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OKM

Lausuntopyyntö

03.05.2021 VN/489/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja 
lukiolain muuttamisesta

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain 
muuttamisesta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.6.2021 mennessä.

Tausta

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, jonka mukaisesti käynnistetään 
toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Hallituksen esitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, 
väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Ohjelman toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön, 
oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.  

Tavoitteet

Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta 
kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa 
oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö.

Lakeihin ehdotetaan täsmennettäväksi opetuksesta epäämistä koskevaa sääntelyä, jotta 
opiskelijan palaaminen opetukseen saisi tarvitsemansa tuen epäämisen aikana ja 
oppilaitokseen palatessa.  Perusopetuslain epäämistä koskeva aika ehdotetaan 
laajennettavaksi jäljellä olevan päivän lisäksi myös seuraavaksi päiväksi. Erottamista 
koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että opiskelijalle ja 
huoltajalle varattaisiin tilaisuus osallistua henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen, jonka 
mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan erottamisen aikana. Lisäksi opiskelijan 
velvollisuuksia täsmennetään vastamaan lukiolain mukaista sääntelyä.
Lakeihin lisätään säännös lapsen edusta opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä 
päätettäessä.

Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja lukiolakia muutettaisiin siten, että 
niissä säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta 
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oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta 
niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle 
edustajalle.

Lakeihin sisältyvä kaksoisrangaistuksen kieltoa koskeva sääntely ehdotetaan kumottavaksi.

Perusopetuslain ja lukiolain muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn tehtäisiin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista johtuvat muutokset.
Lausunnoille annetaan myös valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamiseksi. 
Ehdotettu sääntely antaisi rehtoreille päätösvallan perusopetuslain 36 §:n kurinpitoa 
koskevissa asioissa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Ehdotettu valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fissä.
Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon 
sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti (enimmäispituus l sivu) otsikolla "Lausunnon 
keskeinen sisältö".

Aikataulu

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön 7.6.2021 mennessä.
 

Valmistelijat

Lisätietoja:
 
Hallitusneuvos Sami Aalto (lukiolaki ja ammatillisesta koulutuksesta annettu laki), puh. 029 
533 0082
Hallitusneuvos Kirsi Lamberg (perusopetuslaki), puh. 02953 30397

Liitteet:

Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning etc. sv.pdf

HE eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta anne-tun lain ja 
lukiolain muuttamisesta.pdf

VN asetus perusopetusasetuksen 18 §n muuttamisesta.pdf
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Muistio perusopetusasetus.pdf

Jakelu:

Aikuislukioliitto ry
Aineopettajaliitto AOL ry
AIO Aikuislukioiden opettajat ry
Akava ry
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Eduskunnan oikeusasiamies
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Euran kunta
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin kaupunki
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Jyväskylän kaupunki
Kirkon työmarkkinalaitos
Kotkan kaupunki
Koulukuraattorit ry
KT Kuntatyönantajat
Lapin aluehallintovirasto
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Mikkelin kaupunki
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Poliisihallitus
Rovaniemen kaupunki
Sisäministeriö
Sivistystyönantajat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, SAKKI ry.
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry



Lausuntopalvelu.fi 4/5

Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lukiolaisten liitto
Suomen opinto -ohjaajat ry
Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry
Suomen Opiskelijakuntien liitto
Suomen Oppisopimusosaajat ry
Suomen Rehtorit ry
Suomen vanhempainliitto
Suomen Yrittäjät ry
Svenska Finlands folkting
Syyttäjälaitos
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Turun hallinto-oikeus
Urheiluopistojen Yhdistys ry
Vaasan hallinto-oikeus
Valtion koulukodit
Valtiovarainministeriö
Vammaisfoorumi ry
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Vantaan kaupunki
Yksityiskoulujen Liitto ry
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Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lehikoinen Anita
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lamberg Kirsi
OKM


