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Lausuntopyyntö13.11.2020
Asia: VN/1985/2020,VN/1985/2020-OKM-296
Lausuntopyyntöehdotuksestaeräidenvaltioneuvoston asetustenmuuttamisestaliittyen
oppivelvollisuudenlaajentamiseenja tutkintokoulutukseen valmentavaankoulutukseen
Aikuislukioliittory:n lausuntoopetus-ja kulttuuriministeriölle

Aikuislukioliittory ja AikuislukioidenRehtorit AiRe ry kiittävät mahdollisuudestalausuaoppivelvollisuuden
laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen liittyvistä asetusluonnoksista.
Kiitämme myös siitä, että olemme voineet osallistua lakivalmistelun tueksi asetetun laajapohjaisen
seurantaryhmän työhön. Aikuislukioliittoon kuuluu aikuislukioidenja -linjojen ylläpitäjiä, Aikuislukioiden
Rehtorit AiRery sekäAikuislukioidenopettajat AIO ry.
Maamme aikuislukioidenja -linjojen erityisenätehtävänä on jo pitkään ollut aikuisväestömmeelinikäisen
oppimisen mahdollistamisen ohella maahanmuuttajille tarjottavan kieli- ja kotoutumiskoulutuksen
järjestäminen ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy. Oppilaitoksemme ovat omalta osaltaan
toteuttaneet nyt käsillä olevan lakiesityksen keskeisimpiä tavoitteita jo vuosikymmenten ajan.
Aikuislukioissaon erityistä osaamista sekä opiskelijoiden tarpeet huomioivien joustavien nivelvaiheen
koulutusten että tehokkaanhenkilökohtaisenohjauksenjärjestämisessäja ne ovat kyenneet merkittävästi
vähentämäänsyrjäytyviennuorten aikuistenmääräämaassamme.

Valtioneuvostonasetukseksilukiokoulutuksestaannetun valtioneuvostonasetuksen
(810/2018)muuttamisesta
Opintojen mitoituksen määrän esittäminen asetusluonnoksen muodossa voi olla harhaanjohtava.
Asetusluonnoksenmuoto asettaa annettavan opetuksen minimimääränkeskiarvoksi.Asetuksentarkoitus
on säilyttääentinen opetuksen määräja tämä tarkoittaisi sitä, että kahdenopintopisteen opetuksen määrä
vastaayhden kurssinopetuksen määräeli 38 oppituntia nuorten koulutuksessatai 28 oppituntia aikuisten
koulutuksessa.
Aikuislukioliittoesittää, että 1 1§ opetuksen määräkirjataanmuodossa:
Opetusta annetaan nuorille tarkoitetussa koulutuksessakeskimäärin19 tuntia opintopistettä kohden ja
aikuisilletarkoitetussakoulutuksessakeskimäärin14tuntia opintopistettä kohden.
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Valtioneuvostonasetukseksiammatillisestakoulutuksestaannetun valtioneuvoston
asetuksen(673/2017)muuttamisesta
Aikuislukioliittonäkeetärkeänä,että ammatillisenkoulutuksenjärjestäjiäkuullaantämän asetuksenosalta.

Valtioneuvostonasetukseksiopetustoimenhenkilöstönkelpoisuusvaatimuksista
annetun
asetuksen(986/1998) muuttamisestasekä
Pidämme tärkeänä, että asetusluonnoksen 17 a § tulee lainsäädäntöön esitetyn kaltaisena.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus on tarkoituksenmukaistasäätää
vastaamaanasiaomaistakoulutusmuodonopettajan kelpoisuutta.

Valtioneuvostonasetukseksiopetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta
valtioneuvostonasetuksen(1766/2009)muuttamisesta
Yhdistyksemme käsitys on, että lukiokoulutuksen järjestäjillä on aineopiskelun rahoitusta koskevien
säännösten perusteella oikeus ilmoittaa rahoituksen perusteeksi myös lukion oppimäärän tai
ylioppilastutkinnonjo suorittaneidenopiskelijoidenlukion oppimääräänkuuluvienoppiaineidenpakollisiatai
syventäviävaltakunnallisiakurssejakoskevat suoritukset, riippumatta siitä, uusivatko opiskelijat aiemmin
suorittamiaankurssejavai suorittavatko he niitä ensimmäistäkertaa. Näin ollen yhdistyksemmekannattaa
tapaa, jolla asetusluonnoksessayksittäistenoppiaineidenopintojen määrämuunnetaanopiskelijamääriksi.

Oulussa,4.12.2020

PanuKela
Puheenjohtaja
Aikuislukioliittory
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LAUSUNNONKESKEINEN
SISÄLTÖ

Valtioneuvostonasetukseksilukiokoulutuksestaannetun valtioneuvostonasetuksen
(810/2018)muuttamisesta
Aikuislukioliittoesittää, että 1 1§ opetuksen määräkirjataanmuodossa:
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aikuisilletarkoitetussakoulutuksessakeskimäärin14tuntia opintopistettä kohden.
Valtioneuvostonasetukseksiopetustoimenhenkilöstönkelpoisuusvaatimuksista
annetun
asetuksen(986/1998) muuttamisestasekä
Pidämme tärkeänä, että asetusluonnoksen 17 a § tulee lainsäädäntöön esitetyn kaltaisena.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus on tarkoituksenmukaistasäätää
vastaamaanasiaomaistakoulutusmuodonopettajan kelpoisuutta.
Valtioneuvostonasetukseksiopetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta
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suorittamiaankurssejavai suorittavatko he niitä ensimmäistäkertaa. Näin ollen yhdistyksemmekannattaa
tapaa, jolla asetusluonnoksessayksittäistenoppiaineidenopintojen määrämuunnetaanopiskelijamääriksi.

