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Valtioneuvoston asetus

942/2014

lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lukiolain (629/1998) 10 §:n 1 momentin
nojalla:

1 luku

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lukiolaissa
(629/1998) tarkoitetun lukiokoulutuksen sekä
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista samoin
kuin opetukseen käytettävän ajan jakamisesta
eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen
sekä opinto-ohjaukseen (tuntijako).

2 luku

2 §

Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea
opiskelijan tasapainoista henkistä, fyysistä ja
sosiaalista kasvua sekä edistää elämän, ih-
misoikeuksien, kestävän kehityksen, ympä-
ristön ja kulttuurien monimuotoisuuden kun-
nioittamista. Koulutus tukee kaikessa oppilai-

toksen toiminnassa aktiivisesti tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta.

Koulutus ohjaa opiskelijaa toimimaan de-
mokraattisesti, vastuullisena ja aktiivisena
osana paikallista, kansallista, eurooppalaista
ja globaalia yhteisöä.

3 §

Tiedot ja taidot

Koulutus kehittää laaja-alaisesti opiskeli-
jan valmiuksia omaksua, yhdistää ja käyttää
tietojaan ja taitojaan sekä soveltaa oppi-
maansa monipuolisesti myös oppiainerajat
ylittävästi. Koulutus vahvistaa ja syventää
opiskelijan yleissivistystä muuttuvassa toi-
mintaympäristössä ja antaa tietoja ja taitoja
asetuksen tuntijakojen osoittamissa opin-
noissa.

Koulutus kehittää opiskelijan jatko-
opinto-, työelämä- yrittäjyys- ja yhteiskunta-
valmiuksia.

Koulutus vahvistaa perustaa opiskelijan
fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvin-
voinnille ja antaa valmiuksia ja halua niiden



ylläpitämiselle elämän eri vaiheissa. Koulu-
tus tukee opiskelijan eettisen pohdinnan ke-
hittymistä.

Koulutus vahvistaa kokonaisuuksien hal-
lintaa, oppimisen taitoja, tieteellistä ja siihen
sisältyvää kriittistä ajattelua, luovuutta, työs-
kentelyn taitoja, vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitoja, tiedon hankinta- ja hallintataitoja, tie-
toteknisiä käyttö- ja soveltamistaitoja sekä
taitoa ilmaista itseänsä kirjallisesti ja suulli-
sesti molemmilla kotimaisilla ja muilla kie-
lillä sekä taiteen keinoin.

4 §

Elinikäinen oppiminen ja ohjaus

Koulutuksen tulee ohjata, innostaa ja luoda
edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen sekä pa-
rantaa opiskelijan tulevaisuuden hallinta- ja
valintataitoja sekä valmiuksia ura- ja elämän-
suunnitteluun.

Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia
arvioida ja uudistaa osaamistaan sekä tunnis-
taa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.

Opiskelija kykenee hyödyntämään saa-
maansa opinto-ohjausta ja perehtyy monipuo-
lisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa
tehdä mielekkään urasuunnitelman lukio-
opintojen aikana.

5 §

Opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri

Lukio-opinnoissa tulee hyödyntää moni-
puolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät
työelämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja vies-
tintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympä-
ristöjen tulee tukea opiskelijan opiskelumoti-
vaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vah-
vuutensa. Niiden tulee olla opiskelijan koke-
muspiiriä monialaisesti rikastuttavia sekä pe-
dagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksen-
mukaisia.

Lukion toimintakulttuurin tulee tukea opis-
kelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toi-
mintaa, ja sen tulee edistää kaikkien opiskeli-
joiden mahdollisuuksia osallistua opiskelu-
ympäristön ja toimintakulttuurin kehittämi-
seen. Opinnoissa tulee tavoitella myönteistä
asennetta oppimiseen.

6 §

Aikuisopiskelijoille annettavan lukiokoulu-
tuksen erityiset tavoitteet

Aikuisopiskelijoiden lukiokoulutuksessa
otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmin
hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen. Koulu-
tuksen järjestämisessä otetaan huomioon ai-
kuisopiskelun erityispiirteet.

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saa
sellaisia opiskelu-, viestintä- ja kielellisiä tai-
toja sekä tietoteknisiä tietoja ja taitoja, joita
tarvitaan sekä jatko-opintoihin että työllisty-
miseen ja työelämässä menestymiseen. Ope-
tuksen tulee antaa valmiuksia elinikäiseen
oppimiseen sekä tukea opiskelijan persoonal-
lisuuden kasvua.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella
opetuksessa voidaan ottaa huomioon yhtä tai
useampaa lukion oppimäärään kuuluvaa op-
piainetta suorittavat opiskelijat sekä muut eri-
tyisryhmät.

