestäjän päättämä paikallinen opetussuunni-
telmapainotus, lukiodiplomin suoritusmahdollisuus puuttui kolmesta lukiosta 
(lukioita aineistossa yhteensä 134). Aineiston lukioista 95:ssä koulutuksen jär-
jestäjän päättämä paikallinen opetussuunnitelmapainotus kohdistui lukiodip-
lomiaineeseen. Näistä lukioista lukiodiplomin suoritusmahdollisuus puuttui 
yhdestä lukiosta. 

5    Lukiodiplomien toteutuminen lukioissa

5.1   Lukiodiplomisuoritusten määrä 
Aineiston perusteella lukiodiplomeita suoritetaan lukioissa useimmin joka 
lukuvuosi kuvataiteessa ja liikunnassa. Kaikissa muissa lukiodiplomiaineissa 
on tavallisempaa, että lukiodiplomeita ei suoriteta lukiossa joka lukuvuosi. 

TAULUKKO 5. Kyselyyn vastanneet lukiot keväällä 2010 sen mukaan, kuinka monessa lukiossa eri 
lukiodiplomeja suoritetaan yleensä joka lukuvuosi. 

Lukiodiplomiaine Lukiot, 
joissa yleensä

suoritetaan
joka lukuvuosi

kyseistä
lukiodiplomia

Lukiot, 
joissa ei yleensä
suoriteta joka

lukuvuosi
kyseistä

lukiodiplomia

Lukiot, 
joissa ei

ole kyseisen
lukiodiplomin

suoritus-
mahdollisuutta

Kotitalous 2 26 347

Kuvataide 242 90 43

Käsityö 12 57 306

Liikunta 152 122 101

Media 22 44 309

Musiikki 73 136 166

Tanssi 12 29 334

Teatteri 24 40 311

Lukioissa toteutuu joka lukuvuosi suhteellisesti useimmin kuvataiteen lukiodip-
lomin suoritusmahdollisuus. Niistä lukioista, joissa kuvataiteen lukiodiplomin 
suoritusmahdollisuus on, 72,9 %:ssa sitä suoritetaan joka lukuvuosi. Liikun-
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nan lukiodiplomia suoritetaan joka lukuvuosi 55,5 %:ssa ja musiikin 34,9 %:ssa 
niitä lukioita, joissa kyseisen lukiodiplomin suorittaminen opetussuunnitelman 
mukaan on mahdollista. Vastaavasti lukiodiplomit toteutuivat joka lukuvuosi 
kotitaloudessa 7,1 %:ssa, käsityössä 17,4 %:ssa, mediassa 33,3 %:ssa, tanssissa 
29,3 %:ssa ja teatterissa 37,5 %:ssa niistä lukioista, joissa oli kyseisen lukiodip-
lomin suoritusmahdollisuus. 

Lukiodiplomeja on viime lukuvuosina suoritettu yhteensä noin 2 500 lukuvuo-
dessa. Näiden tietojen perusteella määrän lukiodiplomien voisi arvioida vakiin-
tuneen suunnilleen tähän määrään. 

Pääosa lukiodiplomisuorituksista tehdään lukion tuntijakoon kuuluvissa oppi-
aineissa. Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomien osuus lukiodip-
lomisuorituksista oli lukuvuonna 2008–2009 yhteensä 84,3  %. Lukuvuonna 
2009–2010 vastaava osuus näiden aineiden lukiodiplomisuorituksista oli ennak-
kotietojen mukaan 84,0 %. 

TAULUKKO 6. Kyselyyn vastanneissa lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010 suoritettujen 
lukiodiplomien määrä ja jakautuminen (%) lukiodiplomeittain. 

Lukiodiplomiaine Suoritettujen lukiodiplomien määrä

Lv. 2008-2009 Lv. 2009-2010 *

Määrä Jakauma (%) Määrä Jakauma (%)

Kotitalous 3 0,1 5 0,2

Kuvataide 1 459 57,1 1 391 55,5

Käsityö 71 2,8 70 2,8

Liikunta 503 19,7 482 19,2

Media 64 2,5 55 2,2

Musiikki 191 7,5 233 9,3

Tanssi 89 3,5 82 3,3

Teatteri 173 6,8 188 7,5

Yhteensä 2 553 100,0 2 506 100,0

* Lukuvuoden 2009-2010 tieto on arvio.

Selvästi eniten oli suoritettu kuvataiteen lukiodiplomia, jonka suoritusmahdol-
lisuus toteutuu lukioissa myös useimmin. Kuvataiteen lukiodiplomien osuus 
kaikista lukuvuonna 2008–2009 suoritetuista lukiodiplomeista oli 57,1 %. Seu-
raavaksi eniten oli suoritettu liikunnan lukiodiplomia, jonka osuus lukuvuoden 
2008–2009 suorituksista oli 19,7 %. 
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Lukiodiplomeita suorittaneiden keskimääräinen määrä niitä toteuttavissa luki-
ois sa vaihteli jonkin verran lukiodiplomeittain lukuvuonna 2008–2009. Hyväk-
syttyjä, hylättyjä ja keskeytyneitä suorituksia oli vähiten lukiota kohti 
koti taloudessa (keskimäärin 1,3/lukio) ja eniten kuvataiteessa (keskimäärin 
6,6/lukio).

TAULUKKO 7. Hyväksyttyjen, hylättyjen ja keskeytyneiden lukiodiplomisuoritusten määrä keskimäärin 
lukiota kohden lukuvuonna 2008–2009.

Lukiodiplomiaine Lukiodiplomisuoritukset lukuvuonna 2008-2009

Hyväksytyt,
hylätyt ja

keskeytyneet
suoritukset 

 

Lukioita, 
joissa

hyväksyttyjä, 
hylättyjä ja/tai
keskeytyneitä

suorituksia

Hyväksytyt,
hylätyt ja

keskeytyneet
suoritukset

lukiota kohti
keskimäärin

Kotitalous 4 3 1,3

Kuvataide 1 638 247 6,6

Käsityö 92 25 3,7

Liikunta 719 161 4,5

Media 89 21 4,2

Musiikki 275 73 3,8

Tanssi 112 19 5,9

Teatteri 197 31 6,4

Yhteensä 3 126 580 5,4

Lukiota kohden eri lukiodiplomeja suorittaneita oli keskimäärin suhteellisen 
vähän. On myös tavallisempaa, että erillistä lukiodiplomikurssia ei järjestetä 
kuin, että se järjestetään.

Alueellisesti tarkasteltuna eniten lukiodiplomisuorituksia tehtiin Uudenmaan 
maakunnassa, jossa myös opiskelijamäärä on suurin. Erityisesti Uudenmaan 
maakuntaan ovat painottuneet median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodip-
lomisuoritukset. 
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TAULUKKO 8. Eri lukiodiplomien suoritusten jakauma (%) maakunnittain lukuvuonna 2008–2009 
kyselyyn vastanneissa lukioissa. 

Maakunta Eri lukiodiplomeiden suoritusten jakauma (%) maakunnittain
lukuvuonna 2008-2009

Vastanneiden
lukioiden 

opiskelijoi-
den määrän
jakauma (%)
syysl. 2009

Koti-
talous

Kuva-
taide

Käsi-
työ

Lii-
kunta

Media Musiik-
ki

Tanssi Teat-
teri

Uusimaa   31,0 26,8 23,4 48,4 42,4 55,1 42,8 29,6

Itä-Uusimaa   1,8   0,8         1,7

Varsinais-Suomi   10,6   9,1 6,3 11,5 2,2 15,0 8,2

Satakunta   5,7 5,7 3,6 1,6 5,8   1,2 4,6

Kanta-Häme   4,1   4,6   4,7   11,5 3,0

Pirkanmaa   7,2 21,1 8,3 31,2 4,7 13,5 6,9 9,1

Päijät-Häme   3,6 8,5 2,2 4,7 1,6     3,1

Kymenlaakso   4,1 2,8 4,0 3,1 2,6     3,2

Etelä-Karjala   1,9   1,4   0,5   1,2 2,0

Etelä-Savo 33,3 0,4 2,8 2,2 3,1 1,0 2,2   2,3

Pohjois-Savo   3,3 2,8 4,2   0,5 3,4   3,7

Pohjois-Karjala 66,7 3,1 2,8 4,8   2,1     2,9

Keski-Suomi   4,0 4,2 9,5 1,6 7,4 16,9 3,5 5,0

Etelä-Pohjanmaa   4,2 14,1 6,7   5,2 3,4 2,9 3,5

Pohjanmaa   4,0 2,8 4,4   5,8   4,6 3,1

Keski-Pohjanmaa   2,3 4,2 1,4   1,6 1,1   1,5

Pohjois-Pohjanmaa   6,4   6,4   2,1 2,2 10,4 9,6

Kainuu   0,7 1,4 1,6   0,5     1,4

Lappi   1,6   1,4         2,5
Yhteensä %
Yhteensä abs.

