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EHDOTUKSET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSIKSI ERÄIDEN 

OPPILAILTA JA OPISKELIJOILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEISTA AN-

NETUN OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 1 JA 3 §:N MUUTTAMISESTA JA OPIS-

KELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEISTA LUKIOKOULUTUKSESSA ANNETUN OPE-

TUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 4 §:N 2 JA 3 MOMENTIN KUMOAMISESTA 

1  Nykytila ja ehdotusten sisältö  

Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annettiin eduskunnalle 12 päivänä huhtikuuta 

2018 (HE 41/2018 vp). Uusi lukiolaki (   /    ) hyväksyttiin eduskunnassa päivänä --

kuuta 2018 (EV  /     vp). Laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Lailla kumo-

taan voimassa oleva lukiolaki (629/1998). 

Uuteen lukiolakiin sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriölle kohdistettuja asetuksen-

antovaltuuksia. Lain 22 §:n 1 momentin mukaan opiskelijaksi ottamisessa käytettä-

vistä valintaperusteista ja niiden painottamisesta säädetään tarkemmin opetus- ja 

kulttuuriministeriön asetuksella. Lain 34 §:n 3 momentin mukaan lukiokoulutuksen 

julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään tarkemmin opetus- 

ja kulttuuriministeriön asetuksella noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa 

(150/1992) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. 

Opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään opiskelijaksi ottamisen perusteista lu-

kiokoulutuksessa annetussa opetusministeriön asetuksessa (856/2006) ja opiskelijoil-

ta perittävistä maksuista eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen pe-

rusteista annetussa opetusministeriön asetuksessa (1323/2001). Lukiolain 64 §:n mu-

kaan mainitut asetukset jäävät edelleen voimaan. 

Eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetus-

ministeriön asetuksen 1 ja 3 §:ään sisältyvät viittaukset vanhaan lukiolakiin ja sen 

säännöksiin muutettaisiin viittauksiksi uuteen lukiolakiin ja sen vastaaviin säännök-

siin. Säännösten sanamuotoihin tehtäisiin lisäksi teknisiä korjauksia. Opiskelijaksi 

ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n 

2 ja 3 momentti kumottaisiin, koska vastaavat säännökset sisältyvät uuteen lukiola-

kiin.  

2  Ehdotusten vaikutukset  

Ehdotetut muutokset ovat teknisiä eikä niillä ole itsenäisiä vaikutuksia.  

3  Asian valmistelu  

Asetusehdotukset on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä. 

4  Voimaantulo  

Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan samaan aikaan uuden lukiolain kanssa 1 päi-

vänä elokuuta 2019.  
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5  Toimivalta  

Asetuksenantovaltuus perustuu 1 päivänä elokuuta 2019 voimaan tulevan uuden lu-

kiolain 22:n 2 momenttiin ja 34 §:n 3 momenttiin. 


