
   
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lukiolain (  /2018) nojalla: 

 
1 luku 

Koulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet 

1 § 

Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan tasapainoista henkistä, fyysistä ja sosiaa-
lista kasvua sekä edistää elämän, ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, ympäristön ja kulttuu-
rien monimuotoisuuden kunnioittamista. Koulutus tukee kaikessa oppilaitoksen toiminnassa ak-
tiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Koulutus ohjaa opiskelijaa toimimaan demokraattisesti, vastuullisena ja aktiivisena osana pai-
kallista, kansallista, eurooppalaista ja globaalia yhteisöä. 
 

2 § 

Tiedot ja taidot 

Koulutus kehittää laaja-alaisesti opiskelijan valmiuksia omaksua, yhdistää ja käyttää tietojaan 
ja taitojaan sekä soveltaa oppimaansa monipuolisesti myös oppiainerajat ylittävästi. Koulutus 
vahvistaa ja syventää opiskelijan yleissivistystä muuttuvassa toimintaympäristössä ja antaa tie-
toja ja taitoja asetuksen liitteiden mukaisissa opinnoissa. 

Koulutus kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä-, yrittäjyys-, yhteiskunta- ja kansainvä-
lisyysvalmiuksia. 

Koulutus vahvistaa perustaa opiskelijan fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille 
ja antaa valmiuksia ja halua niiden ylläpitämiselle elämän eri vaiheissa. Koulutus tukee opiske-
lijan eettisen pohdinnan kehittymistä. 

Koulutus vahvistaa kokonaisuuksien hallintaa, oppimisen taitoja, tieteellistä ja siihen sisälty-
vää kriittistä ajattelua, luovuutta, työskentelyn taitoja, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiedon 
hankinta- ja hallintataitoja, tietoteknisiä käyttö- ja soveltamistaitoja sekä taitoa ilmaista itseänsä 
kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla ja muilla kielillä sekä taiteen keinoin. 
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3 § 

Elinikäinen oppiminen ja ohjaus 

Koulutuksen tulee ohjata, innostaa ja luoda edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen sekä paran-
taa opiskelijan tulevaisuuden hallinta- ja valintataitoja sekä valmiuksia ura- ja elämänsuunnit-
teluun. 

Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida ja uudistaa osaamistaan sekä tunnistaa omat 
vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. 

Opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opintojen ohjausta ja perehtyy monipuolisesti 
jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-
opintojen aikana. 
 

4 § 

Opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri 

Lukiokoulutuksessa tulee hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät jatko-
opintojen, työelämän sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristöjen tulee 
tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Niiden tu-
lee olla opiskelijan kokemuspiiriä monialaisesti rikastuttavia sekä pedagogisesti ja toiminnalli-
sesti tarkoituksenmukaisia. 

Lukion toimintakulttuurin tulee tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa, 
ja sen tulee edistää kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opiskeluympäristön ja 
toimintakulttuurin kehittämiseen. Opinnoissa tulee tavoitella myönteistä asennetta oppimiseen. 
 

5 § 

Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen erityiset tavoitteet 

Aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmin hank-
kimat tiedot, taidot ja osaaminen. 

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saa sellaisia opiskelu-, viestintä- ja kielellisiä taitoja sekä 
tietoteknisiä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan sekä jatko-opintoihin että työllistymiseen ja työelä-
mässä menestymiseen. Opetuksen tulee antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen sekä tukea 
opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 

Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon aikuisopiskelun erityispiirteet. Lukiokoulu-
tuksen oppimäärää suorittavien opiskelijoiden ohella opetuksessa voidaan ottaa huomioon yhtä 
tai useampaa lukion oppimäärään kuuluvaa oppiainetta suorittavat aineopiskelijat sekä muut 
erityisryhmät. 
 

6 § 

Valmistavan koulutuksen tavoitteet 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuk-
sen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia oppilaitoksen opetuskielessä sekä parantaa 
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opiskelijan opiskelutaitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia aktiivi-
sena kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on myös mahdolli-
suuksien mukaan tukea ja edistää opiskelijoiden oman äidinkielen hallintaa. 
 

