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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muut-
tamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi 
lukiolain opiskelijan arviointia koskevia 
säännöksiä siten, että kielten opetuksessa 
opiskelijalta arvioitaisiin kielitaidon muiden 
osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suul-
lista kielitaitoa arvioitaisiin erillisellä kokeel-
la, jonka laatimisesta vastaisi Opetushallitus. 

Opintojen hyväksilukemista koskevaa 
säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi ja 

täydennettäväksi siten, että opiskelijan oi-
keus osaamisen tunnustamiseen käsittäisi ai-
kaisemmin suoritettujen opintojen lisäksi 
myös muutoin hankitun osaamisen hyväksi-
lukemisen ja tunnustamisen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2009. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Lukiokoulutus on lukiolain (629/1998) 
1 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärälle 
perustuvaa yleissivistävää koulutusta. Lukio-
lakia sovelletaan sekä nuorille että aikuisille 
annettavaan lukiokoulutukseen. Lukiokoulu-
tus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa 
opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulus-
sa ja lukion oppimäärään perustuvassa am-
matillisessa koulutuksessa. 

Lukiolain 10 §:n 1 momentin mukaan val-
tioneuvosto päättää lukiokoulutuksen yleisis-
tä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetuk-
seen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiai-
neiden ja aineryhmien opetukseen ja opinto-
ohjaukseen antamalla tuntijaon. Opetushalli-
tus päättää pykälän 2 momentin nojalla ope-
tussuunnitelman perusteissa eri aineiden, ai-
neryhmien ja aihekokonaisuuksien sekä opin-
to-ohjauksen tavoitteista ja keskeisistä sisäl-
löistä. Tuntijako ja opetussuunnitelman pe-
rusteet tehdään pykälän 4 momentin mukaan 
tarvittaessa erikseen nuorille ja aikuisille an-
nettavaa opetusta varten. 

Lukion oppimäärä on lukiolain 7 §:n 1 
momentin mukaan laajuudeltaan kolmivuoti-
nen. Lukioasetuksen (810/1998) 1 §:n mu-
kaan opetusta eri oppiaineissa ja opinto-
ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kes-
tävinä kursseina. Lukion oppimäärä sisältää 
vähintään 75 kurssia. Aikuisille tarkoitetussa 
opetuksessa kurssin kesto on keskimäärin 28 
tuntia ja oppimäärä sisältää vähintään 44 
kurssia. 

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnalli-
sista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (955/2002), jäljempänä 
tuntijakoasetus, 7 §:n mukaan lukion opinnot 
jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventä-
viin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät 
kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin 
välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita 
opiskelijalle tulee tarjota valittaviksi. Opiske-
lijalla on subjektiivinen oikeus opiskella lu-

kiokoulutuksen aikana syventävinä opintoina 
tarjottavat valtakunnalliset kurssit. 

Lukion opiskelijoiden suoritusten arvioin-
nista säädetään lukiolain 17 §:ssä. Sen 1 
momentin mukaan opiskelijan arvioinnilla 
pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiske-
lua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä 
itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työs-
kentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Pykä-
län 2 momentin mukaan opintosuoritusten 
arvioinnista ja opinnoissa etenemisestä on 
voimassa, mitä niistä asetuksella säädetään ja 
Opetushallitus määrää. Todistuksiin merkit-
tävistä tiedoista päättää Opetushallitus. 

Lukioasetuksen 2 luvussa säädetään opis-
kelijan arvioinnista. Luku sisältää säännökset 
opintojen aikaisesta arvioinnista, opinnoissa 
etenemisestä, päättöarvioinnista ja todistuk-
sista sekä arvioinnin suorittajasta ja oikeu-
desta saada tieto arviointiperusteista. Lukio-
asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan opiske-
lijan työskentelystä ja opintojen edistymises-
tä on annettava riittävän usein tietoa opiskeli-
jalle ja hänen huoltajalleen. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan arvostelu annetaan numeroin 
tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä 
tavalla. Numeroarvostelussa käytetään as-
teikkoa 4—10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 
6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitet-
täviä ja 10 erinomaisia taitoja. Hylätty suori-
tus merkitään arvosanalla 4. 

Lukiolain 18 §:n mukaan lukiokoulutuksen 
päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkin-
to. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko 
opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunni-
telman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavut-
taneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukai-
sen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy 
äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa ko-
timaisessa kielessä, vieraissa kielissä, mate-
matiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä ko-
keita. Ylioppilastutkinnon järjestämisestä 
säädetään ylioppilastutkinnon järjestämisestä 
annetussa laissa (672/2005) ja ylioppilastut-
kinnosta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (915/2005). 
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Kielten opetus lukiokoulutuksessa 

Lukiolain 7 §:n 2 momentin mukaan lukion 
oppimäärä sisältää, sen mukaan kuin tuntija-
koasetuksessa ja opetussuunnitelman perus-
teissa säädetään ja määrätään, muun muassa 
toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä. 
Opinnoissa voi olla erilaajuisia oppimääriä. 

Tuntijakoasetuksen 8 §:ssä säädetään nuo-
rille annettavan opetuksen tuntijaosta ja 
9 §:ssä aikuisille annettavan opetuksen tunti-
jaosta. Säännösten mukaan yksi perusopetuk-
sen vuosiluokilta 1—6 alkava kieli (A-kieli) 
ja yksi perusopetuksen vuosiluokilta 7—9 
alkava kieli (B-kieli) ovat opiskelijalle pakol-
lisia. Toisen näistä kielistä tulee olla toinen 
kotimainen kieli. Pääsääntöisesti A-kielenä 
opiskellaan joko toista kotimaista kieltä tai 
vieraina kielinä englantia, saksaa, ranskaa, 
espanjaa tai venäjää. Kaikille yhteisenä B-
kielenä opiskellaan toista kotimaista kieltä tai 
englantia. A-oppimäärässä on kuusi pakollis-
ta kurssia ja B-oppimäärässä viisi. Kummas-
sakin oppimäärässä on kaksi valtakunnalli-
sesti määriteltyä syventävää kurssia. B2 ja 
B3-oppimäärät ovat opiskelijalle valinnaisia, 
ja käytännössä opiskelijoiden opiskelemien 
kurssien määrä vaihtelee suuresti. 

Opetushallitus on hyväksynyt lukiokoulu-
tuksen opetussuunnitelman perusteet erik-
seen nuorille ja aikuisille annettavaan koulu-
tukseen. Opetussuunnitelman perusteissa 
kieltenopetuksen tavoitteet  määritellään 
muun muassa kuullun ymmärtämisen, puhu-
misen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittami-
sen osa-alueille. Opetussuunnitelman perus-
teissa esitetyt tavoitetasot kuvaavat ja määrit-
televät, minkä tasoista osaamista keskimäärin 
odotetaan oppimäärän suorittaneelta. 

 
 

Kielitaidon arviointi lukiokoulutuksessa 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien pe-
rusteiden mukaan kunkin oppiaineen pakolli-
set ja perusteissa määritellyt valtakunnalliset 
syventävät kurssit arvioidaan numeroin. 
Muiden syventävien ja soveltavien kurssien 
arviointitapoja voivat olla opetussuunnitel-
massa päätettävällä tavalla numeroarviointi, 
suoritusmerkintä tai sanallinen arviointi. 
Päättöarvioinnissa arvioidaan numeroarvo-

sanoin kaikki pakollisten oppiaineiden oppi-
määrät sekä valinnaiset kielet. Opiskelija on  
oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän myös 
valinnaisista vieraista kielistä, jos opiskelijan 
suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 
kaksi kurssia. 

