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§ 501
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuk-
siksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien 
asetusten muuttamisesta

HEL 2018-000916 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lau-
sunnon: 

Keskeisten muutosten tarkastelu ja kannanotot

Ehdotetussa valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta säädet-
täisiin koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, koulutuksen 
järjestämisluvan hakemisesta, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja 
selvityksistä, erityisen koulutustehtävän myöntämisedellytyksistä ja val-
takunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä, opintojen mitoituksesta ja 
rakenteesta, kielten ja äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetuksesta, 
rangaistuslaitoksessa järjestettävästä opetuksesta sekä arvosana-as-
teikoista. On kannatettavaa, että edellä mainituista asioista säädettäi-
siin jatkossa yhdellä valtioneuvoston asetuksella nykyisten erillisen lu-
kioasetuksen ja tuntijakoasetuksen sijasta. Helsingin kaupunki pitää 
tärkeänä kansainvälisyysvalmiuksien lisäämistä lukiokoulutuksen valta-
kunnallisiin tavoitteisiin.
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Koulutuksen järjestämislupaa tulisi edelleen pääsääntöisesti hakea 
vuosi ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Ehdotet-
tuun asetukseen sisältyisivät säännökset järjestämislupahakemukseen 
liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista, joiden tarkoituksena on vähen-
tää tarvetta lisäselvityksen pyytämiseen ja toimittamiseen hakemusten 
käsittelyssä. Pykälässä säädettäisiin järjestämislupahakemukseen lii-
tettävistä selvityksistä ja asiakirjoista. Sääntely olisi nykyiseen lukioase-
tukseen nähden uutta. Helsingin kaupunki kannattaa koulutuksen jär-
jestämislupaprosessin selkeyttämistä ja sujuvoittamista. 

Opintojen mitoituksen osalta ehdotetaan säädettäväksi, että opinnot 
pisteytetään niiden keston mukaan. Yksi nykyinen kurssi vastaa jatkos-
sa kahta opintopistettä. Helsingin kaupunki toteaa, että opintopisteiden 
käyttäminen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kannatettavaa, kos-
ka se edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen 
yhteistyön toteuttamista ja korkeakouluopintojen hyväksi lukemista lu-
kiokoulutuksen oppimäärään. 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppi-
määriin sisältyvistä pakollisista ja valinnaisista opinnoista säädettäisiin 
ehdotetun asetuksen liitteissä. Helsingin kaupunki kannattaa esitystä, 
että valinnaisten opintojen jaottelusta syventäviin ja soveltaviin luovu-
taan.

Päivänavauksia ja lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävää muuta 
toimintaa koskevia säännöksiä ei sisältyisi ehdotettuun asetukseen, 
koska uudessa lukiolaissa ei ole niitä koskevia asetuksenantovaltuuk-
sia. Helsingin kaupunki kannattaa, että edellä mainitut asiat ovat jatkos-
sa koulutuksen järjestäjän päätettävissä.

Uudessa lukiolaissa säädetään oppimisen tuesta lukiokoulutuksessa. 
Lain 28 §:n mukaan opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien 
tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnois-
taan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöl-
listen tarpeidensa mukaisesti. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annettuun asetukseen lisättäisiin säännökset lukion eri-
tyisopettajan kelpoisuudesta. Erityisopetusta olisi kelpoinen antamaan 
henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on ase-
tuksen 10 §:n nojalla kelpoinen antamaan aineenopetusta ja on tutkin-
non tai kelpoisuuden lisäksi suorittanut asetuksen 8 a §:n 1 momentis-
sa tarkoitetut opinnot tai henkilö, joka on suorittanut kasvatustieteelli-
sen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 
(576/1995) 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen. 
Säännös vastaisi perusopetuslain (628/1998) 16 §:n 2 momentissa tar-
koitettua osa-aikaista erityisopetusta antavan henkilön kelpoisuutta. 
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Helsingin kaupunki kannattaa esityksen mukaista lukion erityisopetta-
jan kelpoisuutta.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa lukiouudistukseen 
liittyvistä asetusmuutoksista, joilla säädettäisiin koulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista, koulutuksen järjestämisluvan hakemises-
ta, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä, erityisen kou-
lutustehtävän myöntämisedellytyksistä ja valtakunnallisen kehittämis-
tehtävän sisällöstä, opintojen mitoituksesta ja rakenteesta, kielten ja äi-
dinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetuksesta, rangaistuslaitoksessa 
järjestettävästä opetuksesta sekä arvosana-asteikoista. Lausunto on 
annettava viimeistään 3.9.2018.