2 luku 

Koulutuksen järjestäminen 

7 § 

Koulutuksen järjestämisluvan hakeminen 

Lukiolain (  /    ) 3 §:ssä tarkoitettua koulutuksen järjestämislupaa on haettava viimeistään 
vuosi ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi 
ottaa käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin toimitetun hakemuksen. 
 

8 § 

Järjestämislupahakemukseen liitettävät selvitykset ja asiakirjat 

Järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen: 
1) lukiolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tarve koulutuksen järjestämiselle; 
2) suunniteltu opiskelijamäärä; 
3) koulutuksen suunniteltu aloittamisajankohta; 
4) kunnat, joissa koulutusta on tarkoitus järjestää; 
5) opetuskielet; 
6) mahdollisen sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen. 
Hakemukseen on lisäksi liitettävä: 
1) selvitys hakijan omistajatahoista ja hallinnon organisoinnista sekä kuntayhtymän tai rekis-

teröidyn yhteisön tai säätiön perustamisasiakirjat; 
2) edellisen päättyneen tilikauden tiedot taseesta ja tuloslaskelmasta taikka mikäli tilejä ei ole 

vielä päätetty, tilikauden kuluessa taseesta ja tuloslaskelmasta tehty luotettava arvio; 
3) selvitys hakijan maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta ja niiden hallinnasta sekä toimin-

nan kannattavuudesta toiminnan suunniteltuna aloittamisvuonna ja neljän sitä seuraavan vuoden 
aikana; 

4) suunnitelma kelpoisuusehdot täyttävästä opetushenkilöstöstä; 
5) suunnitelma käytettävistä tiloista ja opiskeluympäristöistä; 
6) suunnitelma yhteistyöstä lukiolain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa; 
7) suunnitelma lukiolain 56 §:ssä tarkoitetusta laadunhallinnasta ja sen jatkuvasta kehittämi-

sestä. 
Jos hakemus koskee muutosta voimassa olevaan järjestämislupaan, hakemuksessa selvitetään 

perusteluineen 1 momentissa tarkoitetut asiat siltä osin, kuin ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
 

9 § 

Erityisen koulutustehtävän myöntämisen edellytykset 

Lukiolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä koulutustehtävää myönnettäessä otetaan 
huomioon: 
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1) valtakunnallinen koulutustarve edistää erityistä osaamista ja vahvistaa kansallista osaamis-
varantoa; 

2) valtakunnallinen ja alueellinen koulutukseen hakeutuminen, opiskelijoiden tarve yhdistää 
lukiokoulutus vahvaan erikoistumiseen tai erityisharrastuneisuuteen ja tarve rakentaa yksilölli-
siä opintopolkuja; 

3) erityisen koulutustehtävän mukainen opetustarjonta, hakijan yhteistyöverkostot ja toimin-
nan vaikuttavuus; 

4) henkilöstön kelpoisuus, erityinen osaaminen ja riittävyys, tilojen, välineiden ja opetussuun-
nitelmien soveltuvuus, toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä sekä hakijan valmius suunnata voima-
varoja erityisestä koulutustehtävästä huolehtimiseen; 

5) muut mahdolliset haettavan erityisen koulutustehtävän kannalta oleelliset seikat. 
Jos erityiseen koulutustehtävään sisältyy valtakunnallinen kehittämistehtävä, otetaan tehtävää 

myönnettäessä lisäksi huomioon: 
1) erityisen koulutustehtävän mukaisen opetuspainotuksen valtakunnallinen kehittämistarve; 
2) hakijan edellytykset ja valmiudet toimia valtakunnallisena opetuspainotuksensa kehittä-

jänä; 
3) kehittämistoiminnan valtakunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus sekä saavutettavuus; 
4) muut kehittämisen kannalta merkitykselliset seikat. 

 
 

10 § 

Valtakunnallisen kehittämistehtävän sisältö 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä voi sisältää: 
1) velvoitteen kehittää ja levittää valtakunnallisesti erityisen koulutustehtävän opetuspaino-

tuksen mukaisia pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja 
ja hyviä käytänteitä sekä valtakunnallisesti vahvistaa henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja 
osaamista; 

2) velvoitteen kehittää ja edistää koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän 
alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä. 
 
 
 

3 luku 

Opetus ja arviointi 

11 § 

Opintojen mitoitus 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimääriin kuuluvat opin-
not pisteytetään niiden keston mukaan. Opetusta annetaan nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 
keskimäärin 14 tuntia 15 minuuttia opintopistettä kohden ja aikuisille tarkoitetussa koulutuk-
sessa keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opintopistettä kohden. Opintoihin kuuluu lisäksi niiden 
tavoitteiden ja sisällön kannalta tarpeellinen määrä opiskelijan omatoimista työskentelyä. 
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12 § 

Opintojen rakenne ja opintojaksojen laajuus 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimääriin sisältyy tämän 
asetuksen liitteen 1—3 mukaisesti pakollisia ja valinnaisia opintoja, joita koulutuksen järjestä-
jän tulee tarjota opiskelijoille. 

Oppimääriin voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen jär-
jestäjän päättämällä tavalla. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärässä valin-
naisiin opintoihin voi sisältyä perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korottamiseen tar-
koitettuja opintoja. 

Koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskeli-
joille. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus suorittaa liitteen 1—2 mukaisia valinnai-
sia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Lukiodiplomien laajuus on vähin-
tään kaksi opintopistettä. 
 

13 § 

Kielten opetus 

Liitteen 1—2 mukaista pakollista kielten opetusta järjestetään perusopetuksessa suoritettuun 
vuosiluokilla 1—6 alkaneeseen A-oppimäärään perustuvana pitkänä oppimääränä (A-kieli) ja 
perusopetuksessa suoritettuun B1-oppimäärään perustuvana keskipitkänä oppimääränä (B1-
kieli). Valinnaista kielten opetusta järjestetään perusopetuksen vuosiluokilla 7—9 alkaneeseen 
B2-oppimäärään perustuvana lyhyenä oppimääränä (B2-kieli) ja lukiossa alkavana lyhyenä op-
pimääränä (B3-kieli). 

Opiskelija voi opiskella useampaa kuin yhtä A-kieltä. Toisen kotimaisen kielen oppimäärä 
opiskellaan joko A- tai B1-kielenä. Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 29 §:n perusteella 
toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta B3-
kielenä. 

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee tarjota B2- tai B3-kie-
liä opiskelijalle valinnaisina opintoina vähintään kahdessa eri kielessä. Aikuisille tarkoitetussa 
lukiokoulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee tarjota B2- tai B3-kieliä opiskelijalle valinnai-
sina opintoina vähintään yhdessä kielessä. 
 

14 § 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opetus muulle kuin suomen- tai ruotsinkieliselle 
opiskelijalle 

Saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa liitteen 
1—2 mukaista äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppi-
määrän mukaan. 

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan hänen omaa 
äidinkieltään, opiskelijan äidinkielen ja kirjallisuuden ja muiden kielten pakollisten opintojen 
yhteismäärät sekä opiskelijalle pakollisten opintojen kokonaismäärä voivat olla tämän asetuk-
sen liitteessä 1—2 säädettyä pienemmät. Tässä tapauksessa toista kotimaista kieltä opiskellaan 
valinnaisena aineena. 
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Jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan suomen tai ruotsin kieltä suomi tai ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen 
kielen opetus saadaan jakaa mainittujen aineiden opetukseen siten kuin koulutuksen järjestäjä 
päättää. 
 

15 § 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa 

Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine opetetaan 
suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. 
 

