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Valtioneuvoston asetus
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opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)

8 §:n 1,2,3 ja 5 momentti seuraavasti:

8 §

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

Perusopetuslain 16 §:n 2 momentissa tar-
koitettua erityisopetusta on kelpoinen anta-
maan henkilö:

1) joka on suorittanut ylemmän korkea-
koulututkinnon tai jolla on tässä asetuksessa
säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja
joka on tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi
suorittanut erityisopettajan opinnot; tai

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen
alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta
annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukai-
sen erityisopettajien koulutuksen.

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tar-
koitettua erityisopetusta on kelpoinen anta-
maan henkilö:

1) jolla on tässä asetuksessa säädetty kel-
poisuus antaa luokanopetusta ja joka on suo-
rittanut erityisopettajan opinnot;

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen
alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta
annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukai-
sen erityisopettajien koulutuksen sekä
4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot; tai

3) jolla on tämän asetuksen mukaan ai-
neenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja joka
on suorittanut 4 a §:ssä tarkoitetut monialai-
set opinnot ja erityisopettajan opinnot.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, oppiainetta perusopetuslain 17 §:n 1
momentissa tarkoitettuna erityisopetuksena
on kelpoinen opettamaan myös henkilö, joka
on tämän asetuksen mukaan kelpoinen anta-
maan kyseisen aineen opetusta perusopetuk-
sessa ja joka on suorittanut erityisopettajan
opinnot. Valtion kuulo-, näkö- ja liikunta-
vammaisten kouluissa liikunnan opetusta on
sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään,
kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on
kelpoisuus antaa liikunnan opetusta perus-
opetuksessa ja joka on suorittanut erityislii-
kunnassa perus- ja aineopinnot.
— — — — — — — — — — — — —

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tar-
koitetuille oppilaille esiopetusta ja kehitys-
vammaisille oppilaille myös muuta erityis-
opetusta on kelpoinen antamaan myös hen-
kilö, joka on suorittanut soveltuvan korkea-
koulututkinnon ja erityisopettajan opinnot.
Esiopetusta perusopetuslain 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuille oppilaille on kelpoinen an-
tamaan myös henkilö, jolla on 7 §:n 2—4
momentissa säädetty esiopetuksen opettajan
kelpoisuus ja joka on suorittanut erityisopet-
tajan opinnot. Avustavana opettajana perus-
opetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille
oppilaille annettavassa opetuksessa ja saman
lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppi-
laille annettavassa esiopetuksessa voi toimia



myös se, joka on suorittanut soveltuvan kor-
keakoulututkinnon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2012.
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