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Tuntijakokokeiluun osallistuvat  
lukiokoulutuksen järjestäjät ja 
lukiot 
 
 
 
 
 
 
NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN TUNTIJAKOKOKEILUN KOKEILUOHJELMA 

 
Opetushallitus on hyväksynyt lukiolain (629/1998) 15 §:n 4 momentissa 
(muutettu lailla 478/2003) tarkoitetun kokeiluohjelman noudatettavaksi 
opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla lukioissa toteutettavassa tuntijakoko-
keilussa.  
 

Kokeilu Kokeilun kohteena on poikkeaminen lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen 
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (942/2014) 9 §:n mukaisesta tuntijaosta nuorten lukiokoulu-
tuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilutuntijaon mukaisesti.   

 
Kokeilun tarkoitus Tarkoituksena on kokeilla nuorten lukiokoulutuksen opiskelijoiden mahdol-

lisuutta nykyistä suurempaan valinnaisuuteen valtioneuvoston asetuksessa 
(942/2014) annetun lukion tuntijaon pohjalta ja lukiokoulutuksen järjestäji-
en mahdollisuuksia järjestää enemmän valinnaisuutta sisältävää lukiokoulu-
tusta.  
 

Kokeilun toteuttaja Kokeilun toteuttamisesta vastaa lukiokoulutuksen järjestäjä, jolle opetus- ja 
kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluluvan.   

 
 Kokeilu toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön luvassa mainitus-

sa/mainituissa lukiossa/lukioissa. Kokeilu ei koske lukioiden niitä opiskeli-
joita, jotka opiskelevat Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mu-
kaan laadittujen opetussuunnitelmien mukaan.  

 
 Kokeilulle nimetään vastuuhenkilö.  

 
Poikkeaminen Lukion opetussuunnitelman perusteista 2015 

 
Kokeilussa noudatetaan Lukion opetussuunnitelman perusteita 2015 (Ope-
tushallituksen määräys 60/011/2015) ja niiden mukaan laadittua lukion ope-
tussuunnitelmaa. Lukion opetussuunnitelman perusteista 2015 poiketaan 
seuraavin osin.  
 
Osa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilutuntijaon mukaisista kursseista 
poikkeaa lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista ta-
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voitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:n 
mukaisesta tuntijaosta.  
 Näiden kurssien osalta noudatetaan Lukion opetussuunnitelman perus-

teita 2015 siten, että kokeilutuntijaon valtakunnalliset syventävät kurssit 
vastaavat lukion opetussuunnitelman perusteiden pakollisia ja valtakun-
nallisia syventäviä kursseja numerojärjestyksessä.  

 Jos kokeiluun osallistuva opiskelija suorittaa Lukion opetussuunnitel-
man perusteiden 2003 mukaan laaditun lukion opetussuunnitelman 
kursseja, niiden osalta noudatetaan osaamisen tunnustamisessa ja hy-
väksi lukemisessa lukiolain 23 §:n säännöksiä.   

 
Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 luvussa 6.3 määriteltyä op-
pimäärän arvosanan antamista numeroin sovelletaan kokeilussa seuraavasti:  
 Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän  

- liikunnasta   
- sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppiaineen oppi-
määrä käsittää vain yhden kurssin lukuun ottamatta biologiaa, filosofi-
aa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja uskontoa/elämänkatsomustietoa  
- valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimää-
rä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  
 

Kokeiluluvan mukaisesti lukion oppimäärän suorittavien opiskelijoiden lu-
kion päättötodistukseen merkitään opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu-
lupapäätöksen päivämäärä ja numero.  
 
Kokeiluun osallistuvan lukion opetussuunnitelmaan tehdään kokeilun edel-
lyttämät muutokset erillisenä liitteenä kokeiluajaksi. Lukiokoulutuksen jär-
jestäjä hyväksyy muutokset.  

  
Opiskelijoiden ohjaus kokeilussa 
 

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana riittävästi ohjausta opiske-
lunsa ja valintojensa tueksi. Opiskelijalle annetaan tietoa kokeilutuntijaon ja 
valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:n mukaisen tuntijaon eroista, ja 
häntä ohjataan tekemään hyvissä ajoin valinta, kumman tuntijaon mukaan 
hän suorittaa lukio-opintonsa.  
 
Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 4 §:ssä sääde-
tään ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisen edellytyksistä. Edellytyk-
set osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin arvioidaan sen mukaisesti, mitä 
on säädetty valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:ssä. Opiskelijaa ohja-
taan jo hänen opiskelusuunnitelmaansa laadittaessa kurssivalintojen vaiku-
tuksista edellytyksiin osallistua lukion päättötutkintona olevan ylioppilas-
tutkinnon kokeisiin sekä valintojen vaikutuksista jatko-opintoihin.  
 

Kokeilun rahoitus Kokeilu toteutetaan ilman valtion lisärahoitusta.  
 

Muut kokeilujärjestelyt Tuntijakokokeilun muut järjestelyt suunnitellaan ja päätetään paikallisesti.  
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Kokeilun raportointi Kokeilusta ja sen tuloksista raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
ohjeistuksen mukaan.  
 

Kokeiluohjelman voimassaoloaika 
 

Kokeiluohjelma on voimassa 1.8.2016 lukien ja sitä noudatetaan kokeiluun 
osallistuvissa lukiossa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulupapäätöksen 
mukaisen ajan.  
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