
1 
 

    26.2.2016 

    3/530/2016 

 
Lukiokoulutuksen järjestäjät     
 

 

 

Viite Lukion tuntijakokokeilu  
Asia Lukion tuntijakokokeilun käynnistäminen  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion tuntijakokokeilun 1.8.2016 lukien.  

Tuntijakokokeilussa haetaan kokemuksia lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valta-
kunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014, myö-
hemmin tekstissä tuntijakoasetus) 9 §:ssä säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnai-
suuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta. Kokeilun tavoitteita ovat:  

• saada kokemuksia valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien opiskeluvalintojen 
toimivuudesta, 

• saada tietoa koulutuksen kansallisten tavoitteiden ja tuntijaon keskinäisestä yhtey-
destä, 

• tuottaa tietoa lukion tuntijaon kehittämiseksi, 
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista opiskelijoiden yleissivistykseen, 
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista henkilöstön asemaan, 
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista erikokoisissa oppilaitoksissa, 
• saada tietoa kokeilun toimivuudesta eri opetuskielillä, 
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja tutkintome-

nestykseen.   

Kokeilussa poiketaan tuntijakoasetuksen (942/2014) 9 §:stä. Kokeilu kohdentuu nuorten lu-
kiokoulutukseen ja reaaliaineisiin. Kokeiltava tuntijako ilmenee tarkemmin liitteestä 1.    

Koulutuksen järjestäjän opetuksen tarjontavelvoitteet eivät kokeilussa muutu siitä, mitä tun-
tijakoasetuksen 9 §:ssä on säädetty. Kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka 
myös päättää kokeiluluvista hakemusten perusteella. 

Kokeiluun voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016 ja 1.8.2017. 
Kyseisinä ajankohtina lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat saattaa opintonsa lop-
puun kokeilutuntijakoa soveltaen, lukiolain (629/1998) 24 §:n 1 momentissa säädetyn lukion 
opintoajan puitteissa. 
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Opiskelijalla tulee olla oikeus päättää siitä, opiskeleeko hän lukion oppimäärän tuntijakoase-
tuksen 9 §:ssä säädetyn mukaisesti vai tämän kirjeen liitteessä kuvatun kokeilutuntijaon mu-
kaisesti.  

Kokeilussa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymää kokeiluohjelmaa, jonka luonnos on 
oheistettu liitteeksi (liite 2). 

Samoin ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisen osalta noudatetaan ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä annetun lain (672/2005) 4 §:n säännöstä.  Sen mukaan ylioppilastutkintoon 
osallistuminen edellyttää, että lukion oppimäärää suorittava on ennen osallistumista tutkin-
toon kuuluvaan kokeeseen opiskellut lukiolain 10 §:ssä tarkoitetun tuntijaon mukaiset pakol-
liset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa 
ei ole yhtään pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kaksi 
aineen lukiokurssia. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kurs-
seja, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia. 
Rehtorin tehtävänä on tutkia, täyttääkö kokelas kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytyk-
set. Edellytyksen osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin arvioidaan sen mukaisesti, mitä on 
säädetty valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa (942/2015) 9 §:ssä. 

Kokeiluun valittavan koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opiskelijoiden riittävästä opinto-
ohjauksesta ja antaa opiskelijoille riittävästi tietoa heidän valintojensa vaikutuksista ylioppi-
laskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. 

Kokeiluun valittava koulutuksen järjestäjä sitoutuu myös osallistumaan kokeilun vaikutusten 
seurantaan ja arviointiin.  

Kokeiluun valitaan koulutuksen järjestäjien hakemuksista enintään 50 lukiota. Pääsääntöise-
nä lähtökohtana on, ettei kokeilutuntijakoa ja erityisen koulutustehtävän tuntijakoa tulisi 
kohdentaa samoihin kouluihin, koska kahden erityyppisen tuntijakopoikkeaman samanaikai-
nen soveltaminen aiheuttaa sekaannusta kouluissa ja opiskelijoissa, eikä anna oikeaa kuvaa 
kokeilussa tehtävistä ainevalinnoista. 

Lukiolain (629/1998) 15 §:n 3 momentin mukaan kokeilulupa myönnetään koulutuksen jär-
jestäjän hakemuksesta. Lupa tarpeelliseen kokeiluun voidaan myöntää sellaiselle koulutuksen 
järjestäjälle, jolla on edellytykset toteuttaa kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja ope-
tukseen liittyviä opiskelijoiden oikeuksia vaarantamatta. Kun samaan kokeiluun osallistuu 
useiden koulutuksen järjestäjien oppilaitoksia, oppilaitokset valitaan alueellisesti ja kieliryh-
mittäin mahdollisimman edustavasti. Laissa säädettyjen kokeilun toteuttamisedellytysten ar-
vioinnissa, ministeriö kiinnittää huomioita mm. hakijan opinto-ohjauksen järjestämiseen ja 
sen riittävyyteen, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön valmiuteen ja halukkuuteen osallistua 
kokeiluun sekä hakijan ja koulun kokemukseen lukion kehittämistyöstä. Alueellisessa ja kielel-
lisessä kattavuudessa ministeriö kiinnittää huomioita hakijoiden alueelliseen sijaintiin ja oppi-
laitosten kokoon sekä opetuskieleen (suomi/ruotsi). 

Kokeilu toteutetaan ilman valtion lisärahoitusta. 

Hakijan tulee täyttää oheinen hakulomake (liite 3). Hakemus tulee toimittaa kirjallisessa 
muodossa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoite: PL 29, 00230 VALTIONEUVOS-
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TO sekä sähköisesti (kirjaamo@minedu.fi) 8.4.2016 mennessä. Hakemus tulee olla nimenkir-
joitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama. Hakemuksesta tulee myös ilmetä oheisen 
liitteen mukaiset tiedot.  

Kokeilulupapäätös on opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun ase-
tuksen (688/2015) mukaisesti maksullinen (1 220 euroa). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee päättämään 1.8.2016 alkavaa koulutusta koskevista ko-
keiluista toukokuussa 2016. 

Lisätietoja opetusneuvos Heikki Blom (puh. +358 29 5330074, sähköposti:  
heikki.blom@minedu.fi) tai opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio (puh. +358 29 5330257, säh-
köposti: najat.ouakrim-soivio@minedu.fi) 

    

 

 

 Opetus- ja kulttuuriministeri  Sanni Grahn-Laasonen 

 

 

Opetusneuvos   Heikki Blom 

 

 

Liitteet Liite 1 Kokeilutuntijako 
  Liite 2 Kokeiluohjelmaluonnos/Opetushallitus 
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Tiedoksi  Opetushallitus  
  Ylioppilastutkintolautakunta 

Suomen Kuntaliitto  
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry. 
Yksityiskoulujen Liitto ry. 
Suomen Rehtorit ry  - Finlands Rektorer rf. 
Suomen Lukiolaisten Liitto ry. 
Suomen opinto-ohjaajat ry 
Pro Lukio ry. 
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