100,0
3

100,0
1 459

100,0
71

100,0
503

100,0
64

100,0
191

100,0
89

100,0
173

100,0
96 868

Uudenmaan maakunnan ohella käsityön lukiodiplomeita on suoritettu erityi-
sesti Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, median lukiodiplomeita 
niin ikään Pirkanmaan maakunnassa. Kuvataiteen lukiodiplomeita on suori-
tettu kaikissa maakunnissa, joskin suoritusten pientä keskittymistä on Uuden-
maan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Liikunnan lukiodiplomisuorituksia on 
keskittynyt Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin. Tanssin lukiodiplo-
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misuoritukset ovat keskittyneet Uudenmaan maakunnan lisäksi Keski-Suomen 
ja Pirkanmaan maakuntiin, teatterin Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen maa-
kuntiin. 

Lukioiden opiskelijamääriin maakunnittain suhteutettuna lukiodiplomi-
suorituksia oli lukuvuonna 2008–2009 eniten Kanta-Hämeen maakunnassa 
(38,1 suoritusta 1  000 opiskelijaa kohti) ja toiseksi eniten Etelä-Pohjanmaan 
maakunnassa (36,6 suoritusta 1  000 opiskelijaa kohti). Suhteellisesti vähiten 
lukiodiplomisuorituksia oli Etelä-Savon maakunnassa (11,8 suoritusta 1 000 
opiskelijaa kohti) ja toiseksi vähiten Lapin maakunnassa (12,7 suoritusta 1 000 
opiskelijaa kohti). 

Lukiodiplomisuoritusten kokonaismäärä on kasvanut vuosikymmenen aikana 
yli kaksinkertaiseksi, noin 2 500 lukuvuosittaiseen suoritukseen, kun verrataan 
lukuvuoden 2000–2001 määrää ja lukuvuoden 2009–2010 määristä annettuja 
ennakkotietoja. 



TAULUKKO 9. Lukiodiplomisuoritusten määrä lukuvuosina 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 
2008–2009 ja 2009–2010. 

Lukiodiplomiaine Lukiodiplomisuoritusten määrä 
Lv. 2000-

2001
Lv. 2001-

2002
Lv. 2002-

2003
Lv. 2008-

2009
Lv. 2009-

2010*
Suomenkieliset lukiot          
Kotitalous 2 3 5 3 5
Kuvataide 729 910 1 129 1 393 1 326
Käsityö 44 57 63 70 70
Liikunta 130 163 360 494 474
Media**   17 28 63 52
Musiikki 41 50 85 181 228
Tanssi *** 11 15 28 89 82
Teatteri 123 148 139 165 188
Yhteensä 1 080 1 363 1 837 2 458 2 445

Ruotsinkieliset lukiot
Kotitalous          
Kuvataide 38 34 43 66 65
Käsityö       1  
Liikunta 1   2 9 8
Media**   2 1 1 3
Musiikki       10 5
Tanssi ***     1    
Teatteri     2 8  
Yhteensä 39 36 49 95 81

Kaikkiaan          
Kotitalous 2 3 5 3 5
Kuvataide 767 944 1 172 1 459 1 391
Käsityö 44 57 63 71 70
Liikunta 131 163 362 503 482
Media** 19 29 64 55
Musiikki 41 50 85 191 233
Tanssi *** 11 15 29 89 82
Teatteri 123 148 141 173 188
Yhteensä 1 119 1 399 1 886 2 553 2 506

* Lukuvuoden 2009-2010 tiedot ovat arvioita.
** Lukuvuodet 2001-2002 ja 2002-2003 olivat median lukiodiplomin kehittämis- ja kokeiluvuosia.
*** Lukuvuosi 2000-2001 oli tanssin lukiodiplomin kehittämis- ja kokeiluvuosi.
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Kuvataiteen lukiodiplomisuoritusten absoluuttinen määrä on ollut koko tar-
kasteluajanjakson selvästi muita lukiodiplomeita suurempi, joskin kuvataiteen 
lukiodiplomien suhteellinen osuus kaikista suorituksista on jonkin verran pie-
nentynyt alkuvuosista. Kuvataiteen lukiodiplomeja suoritettiin ennakkotiedon 
mukaan 624 enemmän lukuvuonna 2009–2010 kuin lukuvuonna 2000–2001. 
Lukiodiplomien suoritusmäärät ovat lukuvuodesta 2000–2001 lukuvuoteen 
2009–2010 kasvaneet tavallisimmista lukiodiplomeista suhteellisesti eniten 
musiikissa ja liikunnassa. Myös kotitalouden, käsityön, median, tanssin ja teat-
terin lukiodiplomisuoritusten määrät ovat lukuvuodesta 2000–2001 lukuvuo-
teen 2009–2010 kasvaneet. 

Ruotsinkielisissä lukioissa lukiodiplomien suoritusten kokonaismäärä on kak-
sinkertaistunut lukuvuodesta 2000–2001 lukuvuoteen 2009–2010. Kasvu selittyy 
kuvataiteen lukiodiplomin suoritusmäärän kasvulla. Kuvataiteen lukiodiplo-
mien osuus ruotsinkielisissä lukioissa suoritetuista lukiodiplomeista oli noin 
80 %, kun taas vastaava osuus suomenkielisissä lukioissa oli noin 54 %. Lukuvuo-
den 2009–2010 ennakkotietojen mukaan ruotsinkielisissä lukioissa suoritettiin 
kuvataiteen lukiodiplomin lisäksi liikunnan, median, musiikin lukiodiplomeja 
kaikkiaan yhteensä 16.
 
5.2    Lukiodiplomisuoritusten arviointi 
Lukiodiplomien valtakunnallisiin ohjeisiin sisältyvät lukiodiplomikohtaiset 
ohjeet arvioinnista, arvioinnin kohteista ja arvioinnin kriteereistä. Arviointias-
teikko on 1–5, jossa 1 on hyväksytty, 2 on tyydyttävä, 3 on hyvä, 4 on kiitettävä 
ja 5 on erinomainen. Lukiodiplomisuorituksia keskeytyy jonkin verran, ja suo-
rituksia myös hylätään. 

Aineiston mukaan lukuvuonna 2008–2009 hylättiin kahdeksan lukiodiplomi-
suoritusta. Keskeytyneitä lukiodiplomisuorituksia oli kyseisenä lukuvuonna 
565, mikä on 18,1 % aloitetuista lukiodiplomisuorituksista.  
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TAULUKKO 10. Hyväksyttyjen, hylättyjen ja keskeytyneiden lukiodiplomisuoritusten määrä lukuvuonna 
2008–2009 kyselyyn vastanneissa lukioissa.  

Lukiodiplomiaine Hyväksytyt, hylätyt ja keskeytyneet lukiodiplomisuoritukset 
lukuvuonna 2008-2009

Hyväksytyt
lukio-

diplomi-
suoritukset

Hylätyt
lukio-

diplomi-
suoritukset

Keskeytyneet lukiodiplomisuoritukset

Määrä Osuus (%) 
aloitetuista

suorituksista

Kotitalous 3   1 25,0

Kuvataide 1 459 2 177 10,8

Käsityö 71 1 20 21,7

Liikunta 503 3 213 29,6

Media 64   25 28,1

Musiikki 191 2 82 29,8

Tanssi 89   23 20,5

Teatteri 173   24 12,2

Yhteensä 2 553 8 565 18,1

Keskeytyneitä lukiodiplomisuorituksia oli lukuvuonna 2008–2009 suhteellisesti 
eniten musiikissa ja liikunnassa ja vähiten kuvataiteessa ja teatterissa. 

Aineiston mukaan tavallisin hyväksyttyjen lukiodiplomisuoritusten yleisarvo-
sana lukuvuonna 2008–2009 oli 4 (kiitettävä), jonka osuus arvosanoista oli yli 
40 %. Yli 60 % lukuvuoden 2008–2009 lukiodiplomisuorituksista oli arvioitu 
arvosanalla 4 (kiitettävä) ja arvosanalla 5 (erinomainen). 
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TAULUKKO 11. Hyväksyttyjen lukiodiplomisuoritusten yleisarvosanojen jakautuminen (%) lukiodiplomeit-
tain lukuvuonna 2008–2009. 

Lukiodiplomiaine  Lukiodiplomisuoritusten yleisarvosanojen jakauma (%)
lukuvuonna 2008-2009

Hyväksytty
1

Tyydyttävä
2

Hyvä
3

Kiitettävä
4

Erinomainen
5

Kotitalous     100,0    

Kuvataide 1,8 10,4 28,8 35,0 24,0

Käsityö   12,7 26,8 39,4 21,1

Liikunta 0,2 2,1 21,5 55,6 20,6

Media 2,9 10,2 33,3 40,6 13,0

Musiikki 1,5 10,2 28,1 35,0 25,2

Tanssi 1,1 2,2 22,2 51,1 23,4

Teatteri 2,8 5,0 25,5 42,8 23,9

Yhteensä 1,5 8,1 27,1 40,3 23,0

Suhteellisesti eniten arvosanoja 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen) oli annettu lii-
kunnan lukiodiplomeista (yli 76 %) ja toiseksi eniten tanssin lukiodiplomeista 
(yli 74 %). Arvosanojen 1 (hyväksytty) ja 2 (tyydyttävä) osuus oli 9,6 % kaikista 
hyväksyttyjen lukiodiplomisuoritusten arvosanoista lukuvuonna 2008–2009. 

5.3   Lukiodiplomien suorittajien sukupuolijakauma
Lukiodiplomeita suorittavat erityisesti naiset. Pääosa lukiodiplomiaineista on 
perinteisesti naisten suosimia aineita. Lukuvuonna 2008–2009 lukiodiplomei-
den suorittajista oli naisia 77,2 %, lukiokoulutuksen koko opiskelijamäärästä 
naisia oli noin 57 %. 
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TAULUKKO 12. Kyselyyn vastanneissa lukioissa lukuvuonna 2008–2009 lukiodiplomeita suorittaneet 
opiskelijat sukupuolen mukaan. 

Lukiodiplomiaine Lukiodiplomeita lukuvuonna 2008-2009
suorittaneiden opiskelijoiden sukupuolijakauma

Naisia Miehiä Yhteensä Naisten osuus (%)

Kotitalous 2 1 3 66,7

Kuvataide 1 211 248 1 459 83,0

Käsityö 62 9 71 87,3

Liikunta 296 207 503 58,8

Media 49 15 64 76,6

Musiikki 127 64 191 66,5

Tanssi 83 6 89 93,3

Teatteri 141 32 173 81,5

Yhteensä 1 971 582 2 553 77,2

Suhteellisesti eniten naisia on ollut tanssin lukiodiplomin suorittajissa. Suh-
teellisesti vähiten naisia on ollut liikunnan lukiodiplomin suorittajissa, missä 
suorittajien sukupuolijakauma on tasapainoisin lukion opiskelijoiden sukupuo-
lijakaumaan nähden. 

6    Lukiodiplomin suorittamisjärjestelyt ja yhteistyö 

6.1    Lukiodiplomityöhön osallistuvat opettajat 
Kyselyaineiston lukioissa lukiodiplomit kuuluivat yleensä 1–5 opettajan työteh-
täviin. Yleisimmin lukiodiplomit kuuluivat kolmen opettajan työtehtäviin. Näitä 
lukioita oli 28,6 %. Neljän opettajan tehtäviin niitä kuului 21,9 %:ssa, kahden 
opettajan 19,5 %:ssa, viiden opettajan 12,5 %:ssa ja yhden opettajan tehtäviin 
10,8 %:ssa lukioita. Lukiodiplomiin liittyviä tehtäviä oli kuudella tai sitä useam-
malla opettajalla 6,7 %:ssa lukioita. 
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6.2   Lukiodiplomin pohjakurssit
Lukiodiplomien suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut mää-
rätyn määrän oppiaineen lukiokursseja pohjakursseina ennen lukiodiplomin 
suoritusta. Pohjakurssien määrä on ilmoitettu valtakunnallisissa lukiodiplo-
miohjeissa. Kyselyssä vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, montako kyseisen 
aineen kurssia lukion opetussuunnitelmassa on lukiodiplomikurssin lisäksi. 

TAULUKKO 13. Oppiaineessa lukiodiplomikurssin lisäksi tarjottavien kurssien määrä lukioiden opetus-
suunnitelmissa lukuvuonna 2009–2010. 

Kurssit, lukiot Koti-
talous

Kuva-
taide

Käsi-
työ

Lii-
kunta

Media  Musiik-
ki

Tanssi  Teat-
teri

Lukiodiplomiin edellytettä-
vien pohjakurssien määrä 2 4 2 4 4 4 3 3

Niiden lukioiden määrä, jot-
ka ilmoittivat oppiaineessa 
lukiodiplomikurssin lisäksi 
tarjottavien kurssien määrän 5 267 22 179 25 91 16 34

Lukioiden osuus (%), 
joissa tarjottiin kyseisessä 
oppiaineessa lukiodiplomin 
pohjakurssien minimimäärää 
enemmän kursseja 40,0 95,5 59,1 99,5 68,0 95,6 37,5 55,9

Lukioiden opetussuunnitelmiin sisältyy yleensä lukiodiplomin pohjakurssi-
määrää enemmän oppiaineen kursseja. Enimmillään lukioiden opetussuunni-
telmaan sisältyi 30 oppiaineen kurssia lukiodiplomikurssin lisäksi. Tällaisen 
kurssimäärän tarjoavia lukioita oli kuvataiteessa kaksi, liikunnassa kolme, 
mediassa kolme ja musiikissa viisi. Joissakin tapauksissa lukiodiplomin pohja-
kursseja järjestetään yhdessä toisen lukion kanssa. 

6.3   Erillinen lukiodiplomikurssi 
Opiskelija saa lukiodiplomisuorituksesta kurssisuorituksen ja lukiodiplomin 
suorittamiseen liittyy usein opettajan ohjaama ja valvoma erillinen lukiodip-
lomikurssi. Lukuvuonna 2008–2009 erillisiä lukiodiplomikursseja oli järjestetty 
kaikissa muissa lukiodiplomiaineissa paitsi kotitaloudessa. 
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TAULUKKO 14. Lukiot, joissa suoritettiin lukiodiplomeja, sen mukaan, järjestettiinkö niissä erillinen 
lukiodiplomikurssi lukuvuonna 2008–2009. 

Lukiodiplomiaine

Lukioiden jakautuminen (%) sen mukaan, 
järjestettiinkö lukiossa erillinen lukiodiplomi-

kurssi lukuvuonna 2008-2009

Kyllä (%) Ei (%)

Kotitalous   100,0

Kuvataide 55,7 44,3

Käsityö 29,0 71,0

Liikunta 37,6 62,4

Media 38,5 61,5

Musiikki 25,3 74,7

Tanssi 30,0 70,0

Teatteri 48,6 51,4

Suhteellisesti tavallisinta erillisen lukiodiplomikurssin järjestäminen lukuvuonna 
2008–2009 oli kuvataiteessa. Niistä lukioista, joissa kuvataiteen lukiodiplomeja 
suoritettiin, 55,7 %:ssa järjestettiin erillinen lukiodiplomikurssi. Seuraavaksi 
yleisintä oli erillisen teatterin lukiodiplomikurssin toteutuminen, joka järjestet-
tiin 48,6 %:ssa lukioista.

