Lausuntoversio 13.11.2020

Valtioneuvoston asetus
lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 6 ja 15 § sekä liite 3, ja
muutetaan asetuksen 11 ja 12 § seuraavasti:
11 §
Opintojen mitoitus
Lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvat opinnot pisteytetään niiden keston mukaan. Opetusta annetaan
nuorille tarkoitetussa koulutuksessa keskimäärin 14 tuntia 15 minuuttia opintopistettä kohden ja aikuisille
tarkoitetussa koulutuksessa keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opintopistettä kohden. Opintoihin kuuluu lisäksi
niiden tavoitteiden ja sisällön kannalta tarpeellinen ja opiskelijan kannalta kohtuullinen määrä opiskelijan
omatoimista työskentelyä.
12 §
Opintojen rakenne ja opintojen laajuus
Lukiokoulutuksen oppimääriin sisältyy tämän asetuksen liitteen 1–2 mukaisesti pakollisia ja valtakunnallisia
valinnaisia opintoja, joita koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijoille.
Oppimääriin voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän
päättämällä tavalla.
Koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijoille. Opiskelijalla
tulee kuitenkin olla mahdollisuus suorittaa liitteen 1–2 mukaisia valinnaisia opintoja kahden opintopisteen
laajuisina opintojaksoina. Lukiodiplomien laajuus on kaksi opintopistettä.
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
—————
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Valtioneuvoston asetus
ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 1 luvun otsikko, 5 §,
9 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 12 ja 13 §, 14 §:n 3 ja 4 momentti sekä 23 §:n 1, 4 ja 6 kohta, sekä
lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta ja asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:
1 luku
Ammatillisen perustutkinnon sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen
muodostuminen
5§
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen muodostuminen
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostuu valinnaisista koulutuksen osista.
9§
Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävät tiedot
Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin
seuraavat tiedot:
——————————————————————————————
1) suoritettava tutkinto tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus taikka ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu muu ammatillinen koulutus, noudatettavat tutkinnon tai
koulutuksen perusteet, mahdollinen suoritettava osaamisala sekä suoritettavat tutkinnon tai koulutuksen osat;
——————————————————————————————
4) muu kuin 2 ja 3 kohtaan sisältyvä opiskelijan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen, joka liittyy
suoritettavaan tutkintoon tai työhön ja itsenäiseen valmentavaan koulutukseen;
——————————————————————————————
7 a) oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen ja ohjauksen tarve sekä määrä;
——————————————————————————————
10 a §
Opetuksen ja ohjauksen riittävän määrän arviointi
Jos ammatillista perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan
osa-alueen suorittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
48 §:n 2 momentissa tarkoitetussa opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnissa lähtökohtana käytetään 2
momentissa säädettyä tuntimäärää. Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta työpaikalla järjestettävässä
koulutuksessa.
Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen
suorittamiseksi tarvittavan riittävän opetuksen ja ohjauksen määrä on keskimäärin vähintään 12 tuntia
osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin olla säädettyä pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien tai
yksilöllisten valintojen perusteella. Tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen opetuksen ja
ohjauksen määrän arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:ssä
säädetyt tutkinnon osien mitoitusperusteet.
12 §
Työhön ja itsenäiseen valmentavan koulutuksen opiskelijan osaamisen arviointi
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti.
13 §
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Arviointiaineiston säilyttäminen
Tutkintokoulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijalle on varattava
tilaisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun osaamisen arvioinnin perusteella syntyneeseen
arviointiaineistoon. Koulutuksen järjestäjän on säilytettävä arviointiaineisto vähintään kuuden kuukauden ajan
arvosanan antamisesta.
14 §
Todistusten sisältö
——————————————————————————————
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 58 §:ssä tarkoitettu todistus suoritetusta koulutuksesta ja todistus
suoritetuista koulutuksen osista sisältävät suoritetut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen
osat sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 59 §:ssä tarkoitettu todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen,
tutkintokoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen osallistumisesta sisältää
tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta.