Lausunto perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan antamaan lausun-
toon.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Asetusmuistioluonnos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
2 Lausuntopyyntö 21.6.2018, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 157

HEL 2018-000916 T 03 00 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Keskeisten muutosten tarkastelu ja kannanotot

Ehdotetussa valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta säädet-
täisiin koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, koulutuksen 
järjestämisluvan hakemisesta, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja 
selvityksistä, erityisen koulutustehtävän myöntämisedellytyksistä ja val-
takunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä, opintojen mitoituksesta ja 
rakenteesta, kielten ja äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetuksesta, 
rangaistuslaitoksessa järjestettävästä opetuksesta sekä arvosana-as-
teikoista. On kannatettavaa, että edellä mainituista asioista säädettäi-
siin jatkossa yhdellä valtioneuvoston asetuksella nykyisten erillisen lu-
kioasetuksen ja tuntijakoasetuksen sijasta. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta pitää tärkeänä kansainvälisyysvalmiuksien lisäämistä lukiokoulu-
tuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Koulutuksen järjestämislupaa tulisi edelleen pääsääntöisesti hakea 
vuosi ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Ehdotet-
tuun asetukseen sisältyisivät säännökset järjestämislupahakemukseen 
liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista, joiden tarkoituksena on vähen-
tää tarvetta lisäselvityksen pyytämiseen ja toimittamiseen hakemusten 
käsittelyssä. Pykälässä säädettäisiin järjestämislupahakemukseen lii-
tettävistä selvityksistä ja asiakirjoista. Sääntely olisi nykyiseen lukioase-
tukseen nähden uutta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kou-
lutuksen järjestämislupaprosessin selkeyttämistä ja sujuvoittamista. 

Opintojen mitoituksen osalta ehdotetaan säädettäväksi, että opinnot 
pisteytetään niiden keston mukaan. Yksi nykyinen kurssi vastaa jatkos-
sa kahta opintopistettä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että 
opintopisteiden käyttäminen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kan-
natettavaa, koska se edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkea-
koulujen välisen yhteistyön toteuttamista ja korkeakouluopintojen hy-
väksi lukemista lukiokoulutuksen oppimäärään. 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppi-
määriin sisältyvistä pakollisista ja valinnaisista opinnoista säädettäisiin 
ehdotetun asetuksen liitteissä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannat-
taa esitystä, että valinnaisten opintojen jaottelusta syventäviin ja sovel-
taviin luovutaan.

Päivänavauksia ja lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävää muuta 
toimintaa koskevia säännöksiä ei sisältyisi ehdotettuun asetukseen, 
koska uudessa lukiolaissa ei ole niitä koskevia asetuksenantovaltuuk-
sia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että edellä mainitut 
asiat ovat jatkossa koulutuksen järjestäjän päätettävissä.
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Uudessa lukiolaissa säädetään oppimisen tuesta lukiokoulutuksessa. 
Lain 28 §:n mukaan opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien 
tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnois-
taan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöl-
listen tarpeidensa mukaisesti. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annettuun asetukseen lisättäisiin säännökset lukion eri-
tyisopettajan kelpoisuudesta. Erityisopetusta olisi kelpoinen antamaan 
henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on ase-
tuksen 10 §:n nojalla kelpoinen antamaan aineenopetusta ja on tutkin-
non tai kelpoisuuden lisäksi suorittanut asetuksen 8 a §:n 1 momentis-
sa tarkoitetut opinnot tai henkilö, joka on suorittanut kasvatustieteelli-
sen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 
(576/1995) 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen. 
Säännös vastaisi perusopetuslain (628/1998) 16 §:n 2 momentissa tar-
koitettua osa-aikaista erityisopetusta antavan henkilön kelpoisuutta. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa esityksen mukaista lukion 
erityisopettajan kelpoisuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi


