
1988 vp. - HE n:o 189 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain 21 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lukiossa annettavaan 
opetukseen käytettävää tuntimäärää korotetta
vaksi. Korotus olisi suuruudeltaan 0,05 tuntia 
viikossa kutakin lukiota käyvää oppilasta koh
ti. Lisävoimavaroilla pyrittäisiin lukioiden ope-

tusryhmien pienentämiseen sekä opetussuunni
telmien monipuolistamiseen ja siten lukion va
linnaisuuden lisäämiseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä elokuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Lukiossa annettavaan opetukseen käytettä
vissä oleva tuntimäärä eli niin sanottu tuntike
hys määräytyy laskennallisin perustein. Tunti
kehyksen laskentakaava lisättiin lukiolain 
(477/83) 21 §:ään 3 päivänä helmikuuta 1984 
annetulla lailla (133/84). 

Lukiolain 21 §:n 1 momentin mukaan lu
kiossa saadaan lukuvuoden työpäivien aikana 
käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen 
oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa kohti 
enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin oppi
lasta kohti enintään 0,9 tuntia viikossa. Milloin 
vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, 
saadaan edellä mainitusta poiketen tällaista 
vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaik
kiaan 49 tuntia. 

Syyslukukaudella 1987 oli suomenkielisten 
lukioiden ensimmäisten vuosiluokkien keskiko
ko 31,9 oppilasta. Luokan keskikoko oli suu
rin Uudenmaan läänissä (34,3) ja pienin Lapin 
läänissä (28,1). Ensimmäisten luokkien oppi
lasmäärät vaihtelivat 7-41 oppilaan välillä. 
Lukioiden käytössä olevien voimavarojen vä
häisyyden vuoksi monien lukioiden opetus-
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suunnitelmissa ei ole voitu toteuttaa lainsää
dännön mahdollistamaa valinnaisuutta ja ope
tusta on jouduttu antamaan suurissa ryhmissä. 

Eduskunta edellytti vastauksessaan hallituk
sen esitykseen uudeksi koululainsäädännöksi 
(HE n:o 30/1982 vp.) hallituksen huolehtivan 
siitä, että lukion tuntikehysjärjestelmän toteut
tamiseen varataan lukion opetussuunnitelman 
edellyttämät voimavarat lukiokohtaisesti siten, 
että lukion valinnaisuus toimii tarkoitetulla 
tavalla. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan lukion 
tuntikehystä korotettavaksi. Korotus olisi suu
ruudeltaan 0,05 tuntia viikossa lukion oppilas
ta kohti. Milloin vuosiluokalla on vain yksi 
perusopetusryhmä, ehdotetaan korotukseksi 
yksi tunti vuosiluokkaa kohti. 

Hallituksen tarkoituksena on lisäksi selvittää 
mahdollisuudet lukion tuntikehyksen jousta
van käytön lisäämiseksi. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Lukion aloitti tänä syksynä noin 98 400 
oppilasta. Lukioita on yhteensä 475. Näistä 
123 on yksisarjaisia eli niissä on vain yksi 
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luokka vuosiluokkaa kohti. Ehdotetut muu
tokset lisäisivät lukioiden käytettävissä olevaa 
tuntimäärää nykyisten oppilasmäärien mukaan 
laskien 4 920 tunnilla. Kun vuosiviikkotunnin 
hinta on arviolta 6 000 markkaa, olisi uudis
tuksen lisäkustannukset siten noin 29,5 miljoo
naa markkaa. Tästä valtionosuus olisi noin 
20,1 miljoonaa markkaa ja kuntien osuus 9,4 
miljoonaa markkaa. Vuonna 1990 lisäkustan
nukset syntyisivät vain syyslukukauden osalta 
ja olisivat suuruudeltaan 12,2 miljoonaa mark
kaa, josta valtionosuus olisi puolestaan noin 

8,3 miljoonaa markkaa ja kuntien osuus 3,9 
miljoonaa markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä elokuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lukiolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477 /83) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa 
(133/84), näin kuuluvaksi: 

21 § 
Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien ai

kana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistet
tujen oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa 
kohti enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin 
oppilasta kohti enintään 0,95 tuntia viikossa. 
Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusope-
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tusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa 
säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa koh
ti käyttää kuitenkin kaikkiaan 50 tuntia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
lukiolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain 
(477/83) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa 
(133/84), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien ai

kana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistet
tujen oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa 
kohti enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin 
oppilasta kohti enintään 0,9 tuntia viikossa. 
Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusope
tusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa 
säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa koh
ti käyttää kuitenkin kaikkiaan 49 tuntia. 

Ehdotus 

21 § 
Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien ai

kana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistet
tujen oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa 
kohti enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin 
oppilasta kohti enintään 0,95 tuntia viikossa. 
Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusope
tusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa 
säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa koh· 
ti käyttää kuitenkin kaikkiaan 50 tuntia. 

Tiimä laki tulee voimaan 1 piJiviinä elokuuta 
1990. 