Kyselyssä selvitettiin lukiodiplomeittain myös, järjestetäänkö lukiossa yleensä 
joka lukuvuosi, joka toinen lukuvuosi tai joka kolmas lukuvuosi kyseisen 
lukiodiplomin erillinen lukiodiplomikurssi (Taulukko 15). Kyselyaineiston 
perusteella on tavallisempaa, että erillistä lukiodiplomikurssia eri aineissa ei 
järjestetä kuin, että järjestetään. Tästä poikkeuksen tekevät kuvataide ja teatteri, 
joissa erillisen lukiodiplomikurssin järjestäminen on tavallisempaa kuin eril-
lisen kurssin jättäminen järjestämättä. Kuvataiteen ja teatterin lukiodiplomien 
suorittajien keskimääräinen määrä oli jonkin verran muita lukiodiplomeja suu-
rempi, ja erillisten lukiodiplomikurssien toteutuminen näissä aineissa on ollut 
ehkä tästä syystä muita lukiodiplomiaineita helpompaa. Lisäksi keskeytyneitä 
lukiodiplomisuorituksia oli lukuvuonna 2008–2009 suhteellisesti vähiten kuva-
taiteessa ja teatterissa. Kuvataiteen ja teatterin lukiodiplomien toteuttamisen 
tavat puoltanevat myös erillisen lukiodiplomikurssin järjestämistä. 
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TAULUKKO 15. Lukiodiplomisuorituksia järjestäneet lukiot erillisen lukiodiplomikurssin järjestämisfrek-
venssin mukaan lukiodiplomiaineittain lukuvuonna 2008–2009. 

Lukiodiplomiaine Eri lukiodiplomeiden erillisen lukiodiplomikurssin 
järjestämisfrekvenssi lukiossa  

Joka
lukuvuosi

Joka
toinen

lukuvuosi

Joka
kolmas

lukuvuosi

Ei järjestetä Yhteensä
kysymykseen
vastanneita

A. Lukioiden määrä          

Kotitalous 1 1   6 8

Kuvataide 141 16 5 111 273

Käsityö 8 2   21 31

Liikunta 58 6 4 110 178

Media 7 3   16 26

Musiikki 22 4 2 67 95

Tanssi 7 1   13 21

Teatteri 17 1 2 17 37

B. Lukioiden jakauma (%)          

Kotitalous 12,5 12,5 75,0 100,0

Kuvataide 51,6 5,9 1,8 40,7 100,0

Käsityö 25,8 6,5 67,7 100,0

Liikunta 32,6 3,4 2,2 61,8 100,0

Media 26,9 11,5 61,6 100,0

Musiikki 23,2 4,2 2,1 70,5 100,0

Tanssi 33,3 4,8 61,9 100,0

Teatteri 45,9 2,7 5,4 46,0 100,0

Jos lukiossa järjestetään jonkin oppiaineen erillinen lukiodiplomikurssi, niin 
tavallisinta on järjestää kurssi joka lukuvuosi. 

6.4   Muut lukiodiplomin suorittamisjärjestelyt ja yhteistyö 
Lukuvuonna 2008–2009 muita järjestelyjä suorittaa lukiodiplomikurssi erillisen 
oman lukiodiplomikurssin lisäksi olivat muun muassa itsenäinen työskentely 
sekä kurssin suorittaminen oman lukion muun kurssin yhteydessä ja siihen 
liittyen itsenäisesti työskennellen.  
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TAULUKKO 16. Lukiot sen mukaan, millaisin muunlaisin järjestelyin kuin erillisellä lukiodiplomikurssilla 
opiskelijat suorittivat lukiodiplomeja lukuvuonna 2008–2009. 

Lukio-
diplomi-
aine

Lukioiden määrä lukiodiplomikurssien suorittamisjärjestelyjen mukaan
lukuvuonna 2008-2009

Oman 
lukion

muun kurssin
yhteydessä

Sekä oman 
lukion muun

kurssin yhtey-
dessä että
itsenäisesti

Itsenäisesti  Muulla
tavoin, 
miten?

Yhteensä
kysy-

mykseen
vastanneita

lukioita

Kotitalous   1 1 1 3

Kuvataide 39 58 50 18 165

Käsityö 7 3 10 7 27

Liikunta 10 50 57 20 137

Media 3 10 5   18

Musiikki 4 30 39 4 77

Tanssi 1 4 5 6 16

Teatteri 3 3 12 3 21

Yhteistyö lukiodiplomien suoritusjärjestelyissä toisten oppilaitosten ja muiden 
tahojen kanssa on hyvin harvinaista. Kyselyn avovastauksissa tuli esille yhteis-
työhön liittyviä ongelmia. Aikataulujen sovittaminen on vaikeaa. Opiskelijat 
kokevat yhteistyön vaikeuttavan suorittamisjärjestelyjä ja se voi vähentää opis-
kelijoiden halua suorittaa lukiodiplomeita. 

TAULUKKO 17. Lukioiden yhteistyömenettelyjä lukiodiplomien suoritusjärjestelyissä lukuvuonna 
2008–2009.

Lukiodiplomin muita suorittamisjärjestelyjä lukuvuonna 2008-2009 Lukioita

Kokonaan muun lukion järjestämänä 20

Suorittaminen järjestetty yhteistyössä muun lukion kanssa 28

Suorittaminen järjestetty yhteistyössä muun oppilaitoksen kuin lukion kanssa 17

Muulla tavoin 31

Tavallisin menettely yhteistyössä on ollut muun lukion kanssa tehtävä yhteis-
työ. Runsaat parikymmentä lukiota ilmoitti, että ainakin joitakin lukiodiplo-
misuorituksia tehdään kokonaan muun lukion järjestämänä. Vastaavasti reilut 
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parikymmentä lukiota ilmoitti, että muun lukion opiskelijat suorittivat lukiodip-
lomeja kyseisessä lukiossa lukuvuonna 2008–2009. Muun lukion järjestämänä 
ilmoitettiin suoritettavan muita lukiodiplomeja kuin kotitalouden ja median 
lukiodiplomeja. Useimmin tätä järjestelyä oli liikunnan ja kuvataiteen lukio-
diplomeissa, joissa viisi lukiota ilmoitti, että kyseinen lukiodiplomi suorite-
taan muun lukion järjestämänä. Lukiodiplomien suorittaminen muun lukion 
järjestämänä on lukioissa kaiken kaikkiaan vähäistä. Sekä lukion oppimäärää 
että ammatillista perustutkintoa opiskelleita lukiodiplomien suorittajia oli luku-
vuonna 2008–2009 tämän kyselyaineiston mukaan alle kymmenessä lukiossa. 
Vähäinen lukioiden määrä selittynee sillä, että lukiodiplomin suorittaminen 
edellyttää lukion koko oppimäärän suorittamista ja lukiodiplomitodistus on 
lukion päättötodistuksen liite. 

Muulla tavoin -vastauskohdassa vastaajat ilmoittivat esimerkiksi menettelyjä, 
joissa lukio järjestää suoritusmahdollisuuden itse, mutta käyttää siinä ulkopuo-
lista asiantuntijaa taikka tekee yhteistyötä jonkin muun tahon kuin oppilaitok-
sen kanssa. 

Kyselyssä pyydettiin lukiodiplomeittain tietoa siitä, minkä mahdollisen yhteis-
työtahon tai yhteistyötahojen kanssa lukio teki yhteistyötä lukiodiplomin toteut-
tamisessa lukuvuonna 2008–2009. 

TAULUKKO 18. Lukiot sen mukaan, mitä yhteistyötahoja niillä oli eri lukiodiplomien toteuttamisessa 
lukuvuonna 2008–2009. 

Lukiodiplomi-
aine

Lukiodiplomeita lukuvuonna 2008-2009 toteuttaneet lukiot 
eri lukiodiplomiaineissa käytettyjen yhteistyötahojen mukaan

Muu 
lukio

Taiteen
perusopetuksen

oppilaitos

Ammatillisen
peruskoulutuksen

oppilaitos

Vapaan
sivistystyön
oppilaitos

Muu
yhteistyötaho

Kotitalous 3   1    

Kuvataide 41 5 2 7 5

Käsityö 5 1 3 5 3

Liikunta 20   1   10

Media 2   1   3

Musiikki 13 2 2 4 6

Tanssi 3 5 2 5

Teatteri 3 1 1 2 10
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Tavallisin yksittäinen yhteistyötaho oli muu lukio. Muutamilla lukioilla oli 
eri lukiodiplomeissa yhteistyötä joko taiteen perusopetuksen oppilaitoksen, 
vapaan sivistystyön oppilaitoksen tai ammatillisen peruskoulutuksen oppilai-
toksen kanssa. Lisäksi oli mainittu myös muita yhteistyötahoja kuten esimer-
kiksi kirjasto, urheiluseura, musiikkioppilaitos ja opettajankoulutuslaitos. 

7   Lukiodiplomien näkyminen lukion toiminnassa

Kyselyn avokysymysten avulla koottiin myös tietoa lukiodiplomien edelleen 
kehittämiseksi ja lukiodiplomin merkityksestä lukion toimintakulttuurissa. 

Lukiodiplomien näkyminen lukion toiminnassa vaihtelee. Kaikkein tavallisim-
min ne näkyvät lukion toiminnassa lukiodiplominäyttelynä tai -katselmuk-
sensa. Sellainen järjestetään useimmissa lukioissa, ja näyttelyyn tutustumaan 
kutsutaan myös esimerkiksi opiskelijoiden vanhemmat. Näyttelyitä pidetään 
yleensä lukion eri tiloissa, mutta myös oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi 
kirjastossa tai kunnan taidemuseossa. Musiikin, tanssin, teatterin ja joskus myös 
liikunnan lukiodiplomiesityksiä pidetään lukioissa erikseen tai juhlien yhtey-
dessä osana niiden juhlaohjelmistona. Musiikissa on järjestetty myös erillisiä 
konsertteja. Joissakin lukioissa lukiodiplomeihin liittyvät näyttelyt ja esitykset 
on ajoitettu oppilaitoksen kulttuuriviikolle. 

Osassa lukioita lukiodiplomisuoritukset luetaan ylioppilasjuhlassa. Lukiodiplo-
mien suorittaneille on järjestetty myös erillisiä tilaisuuksia, joihin on kutsuttu 
kaikki lukiodiplomien suorittajat, rehtori ja opettajat sekä opiskelijoiden van-
hemmat. Lukiodiplomisuorituksia huomioidaan lukioiden lehdissä, verkkosi-
vuilla ja vuosikertomuksissa tai vastaavissa. 

Jossakin lukiossa lukiodiplomien suorittaneet opiskelijat myös kertovat koke-
muksistaan uusille lukiodiplomisuorittajille. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan on myös lukioita, joiden toiminnassa suoritetta-
vat lukiodiplomit eivät näy mitenkään tai juuri mitenkään. Tätä vastaajat pitivät 
valitettavana. 
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8     Lukiodiplomien suorittamismahdollisuuden 
tuomia etuja opiskelijoille ja lukiolle

Vastaajilta pyydettiin näkemystä siitä, mitä etua he näkevät lukiodiplomien suo-
rittamismahdollisuudella olevan heidän lukiolleen ja opiskelijoilleen. 

Lukiodiplomien suoritusmahdollisuudesta nähtiin olevan etua ennen muuta 
opiskelijalle. Useimmin mainittu etu oli lisäpisteiden tai osaamisedun ja har-
joituksen saaminen jatko-opintoihin. Lukiodiplomit nähtiin hyvänä mahdol-
lisuutena opiskelijalle osoittaa erityistä osaamistaan ja taitojaan, ne tukevat 
opiskelijan yksilöllisiä valintoja ja opiskelutaitoja. Lukiodiplomien suoritta-
minen lisää opiskelijoiden motivaatiota ja kasvattaa opiskelijaa itsenäiseen ja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opiskelija oppii keskittymään ja syventymään 
lukiodiplominsa aihealueeseen sekä laatimaan siitä kokonaisuuden lukiodip-
lomityöksi. Monissa vastauksissa nähtiin myös lukiodiplomin merkitys yleisten 
opiskeluvalmiuksien parantamisessa. Lukiodiplomityöskentelyssä opiskelijan 
arviointikyky paranee ja tulee realistisemmaksi, ja opiskelijan kommunikaatio 
opiskelijatovereiden kanssa paranee. Yksi vastaaja totesikin, että lukiodiplo-
meissa yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kohtaavat. 

Lukiodiplomityöskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla ”omia 
siipiään”, ja se voi rohkaista opiskelijaa hakeutumaan alan opintoihin. Lukio-
diplomien suorittaminen tuo opiskelijalle vaihtelua opintoihin. Lukiodiplomi-
työskentelyssä hankittu osaaminen on voinut hyödyttää opiskelijoita muun 
muassa kesätyöpaikkojen saannissa. 

Vastaajat näkivät lukiodiplomien suorittamismahdollisuuden olevan lukiolle 
vetovoimatekijä, parantavan lukion imagoa ja tuovan sille positiivista näky-
vyyttä esimerkiksi näyttelyiden ja esitysten muodossa. Lukiodiplomit ovat 
lukiolle julkinen näyttö opiskelijoiden syventävästä ja soveltavasta harrastunei-
suudesta. Lukiodiplomin suoritusmahdollisuus tukee lukion profi loitumista ja 
se voi myös monipuolistaa kurssivalintamahdollisuuksia lukiossa. Lukiodip-
lomityöskentelyn todettiin poikkeavan muusta lukio-opiskelusta ja rikastavan 
pedagogiikkaa. Lukiodiplomit voivat tuoda lisäarvoa lukiodiplomiaineen ope-
tukseen. 



33

9    Lukiodiplomien toteuttamiseen liittyviä 
ongelmia

Kysymykseen siitä, millaisia ongelmia lukiodiplomien toteuttamisessa on luki-
ossanne ollut, varsin monet vastaajat totesivat, että ongelmia ei ole ollut. Osa 
vastaajista toi esille joitakin ongelmia, joista osa toistui useamman kuin yhden 
vastaajan vastauksessa. 

Useimmiten vastauksissa mainittiin ongelmina aikatauluongelmat, kurssivalin-
tojen ja/tai suorittajien vähyys, lisätyö, kustannukset ja palkkiot, arvioitsijan 
löytäminen, suoritusten keskeytyminen ja joissakin myös tilat ja laitteet.

Vastauksissa kuvattiin erilaisia aikatauluongelmia. Lukiodiplomikurssin sijoitta-
minen työjärjestykseen on ollut vaikeaa. Lukiodiplomityötä ohjaavan opettajan 
ja opiskelijoiden tapaamisille ei ole tahtonut löytyä aikaa. Opiskelijat eivät aina 
ole riittävän halukkaita sitoutumaan muun koulutyön ulkopuolella tehtävän 
lukiodiplomityöskentelyyn, joskus myös koulukuljetusten aikataulut haittaavat 
suorittamista. Ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden aikana lukiodiplomi-
työn tekeminen keskeytyy ja viivästyy, mikä on joissain tapauksissa myös joh-
tanut lukiodiplomisuorituksen keskeytymiseen kokonaan. 

Erillisen lukiodiplomikurssin puuttuminen ja lukiodiplomin suorittajien pieni 
määrä tuotiin esille ongelmina. Kurssi ei toteudu vähäisillä valinnoilla. Pienellä 
opiskelijamäärällä toteutettu kurssi on kustannuksiltaan kallis ja lukion resurssit 
ovat pienet. Lukiodiplomien suorittajien pienen määrän todettiin jossain tapa-
uksessa johtuvan lukion pienestä opiskelijamäärästä, mutta useimmin syyksi 
nähtiin opiskelijoiden vähäinen kiinnostus lukiodiplomin suorittamiseen. 

Lukiodiplomien todettiin aiheuttavan lisätyötä opettajalle ja lukion kanslialle. 
Muutamat vastaajat totesivat ongelmaksi myös lukiodiplomista aiheutuvat kus-
tannukset ja palkkiot, erityisesti vaikeudet ulkopuoliselle arvioitsijalle maksetta-
van korvauksen määrittämisessä ja maksamisessa. Joskus on ollut myös vaikea 
löytää toista arvioitsijaa lukiodiplomityön arviointiin. 

Yksi vastauksissa mainittu ongelma oli lukiodiplomisuoritusten keskeyty-
minen. Keskeyttämisen syinä tuotiin esille muun muassa lukiodiplomin vaa-
tivat tavoitteet ja työläys, opiskelijoiden heikko sitoutuminen pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja ajan käyttämiseen muun koulutyön ulkopuolella, itsenäisen 
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työskentelyyn haastavuus, aikatauluongelmat ja jaksaminen muiden opiskelu-
paineiden ohessa. 