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 
vieraiden kielten arvioinnissa otetaan huomi-
oon kaikki kielitaidon osa-alueet kurssikuva-
usten painotusten mukaisesti. Suullisen kieli-
taidon harjoittaminen sisältyy kaikkiin kurs-
seihin, joten myös suullista kielitaitoa on ar-
vioitava kaikilla kursseilla. Oppiaineen op-
pimäärän arvosana määräytyy opiskelijan 
opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitel-
man perusteissa määriteltyjen valtakunnallis-
ten syventävien kurssien kurssiarvosanojen 
aritmeettisena keskiarvosanana. Pakollisten 
ja syventävien kurssien pohjalta muodostu-
vaa arvosanaa on mahdollista tietyin edelly-
tyksin korottaa erillisessä kuulustelussa, lisä-
näytöillä tai harkinnan perusteella. Opetus-
suunnitelmien perusteissa ei ole yksityiskoh-
taisia määräyksiä tai ohjeita varsinaisesta ar-
viointimenettelystä.  

Opetushallitus on 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien tuottanut lukuvuosittain suullisen kie-
litaidon arviointimateriaalia vieraisiin kieliin. 
Kokeiden järjestäminen kieltenopetuksessa 
on ollut koulutuksen järjestäjän päätettävissä. 
Kokeeseen osallistuminen on ollut opiskeli-
jalle vapaaehtoista, ja sen suorittaminen on 
ollut opiskelijalle maksutonta. Koe on kestä-
nyt 15—20 minuuttia ja se on suoritettu 
yleensä pareittain. Kokeessa on lämmittely-
vaihe, lukutehtävä, tarinan tuottaminen koh-
dekielellä, tilannetehtävä ja kokeen lopetus. 
Kokeen suorittamisesta opiskelija on saanut 
erillisen todistuksen. Todistus liitetään ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaan opiske-
lijan päättötodistuksen liitteeksi. 

Opetushallituksen tuottaman suullisen kie-
litaidon kokeen arvioinnissa käytetään kielen 
oppimäärälle asetettuja taitotasokuvauksia. 
Opiskelija saa todistukseen taidostaan arvi-
oinnin opetussuunnitelman perusteiden ku-
vausasteikon taitotasojen mukaan. Suullisia 
kokeita ja niiden opiskelija-arviointia on lu-
kuvuosittain käsitelty Opetushallituksen jär-
jestämissä kieltenopettajien täydennyskoulu-
tustilaisuuksissa. 
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Ylioppilastutkinnon kielikokeet 

Ylioppilastutkintolautakunta laatii kokeet 
molempiin kotimaisiin kieliin ja 11 vieraa-
seen kieleen. Osassa kieliä on kahdentasoisia 
kokeita. Kunakin vuonna tarvitaan noin 45 
eri kielikoetta. 

Useimmissa kielissä ylioppilastutkinnon 
kielikokeet koostuvat kuullunymmärtämisen 
osasta ja kirjallisesta osasta. Tutkinnon suo-
rittaja saa kokeista kokonaisarvosanan. 

Ylioppilastutkinnon kielikokeet laaditaan 
kussakin kielessä kunkin oppimäärän pakol-
listen ja valtakunnallisten syventävien kurs-
sien pohjalta. Vieraan kielen koe järjestetään 
vaativuudeltaan pitkän ja lyhyen oppimäärän 
mukaisena. Toisen kotimaisen kielen sekä 
englannin, saksan, ranskan, venäjän, espan-
jan ja italian kokeet sisältävät kuullun ja 
tekstin ymmärtämisen sekä kielen kirjallisen 
käyttämisen taitoa osoittavat osat. Kuul-
lunymmärtämisosaa ei toistaiseksi sisälly 
harvoin opetettujen nykykielten (esimerkiksi 
pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame ja 
portugali) kokeisiin eikä latinan kielen ko-
keisiin. Kokeisiin ei sisälly suullista kielitai-
toa testaavaa osaa. Hyväksytyn arvosanan 
edellytyksenä on, että kokelas osallistuu sekä 
kuullunymmärtämiskokeeseen että kirjallista 
taitoa osoittavaan kokeeseen. 
 
 
Opintojen hyväksilukeminen 

Lukiolain 11 §:n 2 momentin mukaan kou-
lutuksen järjestäjän laatima opetussuunnitel-
ma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijal-
le mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja kos-
keviin valintoihin tarvittaessa myös muiden 
koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta 
hyväksi käyttäen. Lukion tuntijaon mukaan 
opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää luki-
on soveltaviksi kursseiksi muiden koulutuk-
sen järjestäjien antamia opintoja. Kyseisten 
opintojen mahdollisesta kuulumisesta jonkin 
lukion oppiaineen oppimäärään tulee päättää 
opetussuunnitelmassa. Soveltavien kurssien 
ei kuitenkaan tarvitse liittyä mihinkään yksit-
täiseen oppiaineeseen. 

Lukiolain 23 §:n 1 momentin mukaan 
opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen luki-
on oppimäärään muualla suoritetut opinnot, 

jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisäl-
löiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. 
Voimassa olevien opetussuunnitelmien pe-
rusteiden mukaan kun muualla suoritettuja 
opintoja hyväksytään pakollisiin ja valtakun-
nallisiin syventäviin kursseihin, opintojen on 
oltava tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöil-
tään lukion korvautuvien kurssien mukaisia. 
Oppilaitoskohtaisiin syventäviksi kursseiksi  
voidaan sisällyttää muiden oppilaitosten 
opintoja syventämään lukion pakollisten op-
piaineiden oppimääriä. Tällaisia suorituksia 
voivat olla esimerkiksi suuri osa yliopistojen 
arvosanaopinnoista. 

Päätös muualla suoritettavien opintojen 
hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyy-
dettäessä tehdä lukiolain 23 §:n 2 momentin 
mukaan ennen mainittujen opintojen aloitta-
mista. 

Lukiolain 12 §:n mukaan lukion oppimäärä 
tai osa siitä voidaan suorittaa oppimäärään 
kuuluvien tietojen ja taitojen hankkimistavas-
ta riippumatta kokeissa, joiden toimeenpa-
nosta ja arvostelusta huolehtii koulutuksen 
järjestäjä. Lukioasetuksen 4 §:n mukaan 
opiskelijalle voidaan myöntää hakemuksesta 
lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistu-
matta. Käytännössä aikuisten yleissivistävää 
opetusta antavissa oppilaitoksissa on hyväk-
silukemisen yhteydessä voitu antaa opiskeli-
jalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ko-
keilla, joiden pohjalta on saatu näyttö osaa-
misesta sekä arvosana lukio-opetuksen opin-
toja varten. 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien pe-
rusteiden mukaan sen lisäksi, mitä lukiolaissa 
säädetään, tulee opintojen hyväksilukemisel-
la välttää päällekkäisyyttä ja lyhentää opinto-
aikaa. Kun opiskelijalle hyväksiluetaan opin-
toja muista oppilaitoksista, pitäydytään suori-
tusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Tar-
vittaessa arvosanojen muuntoa varten on 
opetussuunnitelman perusteissa muuntotau-
lukko. Tapauksissa, joissa ei voida päätellä, 
kumpaa arvosanaa (ylempää vai alempaa) 
toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vas-
taa, vastaavuus on määriteltävä opiskelijan 
eduksi. 
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1.2 Kansainvälinen kehitys 

Suullisen kielitaidon arviointi 

Opetusministeriön 18 päivänä maaliskuuta 
2005 lukiokoulutuksessa saavutettavan suul-
lisen kielitaidon arviointia varten asettama 
työryhmä selvitti  kyselyllä suullisen kielitai-
don arviointia Euroopan unionin jäsenvalti-
oissa sekä Islannissa ja Norjassa. Työryhmän 
muistiossa (opetusministeriön työryhmä-
muistioita ja selvityksiä 2006:26) on selostet-
tu suullisen kielitaidon arviointia 19 kyse-
lyyn vastanneessa valtiossa. Muistion liite-
osassa on kuvattu kahdeksan valtion (Hollan-
ti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi, 
Tanska, Unkari ja Viro) ratkaisuja lukiokou-
lutuksen päättötutkinnoksi. 

Kyselyyn vastanneissa valtioissa opetus-
suunnitelmat tai muut opetusta ohjaavat asia-
kirjat velvoittavat kieltenopetuksessa arvioi-
maan myös suullista kielitaitoa. Mitään yhte-
näistä mallia kokeen järjestämisestä ei ole 
löydettävissä. Yleensä lukiokoulutuksen 
päätteeksi on valtakunnallinen tai alueellisten 
tutkintolautakuntien toimeenpanema tutkinto. 
Tutkinnon muodot vaihtelevat suuresti. Ylei-
simmin kielitaidosta annetaan kokonaisarvo-
sana. Erillinen arvosana suullisesta kielitai-
dosta on harvinainen. Suullisen kokeen pai-
noarvo on kirjallista pienempi. Kokeiden 
laadinnassa ja arvioinneissa on ryhdytty ot-
tamaan huomioon Euroopan neuvoston aloit-
teesta kehitetyn kielten oppimisen, opettami-
sen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen vii-
tekehyksen taitotasoja. 
 
Kielitaidon arviointi Euroopan unionissa 

Kyky ymmärtää muita kieliä kuin äidin-
kieltä ja käyttää niitä viestinnässä on katsottu 
olevan kaikilta Euroopan kansalaisilta vaadit-
tava perustaito. Tämän vuoksi Euroopan 
unionissa on vireillä kielitaidon kehittämi-
seen liittyviä toimenpiteitä. 

Kielellisen monimuotoisuuden ja kielten 
oppimisen edistämisestä Euroopan kielten 
teemavuoden 2001 tavoitteiden mukaisesti 
annetussa neuvoston päätelmässä (2002/C 
50/01) vuodelta 2002 jäsenvaltioita kehote-
taan toteuttamaan asianmukaisiksi katsoman-
sa toimenpiteet tarjotakseen oppilaille mah-

dollisimman laajalti tilaisuus oppia äidinkie-
lensä lisäksi kahta tai tarvittaessa useampaa  
kieltä. Päätelmissä kehotetaan jäsenvaltioita 
lisäksi luomaan kielitaidon arviointia varten 
järjestelmiä, jotka perustuvat Euroopan neu-
voston laatimaan yhteiseen eurooppalaiseen 
kieliä koskevaan viitekehykseen. 

Maaliskuussa 2002 Barcelonassa kokoon-
tunut Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvalti-
oita ottamaan käyttöön kielitaitoa koskevan 
indikaattorin vuonna 2003. Euroopan unionin 
neuvosto hyväksyi keväällä 2005 päätelmät 
uusista koulutusindikaattoreista. Päätelmissä 
komissiota kehotetaan tekemään neuvostolle 
tutkimusehdotuksia uusien indikaattoreiden 
kehittämiseksi. Kielitaito mainitaan päätel-
missä yhtenä indikaattorialueena. 

Kielitaitoindikaattorin valmistelutyö on vi-
reillä ja sen koordinoinnista vastaa komissio. 
Komission tukena on jäsenvaltioista koostu-
va neuvottelukunta. Eurooppalaista kielitai-
toindikaattoria koskevan komission tiedon-
annon (KOM (2005) 356 lopullinen) mukaan  
indikaattorilla on tarkoitus mitata yleistä vie-
raiden kielten osaamista kussakin jäsenvalti-
ossa. Indikaattorin tulisi mitata neljää kieli-
taidon osa-aluetta: lukemista, kuullun ym-
märtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Kie-
litaitoindikaattorin olisi ilmaistava taitoja Eu-
roopan neuvoston yhteisen eurooppalaisen 
kieliviitekehyksen mukaisella kuudella as-
teikkotasolla. 
 
Osaamisen tunnustaminen 

Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vuonna 
2000 on korostettu koulutuksen, ammattiope-
tuksen ja työllistyvyyden merkitystä Euroo-
pan talous- ja sosiaalipolitiikassa. Sen pohjal-
ta käynnistetyssä Euroopan unionin koulutus 
2010 -prosessissa on painotettu muun muassa 
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen 
tunnustamisen merkitystä. Jäsenvaltioita ja 
komissiota on kehotettu toimenpiteisiin yksi-
lön eri oppimisympäristössä hankkiman 
osaamisen aikaisempaa laajempaan selvittä-
miseen ja muodolliseen tunnustamiseen sekä 
menetelmien kehittämiseen. 

Euroopan unionin opetusministerit ovat 27 
päivänä toukokuuta 2004 vahvistaneet ope-
tusneuvostossa epävirallisen oppimisen ja ar-
kioppimisen yhteiset eurooppalaiset tunnis-
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tamis- ja tunnustamisperiaatteet. Päätös aset-
taa yhteiset eurooppalaiset periaatteet epävi-
rallisen ja arkioppimisen selvittämiselle ja 
tunnustamiselle. Periaatteet on suunnattu jä-
senvaltioille, komissiolle ja toimintaan osal-
listuville sidosryhmille. Periaatteet eivät sido 
osapuolia, vaan ne ovat vapaaehtoisesti otet-
tavissa käyttöön. 
 
1.3 Nykytilan arviointi 

Suullinen kielitaito 

Kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ko-
rostuvat taito ymmärtää vierasta kieltä ja tai-
to osata puhua sitä. Suomalaisten kielitaidon 
puutteena on useiden tutkimusten ja työelä-
män kielitaitokartoitusten mukaan riittämä-
tön suullisen vuorovaikutuksen taito. Suoma-
laisten suullisen kielitaidon kehittämiseen on 
vuosien 2007—2012 koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmassa kiinnitetty 
huomiota. Sen mukaan kehittämissuunnitel-
makaudella on tarkoituksena kehittää  valta-
kunnallista suullisen kielitaidon arviointia 
osana lukion syventävää opetusta ja valmis-
tautua  suullisen kielitaidon arviointiin osana 
pakollisia lukio-opintoja. 

Nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaan suulli-
sen kielitaidon harjoittaminen sisältyy lukio-
koulutuksen kieltenopetuksessa kaikkiin vie-
raiden kielten kursseihin. Suullinen kielitaito 
arvioidaan osana kurssin arvosanaa, mutta 
koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta 
arvioida erikseen opiskelijan suullista kieli-
taitoa erillisin kokein. Suullista kielitaitoa 
testaavaa osaa ei myöskään sisälly ylioppi-
lastutkinnon kielikokeisiin. Koska suullisen 
kielitaidon merkitys on viime vuosina koros-
tunut ja suullista kielitaitoa testaavaa osuutta 
ei sisälly ylioppilastutkintoon eikä lukiokou-
lutukseen muutoin, lainsäädäntöä on tarpeen 
tarkistaa tältä osin.  

Suullisen kielitaidon arviointia ja testaa-
mista varten Opetushallitus on tuottanut suul-
lisen kielitaidon kokeita koulutuksen järjestä-
jien käyttöön. Kokeiden järjestäminen on ol-
lut koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista. 
Kokeisiin osallistuminen on puolestaan ollut 
opiskelijoille vapaaehtoista. Vapaaehtoisuu-
teen perustuva järjestely ei kuitenkaan ole 

antanut opiskelijoille yhdenvertaista  kohte-
lua. Kaikki opiskelijat, jotka olisivat halun-
neet osallistua kokeeseen, eivät välttämättä 
ole voineet osallistua siihen. 

Toinen Opetushallituksen tuottamiin ko-
keisiin liittyvä epäkohta koskee kokeiden 
maksullisuutta. Opetushallitus myy suullisen 
kielitaidon koevihkoja osana maksullista pal-
velutoimintaansa. Kouluille suullisen kokeen 
tehtävävihkojen arvonlisäverottomat hank-
kimiskustannukset ovat lukuvuonna 2006—
2007 olleet 17 euroa / vihko. Lukuvuonna 
2007—2008 koevihkoja on myyty vuoden 
2008 maaliskuun puoleenväliin mennessä yh-
teensä 1 073 kappaletta. Kaikki koulutuksen 
järjestäjät eivät ole taloudelliseen tilantee-
seensa tai kokeiden vähäiseen kysyntään ve-
doten hankkineet suullisen kielitaidon kokei-
ta. 

Opetushallituksen tuottamien suullisen kie-
litaidon kokeiden suorittamisesta on opiskeli-
jalle annettu todistus. Todistuksen on voinut 
liittää lukiokoulutuksen päättötodistuksen 
liitteeksi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, 
että todistusten käyttöarvo on vaihdellut. Sitä 
ei välttämättä ole otettu huomioon erillisenä 
kokonaisuutena jatko-opintoihin haettaessa. 
 
Osaamisen tunnustaminen 

Voimassa oleva lukiolaki, tuntijakoasetus 
ja opetussuunnitelmien perusteet antavat 
koulutuksen järjestäjälle mahdollisuudet 
opintojen hyväksilukemiseen. Käytännössä 
tämä on tarkoittanut sitä, että muissa oppilai-
toksissa suoritettuja opintoja on sisällytetty ja 
hyväksiluettu osaksi lukion oppimäärää. Lu-
kiolaki ei kuitenkaan sisällä mahdollisuutta 
aikaisemman muulla tavoin kuin opintosuori-
tuksina hankitun osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen. Tällaisia tilanteita ilmenee 
etenkin aikuisten lukiokoulutuksessa, jossa 
opiskelija on saattanut hankkia opetussuunni-
telman mukaiset tiedot ja taidot esimerkiksi 
työelämässä. 

Selvitysten mukaan opintojen hyväksilu-
kemista on käytetty suhteellisen vähän. Hy-
väksilukemista tapahtuu, mutta se ei välttä-
mättä ole vaikuttanut opiskelijan opiskeluai-
kaan. Samoin hyväksilukemisen käytännöt 
ovat saattaneet vaihdella koulutuksen järjes-
täjittäin. 



 HE 98/2008 vp  
  

 

8 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnus-
tamiskäytäntöjen kehittämiseen ja laajenta-
miseen on kiinnitetty huomiota kahdessa 
opetusministeriön asettamassa työryhmässä 
(opetusministeriön  työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2004:27 ja 2006:33). Ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 
30 § sisältää säännökset osaamisen tunnus-
tamisesta. 
 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen ensimmäisen muutoksen tavoit-
teena on kohentaa lukion opiskelijoiden toi-
sen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 
suullista taitoa. Kielten hyvä suullinen taito 
antaa opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-
opintoihin ja työelämään. Esityksen keskei-
nen päämäärä liittyy suullisen kielitaidon 
aseman ja osuuden vahvistamiseen lukiokou-
lutuksessa. 

Suullisen kielitaidon aseman vahvistami-
nen lukiokoulutuksessa edellyttää, että lukion 
opetustarjonnassa olisi toisen kotimaisen ja 
vieraan kielen suullisen kielitaidon kurssi, 
jonka opiskelija voisi halutessaan valita. 
Opiskelijan suullista kielitaitoa tulisi voida 
arvioida kyseisen kurssin yhteydessä erilli-
sellä kokeella. 

Suullisen kielitaidon kokeiden toimivuutta 
ja asetettujen tavoitteiden toteutumista on 
tarkoitus arvioida seuraavan tuntijako- ja 
opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. 
Suullista kielitaitoa mittaavan kokeen käyt-
töönotto edellyttäisi lukion kieltenopettajien 
kouluttamista. Tarkoituksena on, että kiel-
tenopettajien täydennyskoulutus toteutettai-
siin opetustoimen henkilöstökoulutukseen 
osoitettujen määrärahojen puitteissa. Opetta-
jien täydennyskoulutus on tarkoitus aloittaa 
syksyllä 2008. 

Esityksen toisen muutoksen tavoitteena on 
ottaa käyttöön nykyistä opintojen hyväksilu-
kemista laajempi näkökulma aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnustamisessa. Opis-
kelijan aikaisemmin hankitun osaamisen tun-
nustaminen ei jatkossa rajoittuisi ainoastaan 
aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksi-

lukemiseen, vaan käsittäisi myös muutoin 
hankitun osaamisen hyväksilukemisen ja tun-
nustamisen. Tavoitteena on siten parantaa  
opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja mah-
dollistaa opiskeluaikojen lyhentäminen. 
 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Lukio-opiskelijoiden suullisen kielitaidon 
arviointi olisi mahdollista toteuttaa neljällä 
vaihtoehtoisella tavalla: Opetushallituksen 
tuottamien vapaaehtoisten kokeiden avulla 
taikka osana yleistä kielitutkintojärjestelmää, 
ylioppilastutkintoa tai lukion opetussuunni-
telmaa. 

Suullisen kielitaidon arvioinnin toteuttami-
nen Opetushallituksen tuottamien vapaaeh-
toisten kielikokeiden avulla vastaisi nyky-
käytäntöä. Järjestely ei kuitenkaan aiemmin 
tässä esityksessä selostetulla tavalla takaisi 
opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua eikä 
mahdollistaisi kokeiden täysimääräistä hyö-
dynnettävyyttä muun muassa kokeiden toi-
meenpanosta koulutuksen järjestäjälle aiheu-
tuvien kustannusten vuoksi. 

Yleisten kielitutkintojen koetehtävät ovat 
työelämää ja aikuisten elämänpiiriä painotta-
via. Suullisen kielitaidon arvioinnin järjestä-
minen osana yleistä kielitutkintojärjestelmää 
edellyttäisi joko nykyisten yleisten kielitut-
kintojen kokeiden uudistamista tai erillisten 
lukiolaisille tarkoitettujen kokeiden tuotta-
mista. Kokeiden toimeenpano edellyttäisi li-
säksi järjestelyistä huolehtivien oppilaitosten 
ja kokeiden arvioijien määrän merkittävää li-
säämistä. Myös varsinaisten koetilaisuuksien 
järjestäminen edellyttäisi muutoksia, koska 
kaikissa lukioissa ei ole kielistudioita. Ar-
vioitavien suoritusten moninkertainen kas-
vaminen merkitsisi käytännössä sitä, että 
yleisissä kielitutkinnoissa käytössä olevat 
keskitetyt arviointitilaisuudet eivät jatkossa 
olisi enää mahdollisia. Järjestelyn toimeen-
panon edellyttämät muutokset merkitsisivät 
huomattavia lisäkustannuksia. 

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään 
keskitetysti samaan aikaan kaikissa lukioissa. 
Suullisten kokeiden järjestäminen kaikille 
opiskelijoille samanlaisena samaan aikaan ei 
kuitenkaan olisi kokelaiden suuren määrän 
vuoksi käytännössä mahdollista. Pitkä oppi-
määrän vieraiden kielten kokeisiin osallistuu 
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esimerkiksi keväällä 2008 yhteensä 26 868 
kokelasta samanaikaisesti ja vastaavasti toi-
sen kotimaisen kielen ruotsin kokeeseen 
13 637 kokelasta. Koetilanteissa arvioitsijoita 
ja tiloja tarvittaisiin huomattava määrä. Me-
nettely merkitsisi myös, että kokeiden laati-
miseen käytettävä aika lisääntyisi ja että ko-
keiden laatijoita ja sensoreita tarvittaisiin ny-
kyistä enemmän. Tarkistusarvostelumenette-
lyjärjestelmä edellyttäisi lisäksi suoritusten 
tallentamista. 

Suullisen kielitaidon kokeen järjestäminen 
osana lukion opetussuunnitelmaa on edellä 
selostetun perusteella arvioitu soveltuvan 
parhaiten nykyiseen järjestelmään. Järjestely 
olisi mahdollista toteuttaa siten, että yksi jo-
ko A- ja B1-oppimäärien valtakunnallisista 
syventävistä kursseista tai pakollisista kurs-
seista muutettaisiin suullisen kielitaidon 
kursseiksi. Suullisen kielitaidon kurssin ar-
viointi olisi puolestaan mahdollista järjestää 
joko siten, että arvioinnissa käytettäisiin  
Opetushallituksen tuottamia kokeita tai siten, 
että lukiot voisivat päättää arviointitavoista 
itse. 

Järjestelyn toteuttaminen siten, että yksi A- 
ja B1 oppimäärien pakollisista kursseista 
muutettaisiin suullisen kielitaidon kursseiksi, 
edellyttäisi opetussuunnitelmien perusteiden 
kokonaisuudistusta. Tätä vaihtoehtoa jousta-
vampi ja nopeampi tapa toteuttaa järjestely 
olisi se, että yksi A- ja B1-oppimäärien val-
takunnallisista syventävistä kursseista muu-
tettaisiin suullisen kielitaidon kurssiksi. 
Myös tämä vaihtoehto edellyttäisi muutoksia 
opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta tar-
vittavat muutokset olisivat ensimmäistä vaih-
toehtoa merkittävästi vähäisemmät. Tämän 
vuoksi jälkimmäinen vaihtoehto on arvioitu 
parhaaksi vaihtoehdoksi toteuttaa uudistus. 