16 § 

Rangaistuslaitoksessa järjestettävä opetus 

Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä opetuksessa voidaan poiketa tämän asetuksen liitteessä 
2 säädetystä sen mukaan, kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 
 

17 § 

Arvosana-asteikot 

Numeroin arvosteltavat opintojaksot arvioidaan asteikolla 4—10. Arvosana 5 osoittaa välttä-
viä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty 
suoritus merkitään arvosanalla 4. 

Opintojakso, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai hylätyksi. 
 

4 luku 

Voimaantulo 

18 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 
 
Helsingissä  päivänä      kuuta 20   

 
 
 

Ministeri N N 
 
 
 

Esittelijä N N 
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Liite 1 
 
 
Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot 
Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot  

opintopisteinä 
Opiskelijoille tarjottavien valin-
naisten opintojen määrä 
opintopisteinä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden, toi-
sen kotimaisen kielen ja vieraiden 
kielten opinnot 

  

-Äidinkieli ja kirjallisuus 12 6 
-A-kieli 12 4 
-B1-kieli 10 4 
-B2- ja B3-kielet  16+16 
 
Matemaattis-luonnontieteelliset 
opinnot 

  

-Matematiikan yhteiset opinnot 2  

-Matematiikan lyhyt tai pitkä oppi-
määrä   

- Lyhyt 10 4 
- Pitkä 18 6 

-Biologia 4 6 
-Maantiede 2 6 
-Fysiikka 2 12 
-Kemia 2 8 
 
Humanistis-yhteiskunnalliset opin-
not 

  

-Filosofia 4 4 
-Psykologia 2 8 
-Historia 6 6 
-Yhteiskuntaoppi 6 2 
-Uskonto tai elämänkatsomustieto 4 8 
-Terveystieto 2 4 
 
Taito- ja taideaineiden opinnot 
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-Liikunta 4 6 
-Musiikki ja kuvataide yhteensä 6  

- Musiikki 2 tai 4 4 
- Kuvataide 2 tai 4 4 

   
Opinto-ohjaus 4  

   
Temaattiset opinnot  6 
   
Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102  

Tämän liitteen mukaiset valinnai-
set opinnot vähintään 20  

Opinnot yhteensä vähintään 150  
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Liite 2 
 
Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot 

Oppiaineryhmä ja oppiaine  
Pakolliset opin-
not opintopis-
teinä 

Opiskelijoille tarjottavien valinnaisten 
opintojen määrä opintopisteinä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden, 
toisen kotimaisen kielen ja vie-
raiden kielten opinnot 

  

-Äidinkieli ja kirjallisuus 10 2 
-A-kieli 12 4 
-B1-kieli 10 4 
-B2- ja B3-kielet  12 
 
Matemaattis-luonnontieteelliset 
opinnot 

  

-Matematiikan yhteiset opinnot 2  

-Matematiikan lyhyt tai pitkä 
oppimäärä   

- Lyhyt 10 4 
- Pitkä 18 6 

-Biologia, maantiede, fysiikka 
ja kemia yhteensä 10 10 

- Biologia 2 tai 4  

- Maantiede 2 tai 4  

- Fysiikka 2 tai 4  

- Kemia 2 tai 4  

 
Humanistis-yhteiskunnalliset 
opinnot 

  

-Uskonto tai elämänkatsomus-
tieto, historia, yhteiskuntaoppi 
ja filosofia yhteensä 

12 10 

- Uskonto tai elämänkat-
somustieto 2  

- Historia 4  

- Yhteiskuntaoppi 4  

- Filosofia 2  
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-Psykologia  4 
   
Temaattiset opinnot  2 
Pakolliset opinnot yhteensä 66 tai 74  
Opinnot yhteensä vähintään 88  
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Liite 3 
 
Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan kou-
lutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot 
Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset opinnot opintopisteinä 
Äidinkieli ja kirjallisuus 20 
Toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, 
opiskelijan oma äidinkieli 6 

Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
maantiede 4 

Historia ja yhteiskuntaoppi 4 
Opinto-ohjaus 4 
  
Pakolliset opinnot yhteensä 38 
Opinnot yhteensä vähintään 50 
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