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§ 76
Lausunto lukiouudistukseen liittyviin asetuksiin

MliDno-2018-266

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kinnula
jari.kinnula@mikkeli.fi
johtava rehtori

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 21.6.2018 Mikkelin kaupungilta lausuntoa 
lukiouudistukseen liittyviin asetuksiin (OKM/41/101/2017). Lausunto on annettava 
3.9.2018 mennessä.

Ehdotetussa valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta säädettäisiin 
koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, koulutuksenjärjestämisluvan 
hakemisesta, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä, erityisen 
koulutustehtävän myöntämisedellytyksistä ja valtakunnallisen kehittämistehtävän 
sisällöstä, opintojen mitoituksesta ja rakenteesta, kielten ja äidinkieli ja kirjallisuus -
oppiaineen opetuksesta, rangaistuslaitoksessa järjestettävästä opetuksesta sekä 
arvosana-asteikoista. Oppimääriin kuuluvista opinnoista säädettäisiin ehdotetun 
asetuksen liitteissä. Maini- tuista asioista säädettäisiin yhdellä valtioneuvoston 
asetuksella nykyisten erillisen lukioasetuksen ja tuntijakoasetuksen sijasta, koska 
useista nykyisin lukioasetukseen sisältyvistä asioista säädetään jatkossa lain tasolla ja 
asetuksentasoista sääntelyä on siksi nykyistä vähemmän.

Koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista säädettäisiin pääosin vastaavasti 
kuin nykyisin. Valmiuksiin, joita lukiokoulutus kehittää, lisättäisiin kansainvälisyys- 
valmiudet.

Koulutuksen järjestämislupaa tulisi edelleen pääsääntöisesti hakea vuosi ennen 
koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Ehdotettuun asetukseen sisältyisivät 
säännökset järjestämislupahakemukseen liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista, 
joiden tarkoituksena on vähentää tarvetta lisäselvityksen pyytämiseen ja 
toimittamiseen hakemusten käsittelyssä. Erityistä koulutustehtävää ja 
valtakunnallista kehittämistehtävää koskevat säännökset vastaisivat nykytilaa.

Opintojen mitoituksen osalta ehdotetaan säädettäväksi, että opinnot pisteytetään 
niiden keston mukaan. Opetusta annettaisiin nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 
keskimäärin 14 tuntia 15 minuuttia opintopistettä kohden ja aikuisille tarkoitetussa 
koulutuksessa keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opintopistettä kohden. Tuntimäärä 
ei pitäisi sisällään opetuksessa pidettäviä taukoja, joten opetuksen määrä säilyisi 
ennallaan, kun yksi nykyinen kurssi vastaa jatkossa kahta opintopistettä. Opintoihin 
kuuluisi lisäksi niiden tavoitteiden ja sisällön kannalta tarpeellinen määrä opiskelijan 
omatoimista työskentelyä.

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimääriin 
sisältyvistä pakollisista ja valinnaisista opinnoista säädettäisiin ehdotetun asetuksen 
liitteissä. Opintojen laajuuksista säädettäisiin oppiainekohtaisesti opintopisteinä. 
Oppiaineita ja niihin kuuluvien opintojen laajuuksia tai pakollisuutta ei muutettaisi 
nykytilaan nähden. Oppimääriin voisi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita 
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valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Valinnaisten 
opintojen jaottelusta syventäviin ja soveltaviin luovuttaisiin ehdotetussa asetuksessa. 
Koulutuksen järjestäjä päättäisi, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan 
opiskelijoille. Opiskelijalla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus suorittaa asetuksen 
liitteissä tarkoitettuja valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina 
opintojaksoina. Näin turvattaisiin opiskelijoiden valinnanvapaus.

Kielten ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta sekä rangaistuslaitoksessa 
järjestettävää opetusta koskevat säännökset vastaisivat sisällöltään nykytilaa.

Numeroin arvosteltavat opintojaksot arvioitaisiin edelleen asteikolla 4---10 ja 
opintojakso, jota ei arvostella numeroin, arvioitaisiin suoritetuksi tai hylätyksi.

Päivänavauksia ja lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävää muuta toimintaa 
koskevia säännöksiä ei sisältyisi ehdotettuun asetukseen, koska uudessa lukiolaissa 
ei ole niitä koskevia asetuksenantovaltuuksia. Mainitut asiat ovat jatkossa 
koulutuksen järjestäjän päätettävissä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun asetukseen lisättäisiin 
säännökset lukion erityisopettajan kelpoisuudesta. Erityisopettajan kelpoisuus 
vastaisi perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua osa-aikaista erityisopetusta 
antavan henkilön kelpoisuutta. Asetukseen lisättäisiin nykyisin lukioasetukseen 
sisältyvä opetus- harjoittelijoita koskeva säännös sekä tehtäisiin uudesta lukiolaista 
johtuvia teknisluonteisia muutoksia.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 
(1766/2009), ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen 
valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annettuun valtioneuvoston asetukseen 
sekä koulutuksen arvioinnista annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin 
lisäksi uudesta lukiolaista johtuvia teknisluonteisia muutoksia.

Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonaan 
lukiouudistukseen liittyviin asetuksiin, että ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi 
täsmentävät ja täydentävät 21.6.2018 hyväksyttyä lukiolakia. Kasvatus- ja 
opetuslautakunta näkee lukiouudistukseen liittyvissä asetusluonnoksissa esitetyt 
asiat perustelluiksi ja suhtautuu esityksiin myönteisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, lukiot
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 3.9.2018 kaupungin yleisessä 
tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.
Mikkelissä
03.09.2018

Tanja Koistinen
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 3.9.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lukiot

Tuija Kärkkäinen, toimistosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§76

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.


