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Valtioneuvoston asetus

52/2014

lukioasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan lukioasetuksen (810/1998) 1 §, 3 §:n 1 momentti, 8 § ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi asetuksessa 1117/2008, seuraavasti:

1 §

Opetuksen määrä

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75
kurssia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-
ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kes-
tävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset
opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainit-
tuja lyhempiä tai pitempiä. Lähiopetuksessa
opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähin-
tään 45 minuuttia.

Aikuisille tarkoitetussa opetuksessa oppi-
määrä sisältää vähintään 44 kurssia ja kurssin
kesto on keskimäärin 28 tuntia. Lähiopetuk-
sessa opetukseen tulee tuntia kohti käyttää
vähintään 40 minuuttia. Aikuisille tarkoitet-
tuun opetukseen osallistuvan alle 18-vuoti-
aana opintonsa aloittaneen opiskelijan tulee
lisäksi osallistua liikunnan ja terveystiedon
sekä taito- ja taideaineiden opetukseen.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus si-
sältää vähintään 25 kurssia. Nuorille suunnat-
tavan opetuksen kesto on keskimäärin 38 tun-
tia kurssia kohden ja aikuisille keskimäärin
28 tuntia kurssia kohden. Lähiopetuksessa
opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähin-
tään 45 minuuttia ja aikuisille tarkoitetussa
opetuksessa vähintään 40 minuuttia.

Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoi-
tuksenmukaisiksi opetusjaksoiksi.

3 §

Opetustarjonta ja opetuksen suunnittelu

Opetus tulee järjestää siten, että opiskelija
voi suorittaa lukion oppimäärään sisältyvät
opinnot kolmessa vuodessa ja lukiokoulutuk-
seen valmistavan koulutuksen vuodessa.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Päättöarviointi, erotodistus ja todistus yhden
tai useamman aineen suorittamisesta

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle
opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken
lukion oppimäärän suorittamista eroavalle
opiskelijalle annetaan erotodistus, johon mer-
kitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yh-
den tai useamman aineen oppimäärän suorit-
taneelle annetaan todistus oppimäärän suorit-
tamisesta.

Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai



useamman aineen suorittamisesta annetta-
vaan todistukseen sovelletaan mitä 6 §:ssä
säädetään. Todistus suullisen kielitaidon ko-
keen suorittamisesta annetaan päättötodistuk-
sen liitteenä.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuk-
sen suoritetuista opinnoista annetaan todistus.

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksy-
tyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa
korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestet-
tävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa
arvosanan korottamiseen.

Opetushallitus voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tässä pykälässä säädetyistä asioista.

15 §

Opintojen päätoimisuus ja opintojen aloitta-
misajankohtaa koskeva määritelmä

Opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun nii-
den oppimäärän mukainen laajuus on vähin-
tään 75 kurssia. Lukiokoulutukseen valmis-
tava koulutus katsotaan päätoimiseksi, kun
sen laajuus on vähintään 25 kurssia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.
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