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Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet
Lukion opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
taito- ja taideaineissa suorittamalla lukiodiplomin. Lukiodiplomin suorittaminen
on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomit
voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin (VNA 955/2002
7 § 2 mom.). Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita, se
tulee määritellä opetussuunnitelmassa. (Lukion opetussuunnitelman perusteet
2003, s. 9.) Jos lukio ottaa opetusohjelmaansa jonkin tai joidenkin taito- ja taideaineiden lukiodiplomin suoritusmahdollisuuden, sen suorittamisessa ja arvioinnissa
noudatetaan kyseisen lukiodiplomin ohjeita ja arviointikriteereitä.
Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Vaikka lukiodiplomin
suorittamisen ehdot vaihtelevat, liittyy kaikkiin kuitenkin pitkäkestoinen näyttö.
Lukiodiplomiin kuuluvat valtakunnalliset tehtävät löytyvät kyseisen lukiodiplomin ohjeista. Osassa lukiodiplomeista on vuosittain vaihtuvat tehtävät, ja ne
ovat käytettävissä loppukeväästä.
Valtakunnallisten lukiodiplomien suoritusohjeiden noudattaminen on lukion
vastuulla ja todistuksen antaa lukio. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen
on lukiolle vapaaehtoista, samoin kuin osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Osallistuminen lukiodiplomin suorittamiseen on opiskelijalle maksutonta
mahdollisia tarvikekustannuksia lukuun ottamatta.
Yhteistyö muiden lukioiden ja oppilaitosten kanssa on suotavaa. Opiskelijalla
on lukiolain mukaan oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä
sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu
osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan
opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia,
syventäviä tai soveltavia opintoja. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla (Lukiolaki 23 § 1 mom.). Päätös osaamisen
tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen
tai hyväksi luettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista (Lukiolaki 23 § 2 mom.). Lukiodiplomien suoritusohjeita noudatetaan silloinkin, kun osa
opinnoista suoritetaan muussa oppilaitoksessa.
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Arviointi
Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opettajan lisäksi arviointiin
osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee myös olla kyseisen alan asiantuntija.
Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina arvosana asteikolla 1–5 seuraavasti:
5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = hyväksytty.
Tarkemmat arviointiohjeet ja -kriteerit ovat kirjattuina kunkin lukiodiplomin
ohjeisiin.

Lukiodiplomitodistus
Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite, ja se merkitään kohtaan
“lisätiedot”. Opiskelija saa todistuksen lukiodiplomistaan, kun hän on suorittanut
lukion koko oppimäärän.
Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi merkitään lukion
päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla.
Koska eri lukioissa suoritettujen lukiodiplomien tulee olla keskenään vertailukelpoisia, käytetään yhtenäistä lukiodiplomin todistuspohjaa. Opetushallitus on
uudistanut lukiodiplomitodistuksen. Keväästä 2012 lukiot ovat voineet siirtyä
käyttämään maksutonta, sähköisesti täytettävää ja tulostettavaa todistuspohjaa.
Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon
arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille huhtikuussa 2012 (Opetushallituksen tiedote
47/2012). Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilaamiaan painettuja todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.
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