7 §

Valmistavan koulutuksen erityiset tavoitteet

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjes-
tettävän lukiokoulutukseen valmistavan kou-
lutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan
valmiuksia oppilaitoksen opetuskielessä sekä
parantaa opiskelijan opiskelutaitoja. Lisäksi
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia
toimia aktiivisena kansalaisena suomalaisessa
yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on
myös mahdollisuuksien mukaan tukea ja
edistää opiskelijoiden oman äidinkielen hal-
lintaa.

3 luku

Lukio-opetuksen tuntijako

8 §

Nuorille annettavien opintojen rakenne

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pa-
kollisiin, syventäviin ja soveltaviin kurssei-
hin.
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Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakolli-
siin kursseihin välittömästi liittyviä jatko-
kursseja, joita opiskelijalle tulee tarjota valit-
taviksi. Niillä on valtakunnallisesti yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Teemaopinnot
eheyttävät opetusta, vahvistavat opiskelijoi-
den yksittäistä oppiainetta laajempien koko-
naisuuksien hallintaa ja lisäävät oppiaineiden
välistä yhteistyötä. Syventävinä teemaopinto-
kursseina tarjotaan 3 §:ssä tarkoitettuja ajatte-
lun taitoja kehittävä kurssi sekä tieto- ja vies-
tintäteknologian tietoja ja taitoja kehittävä il-
miöpohjainen kurssi. Lisäksi tarjotaan käy-
tännön työssä suoritettava vapaaehtoistoi-
minta-, työelämä- liikennekasvatus- tai kan-
sainvälisen toiminnan- kurssi, joka tulee
voida lukiolain 23 §:n mukaisesti osittain tai
kokonaan hyväksi lukea muutoin hankitulla
osaamisella.

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja,
saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjo-

amia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppi-
aineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai
muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja.
Soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri ai-
neissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodip-
lomit, joihin Opetushallitus laatii valtakun-
nalliset opetussuunnitelman perusteet. Sovel-
tavina kursseina voidaan järjestää myös opis-
kelijoiden tarpeiden mukaisia tukikursseja.
Soveltavat kurssit ovat opiskelijalle valinnai-
sia. Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus si-
sällyttää opintoihinsa soveltaviksi kursseiksi
myös edellä tarkoitettuja muun koulutuksen
järjestäjän järjestämiä opintoja ja saada muu-
toin hankittu osaaminen arvioiduksi tai tun-
nustetuksi.

Lisäksi on koulutuksen järjestäjän tai-
deopintokursseja, joihin Opetushallitus laatii
valtakunnalliset opetussuunnitelman perus-
teet. Näiden kurssien tarjoaminen on koulu-
tuksen järjestäjälle vapaaehtoista.

9 §

Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako

Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tar-
jottavien valtakunnallisten
kurssien määrä

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3

A-kieli 6 2

B-kieli 5 2

Muut kielet 8+8

Matematiikka

Yhteinen opintokokonaisuus 1

lyhyt 5 2

pitkä 9 3

Ympäristö ja luonnontieteet

Biologia 2 3

Maantiede 1 3

Fysiikka 1 6

Kemia 1 4
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Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet

Filosofia 2 2

Psykologia 1 4

Historia 3 3

Yhteiskuntaoppi 3 1

Uskonto/elämänkatsomustieto 2 4

Terveystieto 1 2

Taito- ja taideaineet 5

Liikunta 2 3

Musiikki 1—2 2

Kuvataide 1—2 2

Opinto-ohjaus 2

Teemaopinnot 3

Pakolliset kurssit 47—51

Syventävät kurssit vähintään 10

Kurssit yhteensä vähintään 75

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syven-
tävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen
järjestäjän päättämiä syventäviä ja soveltavia
kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauk-
sessa opiskelijalle annetaan muuta ohjausta.

Saamenkieliselle, romanikieliselle tai vie-
raskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äi-
dinkieltä ja kirjallisuutta suomi/ruotsi toisena
kielenä -oppimäärän mukaan.

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai
vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan hänen
omaa äidinkieltään, opiskelijan äidinkielen ja
kirjallisuuden ja muiden kielten pakollisten
kurssien yhteismäärät sekä opiskelijalle pa-
kollisten kurssien kokonaismäärä voivat olla
1 momentissa säädettyä pienemmät. Tässä
tapauksessa toista kotimaista kieltä opiskel-
laan valinnaisena aineena.

Jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan
suomen tai ruotsin kieltä suomi/ruotsi toisena
kielenä -oppimäärän mukaan, äidinkielen ja
kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen kielen

tunnit saadaan jakaa mainittujen aineiden
opetukseen siten kuin koulutuksen järjestäjä
päättää.

