
   
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Valtioneuvoston asetus 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 

1 §:n 1 momentti ja 10 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti asetuksessa 1150/2017 ja 10 a § asetuksessa 

865/2005, sekä 
lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § seuraavasti: 

 
1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (   /    ), ammatillisesta 
koulutuksesta annetusta laissa (531/2017), vapaasta sivistystyötä annetusta laissa (632/1998) ja 
taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitettujen rehtoreiden ja opettajien kel-
poisuusvaatimuksista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

10 a § 

Aineenopettajan kelpoisuus eräissä tapauksissa 

Kun opetusta annetaan lukiokoulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesti oppiai-
neessa, jota ei mainita lukiokoulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (   /    ), ai-
neenopettajaksi on 10 §:n 1 momentin 2 kohdan estämättä kelpoinen henkilö, joka on suorittanut 
yhteensä vähintään 120 opintopistettä tai vähintään 55 opintoviikkoa opetussuunnitelmassa 
mainitun oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa, jos tämä oppiaine on ainoa hä-
nen lukiossa opettamansa aine, sekä henkilö, joka on suorittanut yhteensä vähintään 60 opinto-
pistettä tai vähintään 35 opintoviikkoa oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja, jos hän opettaa 
lukiossa muuta ainetta, jossa hän on suorittanut 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 120 
opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot. Jos opinnot eivät sisälly tutkintoon, ne on 
osoitettava yliopiston antamalla erillisellä todistuksella. 
 

11 a § 

Erityisopettajan kelpoisuus 

Lukiolain 28 §:n mukaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 
1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on 10 §:n nojalla kelpoinen antamaan 

aineenopetusta ja on tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi suorittanut 8 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tetut opinnot; tai 

2) on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun ase-
tuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen. 
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11 b § 

Opetusharjoittelijat 

Lukio-opetusta voi opettajan ohjauksessa antaa myös opettajaksi opiskeleva henkilö. 
——— 

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