Kaikille opiskelijoille yhdenmukainen koe 
edistää opiskelijoiden yhdenvertaista kohte-
lua. Yhdenmukainen arviointi tehostaa myös 
suullisen kielitaidon harjoittelua lukiossa. 
Näin ollen parhaaksi vaihtoehdoksi toteuttaa 
suullisen kielitaidon kurssin arviointi on ar-
vioitu järjestely, jossa suullisen kielitaidon 
arvioinnissa tulisi käyttää Opetushallituksen 
tuottamia kokeita. 
 
 
 

2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin lukion 
opiskelijan arviointia koskevia säännöksiä 
täsmennettäväksi siten, että  kielten opetuk-
sessa opiskelijalta arvioitaisiin kielitaidon 
muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kieli-
taito. Voimassa olevan tuntijakoasetuksen 
sekä nykyisten nuorten ja aikuisten opetus-
suunnitelman perusteiden mukainen toinen 
A- ja B1-oppimäärien valtakunnallisista sy-
ventävistä kursseista muutettaisiin suullisen 
kielitaidon kurssiksi. Suullisen kielitaidon 
kurssin suorittaminen säilyisi kuitenkin opis-
kelijalle valinnaisena. 

Suullinen kielitaito arvioitaisiin erillisellä 
kokeella. Opetushallitus vastaisi kokeen laa-
timisesta. Opetushallitus huolehtisi myös ko-
keiden jakelusta koulutuksen järjestäjille. 
Koe olisi koulutuksen järjestäjälle maksuton. 
Kokeen arvosana vaikuttaisi kurssin koko-
naisarvosanaan. Kokeen suorittamisesta an-
nettaisiin opiskelijalle erillinen todistus, joka 
olisi liitettävissä lukion päättötodistuksen liit-
teeksi. Valtioneuvoston asetuksella säädettäi-
siin kokeen sisällöstä ja arvioinnista. 

Toiseksi esityksessä ehdotetaan täsmennet-
täväksi ja täydennettäväksi opintojen hyväk-
silukemista koskevaa säännöstä siten, että 
opiskelijan oikeus osaamisen tunnustamiseen 
käsittäisi aikaisemmin suoritettujen opintojen 
lisäksi myös muutoin hankitun osaamisen 
hyväksilukemisen ja tunnustamisen. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Suullinen kielitaito 

Esityksen välittömät kustannusvaikutukset 
olisivat vähäiset. Ehdotettu suullisen kielitai-
don koe olisi osa lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelmaa, minkä vuoksi sen järjestämi-
sestä ei lähtökohtaisesti aiheutuisi opetuksel-
lisia lisäkustannuksia koulutuksen järjestäjil-
le. Mahdolliset lisäkustannukset sisältyisivät  
lukiokoulutuksen valtionosuuksien perustee-
na oleviin laskennallisiin kustannuksiin. Si-
ten ne tulisivat otetuiksi huomioon lukiokou-
lutuksen yksikköhintoja määrättäessä tulevi-
na vuosina. 
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Tarkoituksena on, että lukion kieltenopetta-
jat toteuttaisivat ja arvioisivat suullisen kieli-
taidon kokeen osana lukiokoulutusta. Koulu-
tuksen järjestäjä päättäisi kokeen toteuttami-
seen ja arviointiin osallistuvien opettajien lu-
kumäärästä. Koulutuksen järjestäjä huolehtisi 
myös suullisen kielitaidon kurssin edellyttä-
mistä käytännön järjestelyistä ja siihen liitty-
vän kokeen toimeenpanon järjestelyistä. Ko-
keen toteuttaminen ei sinänsä edellyttäisi kie-
listudiojärjestelyjä. Opiskelijan suullista kie-
litaitoa arvioiva valtakunnallinen koe olisi 
koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille 
maksuton. 

Opetushallitus on tuottanut suullisen kieli-
taidon kokeita koulutuksen järjestäjien käyt-
töön. Kokeita on tuotettu kaikkiaan kahdek-
sassa kielessä. Kokeiden tuotantokustannuk-
set ovat olleet vuodessa yhteensä noin 60 000 
euroa. Kustannukset ovat muodostuneet ko-
keiden laadinnasta, jakelusta ja hallinnoinnis-
ta. Tarkoituksena on, että esityksessä ehdote-
tun kokeen sisällön laadinnassa hyödynnet-
täisiin nykyisten kokeiden laadinnasta saatua 
asiantuntemusta ja kokemusta. Kokeiden 
laadinnasta vastaisi Opetushallitus. Valmiste-
lutyössä käytettäisiin hyväksi ulkopuolista  
asiantuntemusta. 

Vuonna 2006 lukion opiskelijoita oli yh-
teensä 117 260 opiskelijaa. Pääosa opiskeli-
joista opiskelee A-kielen syventävät kurssit. 
Suuri osa opiskelijoita opiskelee myös tässä 
esityksessä tarkoitettuja B1-kielen kursseja. 
Suullisen kielitaidon kurssi ja siihen sisältyvä 
koe olisi kaikille lukion opiskelijoille tarjolla 
oleva, vapaasti valittavissa oleva kurssi. Tä-
män vuoksi on vaikea tarkkaan ennakolta ar-
vioida, kuinka monta opiskelijaa osallistuisi 
vuosittain suullisen kielitaidon kokeeseen. 
Karkean arvion mukaan on mahdollista, että 
osallistujamäärä olisi vuosittain noin 30 000 
opiskelijaa.  

Suullisen kielitaidon kokeen koetehtäviä 
arvioidaan tarvittavan vuosittain seitsemää 
kieltä varten sekä molempiin kotimaisiin kie-
liin kahden eri tason tehtäviä. Tarkoituksena 
on, että Opetushallitus laatii koulutuksen jär-
jestäjille sähköisen koetehtäväpankin, josta 
koulutuksen järjestäjät voisivat tilata koeteh-
tävät ja niitä koskevan ohjeistuksen sähköi-
sesti. Opetushallitus vastaisi järjestelmän 

toimivuudesta ja koetehtävien tuottamisesta 
järjestelmään. 

Opetushallituksessa laaditun kustannussel-
vityksen mukaan sähköisen koetehtäväpan-
kin käyttöönotosta aiheutuvat ensikertaiset 
kustannukset olisivat yhteensä noin 140 000 
euroa. Järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset olisivat puolestaan noin 80 000 
euroa vuosittain. Järjestelmän laatimisesta ja 
käyttöönotosta  aiheutuvista kustannuksista 
on tarkoitus sopia opetusministeriön ja Ope-
tushallituksen välisessä tulossopimuksessa. 
Järjestelmän ylläpitoon liittyvät kustannukset 
on tarkoitus sisällyttää Opetushallituksen toi-
mintamäärärahoihin. Järjestely on tarkoitus 
tehdä kehyksen puitteissa sisäisenä siirtona 
opetusministeriön pääluokan sisällä. 

Lukion kieltenopettajat toteuttaisivat ja ar-
vioisivat suullisen kielitaidon kokeen. Näin 
ollen kokeen käyttöönotto edellyttäisi lukion 
kieltenopettajien täydennyskoulutusta. Tar-
koituksena on, että kieltenopettajien täyden-
nyskoulutus toteutettaisiin valtion talousarvi-
ossa opetustoimen henkilöstökoulutukseen 
osoitettujen määrärahojen puitteissa. Täy-
dennyskoulutuksesta on arvioitu aiheutuvan 
vuosina 2008—2010 yhteensä noin miljoo-
nan euron kustannukset. 

Esityksen ei arvioida aiheuttavan oppima-
teriaalien osalta merkittäviä lisäkustannuksia 
koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille. 
 
Osaamisen tunnustaminen 

Esitys laajentaisi osaamisen tunnustamisen 
koskemaan aikaisemmin suoritettujen opinto-
jen lisäksi myös muutoin hankitun osaami-
sen. Muutos koskisi pääsääntöisesti aikuisia 
lukio-opiskelijoita, joiden osalta on jo nykyi-
sin ollut vastaavanlaisia käytänteitä käytössä. 
Lukion oppimäärää suorittavia yli 18-
vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneita on yh-
teensä vajaat 7 000. 

Ehdotettu muutos lyhentäisi joissakin tapa-
uksissa opiskeluaikoja, mikä osaltaan vähen-
täisi koulutuksen järjestäjien kustannuksia. 
Toisaalta aikaisemmin hankitun osaamisen 
osoittamisesta aiheutuisi koulutuksen järjes-
täjille jonkin verran lisäkustannuksia. Kus-
tannusten täsmällistä määrää on vaikea arvi-
oida, koska osaamisen tunnustamista hyö-
dyntävien opiskelijoiden lukumäärästä ja ai-
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kaisemmin hankitun osaamisen osoittamises-
ta aiheutuvista kustannuksista ei ole käytet-
tävissä tilastotietoja. Joka tapauksessa kus-
tannusten arvioidaan olevan vähäisiä. Kus-
tannukset sisällytettäisiin lukiokoulutuksen 
valtionosuuksien perusteena oleviin lasken-
nallisiin kustannuksiin. Näin ollen ne otettai-
siin huomioon määrättäessä lukiokoulutuk-
sen yksikköhintoja tulevina vuosina. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten  

toimintaan 

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin, että lu-
kiokoulutuksen tuntijakoasetuksen sekä 
nuorten ja aikuisten opetussuunnitelmien pe-
rusteiden mukainen toinen A- ja B1-oppi-
määrän valtakunnallisista syventävistä kurs-
seista muutettaisiin suullisen kielitaidon 
kurssiksi. 

Ehdotus edellyttäisi voimassa olevien lu-
kiokoulutuksen opetussuunnitelmien perus-
teisiin muutoksia toisen kotimaisen kielen ja 
vieraiden kielten A- ja B1-oppimäärien osal-
ta. Lisäksi Opetushallituksen määräyksiä 
opintosuoritusten arvioinnista tulisi täydentää 
ja täsmentää suullisen kielitaidon kokeen ar-
viointiperusteiden osalta. Koska ylioppilas-
tutkinnon avulla selvitetään muun muassa 
ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetus-
suunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot, edel-
lä mainittu opetussuunnitelmien perusteiden 
muuttaminen tulee ilmetä myös ylioppilas-
tutkinnon kielikokeissa. 

Toiseksi esityksessä ehdotetaan, että opis-
kelijan oikeus osaamisen tunnustamiseen kä-
sittäisi aikaisemmin suoritettujen opintojen 
lisäksi myös muutoin hankitun osaamisen 
hyväksilukemisen ja tunnustamisen. Myös 
tämä ehdotus edellyttäisi täsmennyksiä ope-
tussuunnitelmien perusteisiin aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnustamisen ja opinto-
jen hyväksilukemisen osalta. 

Opetussuunnitelmien perusteisiin tehtävistä 
muutoksista vastaisi Opetushallitus. Näin ol-
len esitys lisäisi jonkin verran hallinnollista 
työtä Opetushallituksessa. Opetussuunnitel-
mien perusteiden muuttaminen merkitsisi, et-
tä koulutuksen järjestäjien tulisi tehdä vas-
taavat muutokset omiin opetussuunnitelmiin-
sa. 
 

3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä kohennettaisiin ensinnäkin lu-
kion opiskelijoiden toisen kotimaisen kielen 
ja vieraiden kielten suullista kielitaitoa. Hyvä 
suullisen vuorovaikutuksen taito lisäisi opis-
kelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin niin 
kotimaassa, Euroopassa kuin Euroopan ulko-
puolellakin. Suullisen kielitaidon kohentumi-
nen edistäisi myös opiskelijoiden liikkuvuut-
ta ja mahdollisuuksia työskennellä kotimaan 
ohella ulkomailla. Tulevaisuudessa työvoi-
ma, jolla on käytännön kielitaitoa ja kulttuu-
rienvälisiä taitoja, edistäisi työnantajien toi-
mintaa kilpailussa globaaleilla markkinoilla. 

Toiseksi esityksellä parannettaisiin opiske-
lijan oikeutta saada aikaisemmin suoritta-
mansa opinnot tai muutoin hankittu osaami-
nen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Mahdolli-
suus osaamisen tunnustamiseen vahvistaisi 
osaltaan Euroopan unionin yleistä linjaa eri 
tavoin hankitun osaamisen tunnistamisme-
nettelyjen kehittämisestä. Esitys tukisi myös 
työvoiman liikkuvuutta.  
 
4  Asian valmistelu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Suullinen kielitaito 

Kouluhallitus asetti 2 päivänä marraskuuta 
1988 työryhmän, jonka tavoitteena oli selvit-
tää ylioppilastutkinnon yhteydessä pidettävän 
vieraiden kielten suullisen tuottamisen ko-
keen järjestämisen muotoja ja tehdä ehdotus 
tällaisen kokeen järjestämisestä sekä siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. Loppuraportissaan 
(loppuraportti 1989) työryhmä esitti kokeilu-
toiminnan järjestämistä. Sen näkemyksen 
mukaan vasta kokeilusta saatavien kokemus-
ten perusteella oli mahdollista ottaa kantaa 
suullisen kokeen toteuttamisen aikatauluun, 
toteuttamismuotoon ja kustannusvaikutuk-
siin. 

Työryhmän ehdotusten perusteella opetus-
ministeriö toteutti suullisen kielitaidon ope-
tus- ja arviointikokeilun vuosina 1990—1993 
neljässä kunnallisessa lukiossa (Halikon lu-
kio, Madetojan musiikkilukio, Mattlidens 
gymnasium ja Messukylän lukio) ja normaa-
likoulujen lukioissa. Kokeilujen seurauksena 
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suullisen kielitaidon koetta ei sijoitettu yli-
oppilastutkintoon. 

Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä 
katsoi mietinnössään vuonna 1993 (komite-
anmietintö 1993:25), että keskeinen tehtävä 
kielikokeiden kehittämisessä on suullisen 
kielitaidon arviointi. Kehittämistyöryhmän 
näkemyksen mukaan uusien suullisen kieli-
taidon kokeiden tulisi ainakin aluksi olla  
opiskelijalle vapaaehtoisia. Suullisen kokeen 
tulisi olla osa valtakunnallisesti koordinoitua 
arviointia. Työryhmä katsoi, että ylioppilas-
tutkintolautakunnalla ja Opetushallituksella 
tulisi olla vastuu materiaalin toimittamisesta 
ja arvioinnin kehittämisestä, vaikka varsinai-
nen suullisen kielitaidon arviointi toteutuisi 
osana koulun arviointityötä. 

Suullisen kielitaidon opetus- ja arviointi-
kokeilun sekä ylioppilastutkinnon kehittä-
mistyöryhmän ehdotusten pohjalta Opetus-
hallitus on tuottanut opiskelijoille vapaaeh-
toisia suullisen kielitaidon kokeita eri kieliin 
ja kouluttanut opettajia kokeiden arviointiin. 

Opetusministeriö asetti 18 päivänä maalis-
kuuta 2005 työryhmän selvittämään mahdol-
lisuuksia järjestää lukiokoulutuksessa saavu-
tettavan suullisen kielitaidon arviointi. Työ-
ryhmän jäseninä olivat muun muassa Ope-
tushallituksen, Suomen Kuntaliiton, Opetus-
alan Ammattijärjestö OAJ ry:n ja Suomen 
kielenopettajien liitto SUKOL ry:n edustajat. 
Työryhmä julkisti 17 päivänä elokuuta 2006 
yksimielisen muistionsa (opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:26). 
 
Osaamisen tunnustaminen 

Opetusministeriö asetti 18 päivänä joulu-
kuuta 2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää  aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnustamista koulutusjärjestelmässä ja laatia 
aiemmin hankitun osaamisen hyväksymisen 
periaatteet. Työryhmä julkisti 27 päivänä elo-
kuuta 2004 muistionsa  (opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:27). 

Opetusministeriö asetti 15 päivänä kesä-
kuuta 2005 työryhmän valmistelemaan ehdo-
tuksen aikuisten lukiokoulutuksen kehittä-
misohjelmaksi. Työryhmä julkisti 29 päivänä 
syykuuta 2006 muistionsa (opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:33). 
Muistio sisältää myös osaamisen tunnusta-
mista koskevia ehdotuksia. 

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Esitys 
pohjautuu edellä mainittujen lukiokoulutuk-
sessa saavutettavan suullisen kielitaidon ar-
viointia sekä aikaisemmin hankitun osaami-
sen tunnustamista koulutusjärjestelmässä sel-
vittäneiden työryhmien ehdotuksiin. 
 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon  

ottaminen 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
valtiovarainministeriöltä, Opetushallituksel-
ta, ylioppilastutkintolautakunnalta, Suomen 
Kuntaliitolta, Opetusalan Ammattijärjestö 
OAJ ry:ltä, Suomen kieltenopettajien liitto 
SUKOL ry:ltä, Suomen Rehtorit ry:ltä, Ilta-
koulujen liitto IKLO ry:ltä ja Suomen Lukio-
laisten Liitto ry:ltä. Lausunnoista on opetus-
ministeriössä laadittu lausuntoyhteenveto. 

Lausunnonantajat puolsivat esitystä ja piti-
vät sitä tarpeellisena. Lausunnonantajien 
muutosehdotukset ja kommentit on pyritty 
esityksessä ottamaan huomioon. 

Esitys  on  käsitelty   kunnallistalouden   ja 
-hallinnon neuvottelukunnassa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

17 §. Opiskelijan arviointi. Pykälään yh-
täältä siirrettäisiin voimassa olevan lukioase-
tuksen säännös oikeudesta saada tieto arvi-
ointiperusteista ja toisaalta lisättäisiin sään-
nökset opiskelijan suullisen kielitaidon arvi-
oinnista. Samalla pykälä uudistettaisiin ko-
konaisuudessaan. 

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa ole-
vaa 1 momenttia. Pykälän 2 momenttiin siir-
rettäisiin voimassa olevan lukioasetuksen 
9 §:n 2 momentin säännös opiskelijan oikeu-
desta saada tieto arviointiperusteista ja niiden 
soveltamisesta häneen. Säännös koskee yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin opiske-
lijan suullisen kielitaidon arvioinnista. Suul-
lisen kielitaidon arviointi on tarkoitus toteut-
taa siten, että voimassa olevan tuntijakoase-
tuksen sekä nykyisten nuorten ja aikuisten 
opetussuunnitelman perusteiden mukainen 
toinen A- ja B1-oppimäärien valtakunnalli-
sista syventävistä kursseista muutettaisiin 
suullisen kielitaidon kurssiksi. Suullisen kie-
litaidon kurssin järjestäminen valtakunnalli-
sena syventävänä kurssina tarkoittaisi käy-
tännössä sitä, että kurssin valitessaan opiske-
lijalla olisi subjektiivinen oikeus kurssin suo-
rittamiseen lukiokoulutuksen aikana. 

Suullista kielitaitoa arvioitaisiin erillisellä 
kokeella. Kokeen laatimisesta vastaisi Ope-
tushallitus. Tarkoituksena on, että Opetushal-
litus huolehtii myös kokeiden jakelusta kou-
lutuksen järjestäjille. Koe olisi koulutuksen 
järjestäjälle maksuton. 

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
säätää suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, et-
tä koe sisältäisi ääneen lukua, opetuskielisten 
tekstien referointia ja keskustelua tietystä ai-
hepiiristä. Opetussuunnitelmien perusteissa 
on tarkoitus määritellä eri kielenkäyttötilan-
teiden aihepiirejä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi valtuutus-
säännöksen, joka pääpiirteissään vastaisi ny-
kyistä 2 momenttia. Momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella säädettäisiin opinto-

suoritusten arviointiasteikosta, opinnoissa 
etenemisestä sekä päättötodistuksista ja 
muista opiskelijalle annettavista todistuksis-
ta. Opetushallitukselle annettaisiin valtuutus  
antaa tarkempia määräyksiä opintosuoritus-
ten arvioinnista ja päättää todistuksiin mer-
kittävistä tiedoista. 

Suullisen kielitaidon kokeen arvioinnista 
on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuk-
sella siten, että kokeen arvioinnissa käytettäi-
siin voimassa olevaa numeroarvostelua. 
Suullisen kielitaidon koe muodostaisi osan 
syventävän kurssin arvosanaa, minkä vuoksi 
on tarkoituksenmukaista, että sen arviointiin 
käytetään asteikkoa 4—10. Suullisen kieli-
taidon kokeen tavoitetaso kuvattaisiin nykyi-
seen tapaan yleisellä tasolla opetussuunni-
telmien perusteissa. 

17 a §. Opiskelijan arvioinnista päättämi-
nen. Pykälä olisi uusi. Siinä säädettäisiin ar-
vioinnista päättämisestä. Pykälään siirrettäi-
siin voimassa olevan lukioasetuksen 9 §:n 1 
momentin säännös arvioinnin suorittajasta. 
Sen mukaan opiskelijan arvioinnista päättäisi 
kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta 
opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on usei-
ta, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päät-
täisivät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdes-
sä. Säännös koskee yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteita. 

23 §. Osaamisen tunnustaminen. Pykälällä 
täsmennettäisiin ja täydennettäisiin voimassa 
olevan 23 §:n säännös opintojen hyväksilu-
kemisesta. Pykälän uudistaminen edellyttäisi 
myös pykälän otsikon muuttamista. Pykälä 
vastaisi pääasialliselta sisällöltään ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 
osaamisen tunnustamista koskevaa 30 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan opiskelijalla 
olisi oikeus saada tavoitteiltaan ja keskeisiltä 
sisällöiltään opetussuunnitelman tavoitteita 
vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai 
muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja 
tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella 
voitaisiin opiskelijalle lukea hyväksi ja kor-
vata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, 
syventäviä tai soveltavia opintoja. Tarvittaes-
sa osaamisen vastaavuus olisi osoitettava 
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koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla, 
esimerkiksi kokeilla. Säännös vastaisi voi-
massa olevaa käytäntöä. 

Aikaisemman osaamisen arvioinnissa olisi 
kysymys samasta asiasta kuin lukiokoulutuk-
sen aikaisessa opintosuoritusten arvioinnista. 
Päätös osaamisen tunnustamisesta olisi mah-
dollista tehdä opintojen edetessä, kun olisi 
tarkemmin täsmentynyt minkälaisia valintoja 
opiskelija tekee muun muassa soveltavien 
opintojen osalta. Päätös olisi kuitenkin tehtä-
vä pykälän 2 momentin mukaan ennen mai-
nittujen opintojen tai opintokokonaisuuden 
alkamista. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin tarvittaessa tar-
kemmin osaamisen tunnustamisesta ja sitä 
koskevasta menettelystä. 

34 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentin 
3 kohtaa muutettaisiin siten, että se koskisi 
muualla suoritettujen opintojen hyväksilu-
kemisen asemesta osaamisen tunnustamista. 
Muutos liittyy 23 §:n uudistamiseen. 

Voimaantulosäännös. Pykälän 1 momentis-
sa on säännös lain voimaantulosta. Tarkoitus 
on, että laki tulisi voimaan tammikuun 1 päi-
vänä 2009. 

Pykälän 2 momentissa on säännös suullisen 
kielitaidon kokeen sisältöä ja arviointia kos-
kevien määräysten antamisen ajankohdasta. 
Momentin mukaan Opetushallituksen on laa-
dittava määräykset siten, että koulutuksen 
järjestäjä voi ottaa ne käyttöön viimeistään 
elokuun 1 päivänä 2010. 