Opiskelija voi opiskella useampaa kuin
yhtä A-kieltä. Toisen kotimaisen kielen oppi-
määrä opiskellaan joko perusasteella alkavan
B1-oppimäärän tai perusasteen vuosiluokilla
1—6 alkavan A-oppimäärän mukaisesti. Jos
toista kotimaista kieltä opiskellaan A-oppi-
määrän mukaisesti, on pakollisten kurssien
määrä kuusi. Opiskelijalle, joka on vapautettu
lukiolain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen
kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen
kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan
B-oppimäärän mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota muita
kieliä opiskelijalle valinnaisina opintoina vä-
hintään kahdessa kielessä.

Opiskelijan tulee jakaa pakollisten liikun-
nan kurssien opiskelu useammalle lukuvuo-
delle.
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10 §

Aikuisille annettavan koulutuksen tuntijako

Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävät valta-
kunnalliset kurssit

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus 5 1
A-kieli 6 2
B-kieli 5 2
Muut kielet 6
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
pitkä oppimäärä 9 3
lyhyt 5 2
Luonnontieteelliset opinnot 5 5
fysiikka 1—2
kemia 1—2
biologia 1—2
maantiede 1—2
Humanistisyhteiskunnalliset
ja katsomukselliset opinnot 6 7
uskonto/elämänkatsomustieto 1
historia 2
yhteiskuntaoppi 2
filosofia 1
psykologia 2
Teemaopinnot 1
Muut lukion tehtävään kuuluvat oppiaineet.

Yhteensä vähintään 44

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syven-
tävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen
järjestäjän päättämiä syventäviä kursseja sekä
muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja
aihekokonaisuuksia.

Teemaopinnot eheyttävät opetusta ja vah-
vistavat opiskelijoiden yksittäisiä oppiaineita
laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja li-
säävät oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä
kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.
Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen
kotimainen kieli. Opiskelijalle, joka on va-
pautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen
kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjes-

tää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa
alkavan B-oppimäärän mukaisesti.

Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus
opiskella valinnaisena aineena yhtä tai use-
ampaa kieltä.

Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä ope-
tuksessa voidaan poiketa 1 momentista sen
mukaan, kuin opetussuunnitelmassa määrä-
tään.

Oppiaineiden lisäksi opiskelijoille anne-
taan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen
osallistuminen on vapaaehtoista.

Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opin-
tonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella 1 mo-
mentissa tarkoitettujen kurssien lisäksi vähin-
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tään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terve-
ystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai
musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi
mainittua ainetta.

Mitä 9 §:n 3—5 momentissa säädetään,
koskee myös aikuisille annettavan opetuksen
tuntijakoa.

11 §

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
tuntijako

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
tuntijako on seuraava:

Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 10
Muut kielet 3
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2
Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2
Historia ja yhteiskuntaoppi
Opinto-ohjaus 2
Valinnaiset opinnot 6

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine opetetaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tai ruotsi
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan.

Muut kielet -aineryhmä jaetaan vieraiden kielten, toisen kotimaisen kielen sekä mahdolli-
sesti opiskelijan oman äidinkielen välillä.

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot -aineryhmä sisältää matematiikkaa, fysiikkaa,
kemiaa, biologiaa ja maantietoa. Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus -aineryhmä sisältää
historiaa ja yhteiskuntaoppia.

Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä 9 ja 10 §:ssä säädettyjä kursseja tai muita koulutuksen
järjestäjän tarjoamia opiskelijan lukio-opintovalmiuksia edistäviä opintoja. Ne voivat olla myös
perusopetuksen päättötodistuksen korottamiseen tarkoitettuja opintoja.

12 §

Erityisen koulutustehtävän saaneen koulutuk-
sen järjestäjän antamaa koulutusta koskeva

erityissäännös

Lukiolain 3 ja 4 §:n mukaisen erityisen
koulutustehtävän saaneen koulutuksen järjes-
täjän antamassa opetuksessa voidaan poiketa
asetuksen 8 tai 9 §:stä sen mukaan kuin kou-
lutuksen järjestämistä koskevassa luvassa
määrätään.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan lukion tuntija-
osta 14 päivänä marraskuuta 2002 annettu
valtioneuvoston asetus (955/2002).
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14 §

Siirtymäsäännökset

Edellä 13 §:n 2 momentissa mainitun sää-
döksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa
voidaan noudattaa, kunnes Opetushallitus
päättää tämän asetuksen mukaisten opetus-
suunnitelmien perusteista ja niiden mukaan
laadittujen opetussuunnitelmien käyttöön-

otosta. Opetushallituksen tulee hyväksyä
opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän
asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat ote-
taan käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta
2016.

Erityisen koulutustehtävän saaneelle kou-
lutuksen järjestäjälle 13 §:n 2 momentissa
mainittujen säädösten nojalla annetut mää-
räykset raukeavat viimeistään 1 päivänä elo-
kuuta 2016.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Janne Öberg

7942/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