23 §
Tiedotettavat asiat
Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa ainakin seuraavista asioista:
——————————————————————————————
1) tutkintojen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittamismahdollisuuksista ja
muusta järjestettävästä koulutuksesta;
——————————————————————————————
4) tutkintokoulutuksen ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijan yksilöllisistä
valinnan mahdollisuuksista;
——————————————————————————————
6) tutkinnon osien ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen osien järjestämisestä
yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän, nuorten työpajojen tai muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa;
——————————————————————————————
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. Sen 9 §:n 1 momentin 7 a kohta ja 10 a § tulevat
kuitenkin voimaan jo 1 päivänä elokuuta 2021.
—————
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Valtioneuvoston asetus
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 10 b §,
sellaisena kuin se on asetuksessa 54/2014,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 13 e §, sellaisina kuin se ovat 1 §:n 1
momentti asetuksessa 811/2018 sekä 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 13 e § asetuksessa 1150/2017,
sekä
lisätään asetukseen uusi 5 a luku seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), ammatillisesta
koulutuksesta annetusta laissa (531/2017), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa
(
/
), vapaasta sivistystyötä annetusta laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa
(633/1998) tarkoitettujen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista.
——————————————————————————————
2§
Rehtorin kelpoisuus
——————————————————————————————
Ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista tarkoitetusta toiminnasta vastaavaksi rehtoriksi on 1 momentin
3 kohdasta poiketen kelpoinen henkilö, jolla on riittävä työkokemus sekä opettajan että muissa opetusalan
tehtävissä. Rehtori on tällöin kelpoinen vastamaan myös samassa oppilaitoksessa järjestettävästä
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta.
——————————————————————————————
3§
Kielitaitovaatimukset
Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa
järjestämisluvassa määrätyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä, tulee rehtorilla
olla myös tässä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
——————————————————————————————
13 e §
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:n mukaista työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa
koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 16 §:ssä säädetty vaativaa erityistä tukea antavan opettajan
kelpoisuus.
5 a luku
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
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17 a §
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus
Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (
/
) tarkoitettua opetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tämän asetuksen 3 luvussa säädetty kelpoisuus lukuun ottamatta 5 a ja 7
§:ssä säädettyä kelpoisuutta, 4 luvussa säädetty kelpoisuus taikka ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien
opettajan kelpoisuus.
Jos valmentavan koulutuksen aikana suoritetaan perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja opintoja, sovelletaan, mitä tässä asetuksessa asianomaisen
koulutusmuodon opettajan kelpoisuudesta säädetään.
17 b §
Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus tutkintokoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa
Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea on
kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tämän asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu erityisopetusta antavan opettajan
kelpoisuus, 11 a §:ssä tarkoitettu erityisopettajan kelpoisuus tai 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityistä tukea
antavan opettajan kelpoisuus.
Jos tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään
vaativaan erityiseen tukeen oikeutetulle opiskelijalle, sovelletaan, mitä 16 §:ssä säädetään vaativaa erityistä
tukea antavan opettajan kelpoisuudesta.
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
—————
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Valtioneuvoston asetus
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 3 §, 19
§:n 2 momentti sekä 20, 23 ja 25 §,
sellaisina kuin ne ovat 3 ja 25 § asetuksessa 735/2017, 19 §:n 2 momentti asetuksessa 656/2014, 20 §
asetuksessa 812/2018 ja 23 § asetuksessa 212/2015, seuraavasti:

3§
Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
yksikköhinnat
Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää
lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan
majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 40 prosenttia opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä lukiokoulutuksen keskimääräisestä
yksikköhinnasta.