Joidenkin aineiden lukiodiplomeihin on liittynyt myös tila- ja laiteongelmia. 
Näitä raportoitiin lähinnä liikunnasta ja kuvataiteesta. 

10    Lukiodiplomien kehittämiseen liittyviä 
näkökohtia

Kysymykseen siitä, miten toivoisitte lukiodiplomia kehitettävän, vain osa vas-
taajista esitti kehittämisnäkökulmia. Osa vastaajista piti lukiodiplomijärjestel-
mää toimivana eikä nimennyt erityisiä kehittämiskohteita. Useiden vastaajien 
esille tuomia samoja kehittämiskohteita ei ollut kovin paljon. Monet esitetyistä 
näkökulmista ovat yksittäisiä. Kehittämisehdotuksiin on myös vastakkaisia 
näkemyksiä. Tähän on voinut vaikuttaa osaltaan vastaajan näkökulma. Osassa 
lukioita vastaajana on ollut rehtori, osassa vastauksen on antanut lukion opet-
taja tai opettajat.  

Vastaajien yleisimmin esille tuoma kehittämisnäkökulma oli, että lukiodiplomin 
asemaa tulisi parantaa ja sen tuomaa hyötyä opiskelijalle varmistaa ja myös kas-
vattaa. Myös lukiodiplomin tunnettavuudessa olisi vielä kehittämistä ja infor-
maatiota sekä markkinointia tulisi parantaa myös lukioissa. 

Mahdollisimman selkeiden valtakunnallisten lukiodiplomien ohjeiden todetaan 
auttavan niiden toteutuksessa. Osa vastaajista toivoisi sitovampaa ja selkeäm-
pää ohjeistusta, osa pitää nykyisenkaltaista ohjeistusta riittävänä ja selkeänä. 
Lukiodiplomin arviointia koskevia näkökulmia sisältyy muutamaan vastauk-
seen liittyen muun muassa arviointiasteikkoon, yhteismitallisuuteen ja kritee-
rien selkeyteen. Joku vastaaja toivoo tutkimuksellisen otteen vahvistamista ja 
toinen ehdottaa kehittämistä näyttökokeen suuntaan. Joissakin vastauksissa 
pohditaan uusienkin lukiodiplomien kehittämistä. 

Joissakin vastauksissa korostetaan, että lukiodiplomikurssi olisi voitava toteut-
taa, vaikka sen valinneita opiskelijoita olisi vähemmänkin. Epävarmuus kurssin 
toteutumisesta vaikeuttaa toimintaa. Sekä lukiodiplomityön ohjaajan että arvi-
oitsijan korvauksista toivotaan selkeää menettelyä. Myös resurssikysymys 
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nousee vastauksissa. Lukion rahoituksen todetaan olevan niukan ja lukiodiplo-
min toteuttamiseen olisi oltava riittävät resurssit. Vastauksissa ehdotettiin myös 
erillistä kehittämisrahaa lukiolle lukiodiplomien toteuttamiseen. 

11   Tiivistelmä 

Lukiodiplomien taustaa 
Lukiodiplomit on kehitetty 1990-luvun alussa työskennelleen Ylioppilastutkin-
non kehittämistyöryhmän työn pohjalta. Opetushallitus on vahvistanut lukio-
diplomin valtakunnalliset suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen 
muodon. 

Lukiodiplomien suorittaminen on lukion toimintaa ja niihin liittyy lukioaikai-
nen pitkäkestoinen näyttö. Lukiodiplomit antavat opiskelijalle mahdollisuuden 
osoittaa erityistä osaamistaan taito- ja taideaineissa ja ne täydentävät lukion 
päättötodistuksen sekä ylioppilastutkintotodistuksen antamaa arviointitietoa 
opiskelijan osaamisesta. Lukiodiplomien suoritusmahdollisuuden järjestämi-
nen on lukiolle vapaaehtoista ja lukiodiplomien suorittaminen on opiskelijalle 
vapaaehtoista. 

Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikun-
nassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Opetushallitus on vahvis-
tanut valtakunnalliset lukiodiplomien suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja 
muodon. Valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta vastaa lukio. Lukiodiplo-
mitodistus on lukion päättötodistuksen liite. 

Kysely lukiodiplomien suorittamisesta
Keväällä 2010 tehdyllä Opetushallituksen kyselyllä selvitettiin lukiodiplomien 
suorittamista lukioissa, yhteistyötä lukiodiplomien toteuttamisessa ja lukiodip-
lomien merkitystä lukion toimintakulttuurissa. Kyselyllä koottiin myös tietoa 
lukiodiplomien edelleen kehittämiseksi. Edellinen kysely oli tehty vuonna 
2003. Tällöin koottiin määrällistä tietoa lukiodiplomisuorituksista. 

Opetushallituksen kyselyyn vastasi 375 lukiota, 85,2 % lukioista. Näistä lukioista 
29 oli pääasialliselta opetus- ja hallintokieleltään ruotsinkielisiä, 346 suomen-
kielisiä. Kyselyyn vastanneissa lukioissa opiskeli yhteensä 96 868 opiskelijaa. 
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Lukiodiplomien suorittamismahdollisuus
Lukiodiplomien suorittamismahdollisuus oli 347 lukiossa (92,5 % vastanneista 
lukioista). Suomenkielisistä lukioista suorittamismahdollisuus oli 93,9 %:ssa ja 
ruotsinkielisistä 75,9 %:ssa. Suuressa osassa lukioita oli useamman kuin yhden 
lukiodiplomin suoritusmahdollisuus. Useimmin lukioissa on lukiodiplomi-
mahdollisuus niissä aineissa, joissa on myös lukion tuntijaossa pakollisia kurs-
seja. Kuvataiteen lukiodiplomin suoritusmahdollisuus oli 88,5 %:ssa, liikunnan 
73,1 %:ssa ja musiikin 55,7 %:ssa vastanneita lukioita. 

Lukiodiplomien suorittamismäärä
Vaikka lukiossa on lukiodiplomin suoritusmahdollisuus, niin lukiodiplomeita ei 
välttämättä suoriteta lukiossa joka lukuvuosi. Kuvataiteen ja liikunnan lukiodip-
lomeja suoritettiin lukioissa useimmin joka lukuvuosi.

Eri aineiden lukiodiplomeja on viime lukuvuosina suoritettu yhteensä noin 
2 500 lukuvuodessa. Pääosa lukiodiplomeista suoritetaan lukion tuntijakoon 
kuuluvissa oppiaineissa. Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomien 
osuus kaikista lukuvuonna 2008–2009 suoritetuista lukiodiplomeista oli 84,3 %. 
Selvästi eniten suoritetaan kuvataiteen lukiodiplomeja, joiden osuus kaikista 
lukuvuonna 2008–2009 suoritetuista lukiodiplomeista oli 55,5 %

Lukiodiplomisuoritusten määrä on yli kaksinkertaistunut lukuvuodesta 2000–
2001 lukuvuoteen 2009–2010. 

Lukiodiplomien arviointi
Kyselyaineiston mukaan tavallisin yleisarvosana lukuvuoden 2008–2009 lukio-
diplomisuorituksista oli 4 (kiitettävä), jonka osuus arvosanoista oli yli 40 %. 
Arvosanoilla 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen) oli arvioitu yhteensä yli 60 % 
hyväksytyistä suorituksista. Lukuvuonna 2008–2009 lukiodiplomisuorituksista 
oli keskeytynyt 18,1 % ja kahdeksan suoritusta oli hylätty. 

Lukiodiplomien suorittajien sukupuolijakauma
Pääosa lukiodiplomeiden suorittajista on naisia. Lukuvuonna 2008–2009 heidän 
osuutensa suorittajista oli 77,2 %. Lukiokoulutuksen koko opiskelijamäärästä 
naisia oli noin 57 %. 

Lukiodiplomeiden toteuttamiseen liittyviä järjestelyjä
Lukiodiplomit kuuluivat lukioissa useimmin kolmen opettajan työtehtäviin 
lukiossa, toiseksi useimmin neljän opettajan työtehtäviin. 
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Lukiodiplomisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut tietyn 
määrän oppiaineen pohjakursseja. Aineiston perusteella lukioiden opetus-
suunnitelmiin sisältyy yleensä lukiodiplomiin vaadittavaa pohjakurssimäärää 
enemmän oppiaineen kursseja. 

Lukiodiplomin suorittamiseen voi liittyä opettajan ohjaama ja valvoma lukio-
diplomikurssi. Lukuvuonna 2008–2009 erillisen lukiodiplomikurssin järjestämi-
nen oli tavallisinta kuvataiteessa. 

Kyselyn perusteella on tavallisempaa, että erillistä lukiodiplomikurssia ei eri 
oppiaineissa järjestetä, kuin että erillinen kurssi järjestetään. Muita järjestelyjä 
suorittaa lukiodiplomi olivat muun muassa itsenäinen työskentely sekä kurssin 
suorittaminen muun kurssin yhteydessä. 

Lukiodiplomit ovat lukion toimintaa. Mikäli lukiodiplomien toteuttamisessa 
tehdään yhteistyötä, niin tavallisin yhteistyötaho on toinen lukio. 

Lukiodiplomien näkyminen lukion toiminnassa
Lukiodiplomit näkyvät eri lukioiden toiminnassa eri tavoin. Tavallisimmin ne 
näkyvät lukiodiplominäyttelynä tai -katselmuksena. Näyttelyitä ja katselmuk-
sia pidetään lukion tiloissa, mutta jonkin verran myös muissa tiloissa. Lukio-
diplomisuorituksiin liittyviä esityksiä pidetään lukioissa juhlien yhteydessä tai 
erillisinä tilaisuuksina. Lukiodiplomisuorituksia huomioidaan lukioiden verkko-
sivuilla, lehdissä ja vuosikertomuksissa.  Osassa lukioita lukiodiplomisuorituk-
set luetaan myös ylioppilasjuhlassa. 

Lukiodiplomin tuomia etuja
Lukiodiplomien suoritusmahdollisuus nähdään erityisesti opiskelijan etuna. 
Vastaajien useimmin mainitsema etu oli lisäpisteiden, osaamisedun tai harjoi-
tuksen saaminen jatko-opintoihin. Lukiodiplomit antavat opiskelijalle mahdol-
lisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja taitojaan ja ne tukevat opiskelijan 
yksilöllisiä valintoja. Lukiodiplomityöskentely lisää opiskelijoiden motivaatiota 
ja kasvattaa itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Lukiodiplomien suoritusmahdollisuus on lukiolle vetovoimatekijä, sen koetaan 
parantavan lukion imagoa ja tuovan lukiolle positiivista näkyvyyttä esimerkiksi 
lukiodiplominäyttelyiden ja -esitysten kautta. Lukiodiplomit ovat lukiolle julki-
nen näyttö sen opiskelijoiden syventävästä ja soveltavasta harrastuneisuudesta. 
Lukiodiplomien suoritusmahdollisuus tukee lukion profi loitumista ja voi moni-
puolistaa myös kurssivalintamahdollisuuksia. 
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Lukiodiplomin toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja vastaajien kehittämisehdotuksia
Lukiolle osoitetussa lukiodiplomikyselyssä kysyttiin myös, mitä ongelmia lukio-
diplomien toteuttamisessa on lukiossa ollut. Varsin monet vastaajat totesivat, 
että ongelmia ei ole ollut. Osa vastaajista toi esille ongelmia, joista jotkut ongel-
mat mainitsi useampi kuin yksi vastaaja. Useimmin vastauksissa mainittiin eri-
laiset aikatauluongelmat. Niitä liittyi sekä henkilöiden aikatauluihin että lukion 
työskentelyaikatauluihin yleensä. 

Muita esille tuotuja ongelmia olivat muun muassa vähäinen lukiodiplomien 
suorittajamäärä ja lukiodiplomikurssin toteutumatta jääminen vähäisellä osal-
listujamäärällä, kurssin kalleus vähäisellä opiskelijamäärällä, lisätyö opettajalle 
ja lukion kanslialle, lukiodiplomista aiheutuvat kustannukset, vaikeus löytää 
toista arvioitsijaa ja lukiodiplomisuoritusten keskeytyminen. 

Kehittämisehdotukset vaihtelivat paljon ja moniin ehdotuksiin oli vastakkaisia 
näkemyksiä. Yleisimmin esille tuotu kehittämisnäkökulma oli, että lukiodiplo-
min asemaa tulisi parantaa ja sen tuomaa hyötyä opiskelijalle varmistaa ja ehkä 
lisätäkin. 
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11    Sammandrag

Bakgrund  
Gymnasiediplomen har utvecklats utgående från ett betänkande av Arbets-
gruppen för utvecklande av studentexamen som verkade i början av 1990-talet. 
Utbildningsstyrelsen har fastställt riksomfattande villkor och bedömningskrite-
rier för avläggandet av gymnasiediplomet samt betygets form. 

Avläggandet av gymnasiediplomen är en del av verksamheten i gymnasiet och 
till diplomen ansluter sig prestationer över en längre tids studier i gymnasiet. 
Diplomen ger gymnasiestuderande möjlighet att ge ett särskilt prov på sina 
kunskaper och färdigheter och sitt intresse för konst- och färdighetsämnena 
och kompletterar den information om studerandens kunnande som ges på 
avgångsbetyget och studentexamensbetyget. Att ordna möjlighet att avlägga 
gymnasiediplomet är frivilligt, på samma sätt som det är frivilligt för den stude-
rande att delta i provet.

Gymnasiediplomet kan avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, 
media, musik, dans och teater. Utbildningsstyrelsen har fastställt riksomfattande 
villkor och bedömningskriterier för avläggandet av gymnasiediplomen samt 
betygets form. Gymnasiet ansvarar för att de riksomfattande anvisningarna 
följs. Gymnasiediplombetyget är en bilaga till avgångsbetyget från gymnasiet.
 
Enkät om avläggandet av gymnasiediplomen
Med den enkät som gjordes våren 2010 utreddes avläggandet av gymnasiedip-
lomen i gymnasierna, samarbetet vid genomförandet av gymnasiediplomen 
och diplomens betydelse i gymnasiernas verksamhetskultur. Genom enkäten 
insamlades också information för vidareutveckling av diplomen. En tidigare 
enkät hade gjorts år 2003. Då insamlades kvantitativa uppgifter om diplom-
prestationerna. 

Utbildningsstyrelsens enkät besvarades av 375 gymnasier eller m.a.o. av 85,2 % 
av gymnasierna. Av dessa gymnasier var 29 till sitt huvudsakliga undervisnings- 
och förvaltningsspråk svenskspråkiga och 346 var fi nskspråkiga. Vid de gym-
nasier som besvarade enkäten studerade totalt 96 868 studerande. 
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Möjlighet att avlägga gymnasiediplom 
Möjlighet att avlägga gymnasiediplom fanns vid 347 gymnasier (92,5 % av de 
skolor som besvarade enkäten). Av de fi nskspråkiga gymnasierna fanns möj-
ligheten vid 93,9 % av gymnasierna och av de svenskspråkiga gymnasierna 
vid 75,9 % av gymnasierna. Vid en stor del av gymnasierna kunde fl er än ett 
diplom avläggas. I de fl esta gymnasierna kunde diplom avläggas i de ämnen i 
vilka det fi nns obligatoriska kurser också i gymnasiets timfördelning. Möjlighet 
att avlägga gymnasiediplom i bildkonst fanns i 88,5 % av gymnasierna, i gym-
nastik i 73,1 % och i musik i 55,7 % av gymnasierna. 

Antal diplomprestationer
Trots möjligheten att avlägga gymnasiediplom i ett gymnasium, avläggs diplom 
inte nödvändigtvis varje läsår. Gymnasiediplomen i bildkonst och gymnastik är 
de diplom som oftast avläggs varje läsår. 

Under de senaste läsåren har det avlagts ca 2 500 gymnasiediplom i olika 
ämnen per läsår. Största delen av gymnasiediplomen avläggs i de läroäm-
nen som ingår i gymnasiets timfördelning. Av alla diplom som avlades läsåret 
2008–2009 utgjorde andelen diplom i bildkonst, gymnastik och musik 84,3 %. 
Överlägset fl est diplom avläggs i bildkonst, deras andel av alla de diplom som 
avlades läsåret 2008–2009 var 55,5 %.

Diplomprestationerna har mer än fördubblats från läsåret 2000–2001 till läsåret 
2009–2010. 

Bedömning
Enligt enkätmaterialet var det vanligaste vitsordet för diplomprestationerna 
läsåret 2008–2009 4 (berömligt), vars andel av vitsorden var drygt 40 %. Sam-
manlagt över 60 % av de godkända prestationerna hade bedömts med vitsordet 
4 (berömlig) eller 5 (utmärkt). Av diplomprestationerna läsåret 2008–2009 hade 
18,1 % avbrutits och åtta prestationer hade underkänts. 

Könsfördelning
Huvudparten av dem som avlägger ett gymnasiediplom är kvinnor. Läsåret 
2008–2009 uppgick kvinnornas andel till 77,2 %. Av det sammanlagda antalet 
studerande i gymnasiet var ca 57 % kvinnor. 

Arrangemang i anslutning till genomförandet av gymnasiediplomen
Gymnasiediplomen hörde oftast till arbetsuppgifterna för tre lärare i gymnasiet, 
näst vanligast var att uppgifterna hörde till fyra lärare. 
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För att få avlägga gymnasiediplomet ska den studerande som grundläggande 
kurser ha slutfört ett bestämt antal gymnasiekurser i läroämnet. Enligt materia-
let ingår det i allmänhet i gymnasiernas läroplaner fl er kurser i ämnet än vad 
som krävs som grundläggande kurser för att få avlägga diplomet. 

Till avläggandet av gymnasiediplomet kan ansluta sig en diplomkurs som hand-
leds och övervakas av en lärare. Läsåret 2008–2009 var det vanligast att ordna 
en särskild diplomkurs i bildkonst. 

Enligt enkäten är det vanligare att det inte ordnas en särskild diplomkurs i 
olika läroämnen än att en sådan ordnas. Självständigt arbete och slutförande av 
kursen i samband med någon annan kurs var andra tillämpade arrangemang 
för att avlägga diplomet. 

Gymnasiediplomet är en del av verksamheten i gymnasiet. Om samarbete 
bedrivs vid genomförandet av diplomen, är den vanligaste samarbetspartnern 
ett annat gymnasium. 

Gymnasiediplomets synlighet i gymnasieverksamheten
Gymnasiediplomen syns på olika sätt i verksamheten i olika gymnasier. Van-
ligast är att de syns i form av diplomutställningar eller mönstringar. Utställ-
ningarna och mönstringarna hålls i gymnasiets lokaler, men i viss utsträckning 
även i andra lokaler. Föreställningar i anslutning till diplomprestationerna hålls 
i gymnasierna i samband med fester eller som separata tillställningar. Diplom-
prestationerna uppmärksammas på gymnasiernas webbsidor, i tidningar och 
i årsberättelser. I en del gymnasier läser man upp diplomprestationerna vid 
studentfesterna. 

Fördelar som gymnasiediplomet ger
Möjligheten att avlägga gymnasiediplomet ses framför allt som någonting som 
gagnar de studerande. Den fördel som svararna oftast nämnde var de till-
läggspoäng, den kompetens eller den övning inför de fortsatta studierna som 
diplomet ger. Gymnasiediplomet ger de studerande möjlighet att visa särskilt 
kunnande och förmåga och stöder deras individuella val. Arbetet med gymna-
siediplomet ökar de studerandes motivation och ger övning i långsiktigt och 
självständigt arbete. 

Möjligheten att avlägga gymnasiediplomet är för gymnasiet en attraktionsfaktor, 
man upplever att verksamheten förbättrar gymnasiets image och ger gymnasiet 
positiv synlighet t.ex. via diplomutställningar och föreställningar. Gymnasiedip-
lomen är för gymnasierna ett offentligt prov på fördjupat och tillämpat intresse 
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hos deras studerande. Möjligheten att avlägga gymnasiediplomen stöder gym-
nasiets profi lering och kan också ge mångsidigare kursvalsmöjligheter.

Problem i anslutning till genomförandet och utvecklingsförslag
I enkäten frågades också hurudana problem gymnasierna har haft vid genom-
förandet av diplomen. Ganska många svarare konstaterade att det inte har 
funnits några problem. En del svarare berättade om problem, av vilka vissa 
omnämndes av fl era svarare. Det problem som nämndes oftast var olika tidta-
bellsproblem. Problemen anslöt sig både till olika personers tidtabeller och till 
gymnasiets tidtabeller i allmänhet. 

Andra problem var bl.a. att få studerande avlade diplomen och att diplomkur-
serna inte kunde genomföras på grund av ett för litet antal deltagare, kursens 
kostnader i förhållande till antalet deltagare, det merarbetet som diplomen 
innebär för läraren och gymnasiets kansli, kostnaderna för gymnasiediplomet, 
svårigheten att fi nna en andra bedömare och avbrytande av diplomprestatio-
nen. 

Utvecklingsförslagen varierade en hel del och på många förslag fanns motsatta 
synpunkter. Den utvecklingssynpunkt som nämndes oftast var att gymnasiedip-
lomets ställning bör utvecklas och att diplomets nytta för den studerande bör 
säkerställas och eventuellt även förstärkas. 
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12    Johtopäätöksiä     

• Lukiodiplomin kehitys lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaisena 
lukion omana toimintana on ollut hyvää, ja suoritusmahdollisuudet ovat 
yleisesti kehittyneet myönteisellä tavalla. 

• Lukiodiplomien suorittamismahdollisuudet näyttäytyvät kuitenkin eri 
oppiaineita vertailtaessa kaksijakoisina. Lukiodiplomeja suoritetaan erityi-
sesti Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (955/2002) mukaisissa oppiaineissa. 

• Kaikkien lukion opiskelijoiden lukiodiplomin suoritusmahdollisuuksia 
tulisi nykyisestään edelleen vahvistaa. Esimerkiksi erillisen lukiodiplomi-
kurssin järjestäminen näyttäisi lisäävän lukiodiplomien suorittamismahdol-
lisuuksia. Erityisesti suoritusmahdollisuuksia tulisi kehittää ruotsinkielisissä 
lukioissa. 

• Lukiodiplomin pedagogisessa kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota siihen, että lukiodiplomin suorittaneiden sukupuolijakauma saatai-
siin vastaamaan nykyistä paremmin lukiolaisten sukupuolijakaumaa. 

• Tässä selvityksessä nousseet lukiodiplomin kehittämistarpeet tulisi huomi-
oida uudistettaessa lukion opetussuunnitelman perusteita.

• Lukiodiplomisuoritusten hyödyntämistä jatko-opintojen opiskelijavalin-
noissa tulisi edelleen parantaa.
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12   Slutsatser     

• Gymnasiediplomets utveckling som gymnasiets egen verksamhet i linje 
med dess allmänbildande utbildningsuppgift har varit god, och möjlighe-
terna att avlägga diplomet har allmänt utvecklats på ett positivt sätt. 

• Möjligheterna att avlägga gymnasiediplomet är emellertid olika i olika 
läroämnen. Gymnasiediplom avläggs speciellt i de läroämnen som nämns i 
statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbild-
ningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002). 

• Möjligheterna för alla gymnasiestuderande att avlägga gymnasiediplom bör 
förstärkas ytterligare. T.ex. ordnande av en separat diplomkurs förefaller att 
öka möjligheterna. Speciellt viktigt är att förbättra möjligheterna att avlägga 
diplomen i de svenskspråkiga gymnasierna. 

• I det pedagogiska utvecklandet av gymnasiediplomet bör särskild upp-
märksamhet fästas vid att få könsfördelningen vid avläggandet av diplo-
men att bättre motsvara könsfördelningen mellan gymnasieeleverna. 

• De utvecklingsbehov som har lyfts fram i denna utredning bör beaktas när 
grunderna för gymnasiets läroplan förnyas.

• Nyttan av diplomprestationerna vid antagningen till fortsatta studier bör 
förstärkas ytterligare.
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