Pykälän 3 momentti koskee suullisen kieli-
taidon kokeen käyttöönoton ajankohtaa. Tar-
koitus on, että koe otetaan ensimmäisen ker-
ran käyttöön elokuun 1 päivänä 2010. 

Osaamisen tunnustamista koskevat määrä-
ykset sisällytettäisiin lukiokoulutuksen ope-
tussuunnitelmien perusteisiin. Pykälän 4 
momentin mukaan uudistettujen opetussuun-
nitelmien perusteiden mukaisesti koulutuk-
sen järjestäjien laatimat opetussuunnitelmat 
otettaisiin käyttöön viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2010.  

Pykälän 5 momentin mukaan lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voi-
taisiin ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Tar-
koituksena on muun muassa käynnistää ope-
tussuunnitelmien perusteiden muutosten 
valmistelu, sähköisen koetehtäväpankin ke-
hittäminen ja kieltenopettajien täydennys-
koulutus. 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuk-
sen kielten opetuksessa opiskelijalta arvioi-
taisiin kielitaidon muiden osa-alueiden lisäk-
si suullinen kielitaito. Suullinen kielitaito ar-
vioitaisiin erillisellä kokeella, jonka laatimi-
sesta vastaisi Opetushallitus. 

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
säätää suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, et-
tä koe sisältäisi ääneen lukua, opetuskielisten 
tekstien referointia sekä keskustelua tietystä 
aihepiiristä. Suullisen kielitaidon kokeen ar-
vioinnissa on tarkoitus käyttää nykyistä nu-
meroarvostelua. 

Esitys edellyttää aiemmin tässä esityksessä 
esitetyllä tavalla muutoksia myös Opetushal-
lituksen antamiin opetussuunnitelmien perus-
teisiin. 
 
 
3  Voimaantulo 

Laki lukiolain muuttamisesta ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2009. Suullisen kielitaidon koe otettaisiin 
käyttöön 1 päivästä elokuuta 2010, mistä lu-
kien sekä uusilla että lukiossa jo opiskelevilla 
opiskelijoilla olisi mahdollisuus valita suulli-
sen kielitaidon kurssi ja osallistua kokeeseen. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 

lukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 17 ja 23 § sekä 34 §:n 2 

momentti, 
sellaisena kuin niistä on 34 §:n 2 momentti laissa 478/2003, sekä 
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 
 

17 § 

Opiskelijan arviointi 

Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaa-
maan ja kannustamaan opiskelua sekä kehit-
tämään opiskelijan edellytyksiä itsearvioin-
tiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tu-
lee arvioida monipuolisesti. 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-
tiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. 

Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioi-
daan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi 
suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvi-
oidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta 
vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon 
kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
opintosuoritusten arvioinnista opintojen ai-
kana, opinnoissa etenemisestä sekä päättöto-
distuksesta ja muista opiskelijalle annettavis-
ta todistuksista. Opetushallitus antaa opinto-
suoritusten arvioinnista tarkentavia määräyk-
siä ja päättää todistuksiin merkittävistä tie-
doista. 

 
 

17 a § 

Opiskelijan arvioinnista päättäminen 

Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioin-
nista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opet-
tajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvi-
oinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opet-
taja yhdessä. 

 

23 § 

Osaamisen tunnustaminen 

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuun-
nitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vas-
taavat  aikaisemmin suorittamansa opinnot 
tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi 
ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella 
voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korva-
ta lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, 
syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskeli-
jan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, 
mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan 
arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaes-
sa osaaminen on osoitettava koulutuksen jär-
jestäjän päättämällä tavalla. 

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään  
sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen 
opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista 
koskevan opintokokonaisuuden alkamista. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin osaamisen tunnustami-
sesta ja sitä koskevasta menettelystä. 

 
34 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla lääninhallitukselta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee: 

1) opiskelijaksi ottamista; 
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjes-

telyjä; 
3) osaamisen tunnustamista; sekä 
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4) lukion suoritusajan pidentämistä ja opis-
kelijan katsomista eronneeksi lukiosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20 . 
Opetushallituksen tulee laatia 17 §:n 3 ja 4 

momentissa tarkoitetun kokeen sisältöä ja ar-
viointia koskevat määräykset siten, että kou-
lutuksen järjestäjä voi ottaa ne käyttöön vii-
meistään 1 päivänä elokuuta 2010. 

Lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu erilli-
nen suullisen kielitaidon koe otetaan ensim-
mäisen kerran käyttöön 1 päivänä elokuuta 
2010. 

Lain 23 §:ssä tarkoitettua osaamisen tun-
nustamista koskevat määräykset sisällytetään 
opetussuunnitelman perusteisiin, joiden mu-
kaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan 
käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2010. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Sari Sarkomaa 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

lukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 17 ja 23 § sekä 34 §:n 2 

momentti, 
sellaisena kuin niistä on 34 §:n 2 momentti laissa 478/2003, sekä 
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 

Opiskelijan arviointi 

Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan 
ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opis-
kelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioi-
da monipuolisesti. 

Opintosuoritusten arvioinnista ja opinnoissa 
etenemisestä on voimassa, mitä niistä asetuk-
sella säädetään ja opetushallitus määrää. To-
distuksiin merkittävistä tiedoista päättää ope-
tushallitus. 
 

17 § 

Opiskelijan arviointi 

Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaa-
maan ja kannustamaan opiskelua sekä kehit-
tämään opiskelijan edellytyksiä itsearvioin-
tiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tu-
lee arvioida monipuolisesti. 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-
tiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. 

Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioi-
daan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi 
suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvi-
oidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta 
vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon 
kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
opintosuoritusten arvioinnista opintojen ai-
kana, opinnoissa etenemisestä sekä päättöto-
distuksesta ja muista opiskelijalle annettavis-
ta todistuksista. Opetushallitus antaa opinto-
suoritusten arvioinnista tarkentavia määrä-
yksiä ja päättää todistuksiin merkittävistä 
tiedoista. 
 

 
 
 17 a §

Opiskelijan arvioinnista päättäminen 

Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvi-
oinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos 
opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päät-
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töarvioinnista päättävät rehtori ja opiskeli-
jan opettaja yhdessä. 
 

 
23 § 

Opintojen hyväksilukeminen 

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lu-
kion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, 
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisäl-
löiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. 

Päätös muualla suoritettavien opintojen hy-
väksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettä-
essä tehdä ennen mainittujen opintojen aloit-
tamista. 

23 § 

Osaamisen tunnustaminen 

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuun-
nitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vas-
taavat  aikaisemmin suorittamansa opinnot 
tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi 
ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella 
voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korva-
ta lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, 
syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskeli-
jan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, 
mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan 
arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvitta-
essa osaaminen on osoitettava koulutuksen 
järjestäjän päättämällä tavalla. 

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään  
sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen 
opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista 
koskevan opintokokonaisuuden alkamista. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin osaamisen tunnustami-
sesta ja sitä koskevasta menettelystä. 
 

 
34 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la lääninhallitukselta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään, jos päätös koskee: 

1) opiskelijaksi ottamista; 
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjes-

telyjä; 
3) muualla suoritettujen opintojen hyväksi 

lukemista; sekä 
4) lukion suoritusajan pidentämistä ja opis-

kelijan katsomista eronneeksi lukiosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

34 §

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla lääninhallitukselta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee: 

1) opiskelijaksi ottamista; 
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjes-

telyjä; 
3) osaamisen tunnustamista; sekä 
 
4) lukion suoritusajan pidentämistä ja opis-

kelijan katsomista eronneeksi lukiosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20 . 
Opetushallituksen tulee laatia 17 §:n 3 ja 4 

momentissa tarkoitetun kokeen sisältöä ja 
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arviointia koskevat määräykset siten, että 
koulutuksen järjestäjä voi ottaa ne käyttöön 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2010. 

Lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu erilli-
nen suullisen kielitaidon koe otetaan ensim-
mäisen kerran käyttöön 1  päivänä elokuuta 
2010. 

Lain 23 §:ssä tarkoitettua osaamisen tun-
nustamista koskevat määräykset sisällytetään 
opetussuunnitelman perusteisiin, joiden mu-
kaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan 
käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2010. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
 

 