19 §
Lukion opiskelijamäärän laskeminen
——————————————————————————————
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä ja lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelevien määrä
lasketaan erikseen. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärään lasketaan lukion koko oppimäärää opiskelevat
opiskelijat. Opiskelijamäärään lasketaan myös ne opiskelijat, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan
oppivelvollisuuslain ( / ) 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman perusteella. Maksullisena palvelutoimintana
järjestettävään koulutukseen osallistuvia opiskelijoita ei oteta lukuun tässä pykälässä tarkoitettuja
opiskelijamääriä laskettaessa.
——————————————————————————————
20 §
Lukion yksittäisten oppiaineiden ja oppivelvollisten suorittamien erityisen tutkinnon kokeiden muuntaminen
opiskelijamääräksi
Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa oppiainetta suorittamaan otettujen opinnot muunnetaan
opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion oppimäärään
kuuluvien lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettujen pakollisten ja syventävinä opintoina tarjottujen
valtakunnallisten kurssien määrä luvulla 15 ja lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(810/2018) mukaisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä luvulla 30.
Oppivelvollisten suorittamat lukiolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityisen tutkinnon kokeet
muunnetaan opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion
oppimäärään kuuluvien lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten pakollisten ja
valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä luvulla 60.
Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla saatu opiskelijamäärä lisätään 19 §:ssä tarkoitettuun lukion
painotetun keskiarvon mukaiseen opiskelijamäärään.
Laskettaessa lukion keskimääräistä yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24
§:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna opiskelijamääräksi muuntamisen perusteena käytetään kuitenkin
kustannusten laskentavuonna suoritettujen kurssien ja opintopisteiden määrää.
23 §
Rahoitukseen oikeuttava opiskeluaika
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Opiskelijamääriä laskettaessa opiskelija voidaan lukea rahoituksen perusteeksi lukiolain 23 §:n 2
momentissa säädetyn opiskeluoikeuden keston ajaksi.
25 §
Tietojen ilmoittaminen
Toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetut opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teatterien
ja orkestereiden rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot
opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen lomakkeilla.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän, yksityisen esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjän sekä
valtion oppilaitosten ja yliopistojen harjoittelukoulujen tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot opetus- ja
kulttuuriministeriölle Opetushallituksen tiedonkeruun tai muun tiedonkeruun kautta ministeriön päättämällä
tavalla.
Rahoituksen määräämiseksi tarvittavat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä
tarkoitetun opetuksen oppilas- ja suoritemäärätiedot, lukiokoulutuksen opiskelijamäärää ja opintoja koskevat
tiedot sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien määrää ja tutkintoja ja tutkinnon osia koskevat tiedot
otetaan huomioon valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettuun
perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettujen
tietojen mukaisesti Toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
19 §:ssä tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut suoritemäärätiedot
opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen tiedonkeruun tai muun tiedonkeruun kautta ministeriön
päättämällä tavalla.
Kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain kustannustiedonkeruuseen viimeistään
seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä. Toiminnan
laajuutta koskevat tiedot tulee ilmoittaa 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä, jollei opetus- ja
kulttuuriministeriö toisin päätä.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetut
arvonlisäverokorvauksen myöntämisessä tarvittavat tiedot tulee toimittaa vuosittain 30 päivään kesäkuuta
mennessä tai opetus- ja kulttuuriministeriön päättämänä myöhempänä ajankohtana.
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä
rahoitusta varainhoitovuodelle 2021.
Asetuksen 25 § tulee kuitenkin voimaan jo 20 päivänä tammikuuta 2021. Sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran ilmoitettaessa varainhoitovuoden 2021 kustannuksiin ja toiminnan laajuuteen liittyviä tietoja.
Varainhoitovuoden 2020 ja tätä aiempien varainhoitovuosien kustannusten ja toiminnan laajuuteen liittyvien
tietojen ilmoittamiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Asetuksen 3 §:ssä säädettyä prosenttimäärää sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta
varainhoitovuodelle 2024. Edellä tarkoitettu prosenttimäärä on 44 prosenttia määrättäessä rahoitusta
varainhoitovuodelle 2021, 42 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2022 ja 41 prosenttia
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023.
—————

