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Koronasyksy

• Lukiot varautuneet hyvin –
mahdollisuuksien rajoissa

• Paikallisia ratkaisuja 
paikallisten olosuhteiden ja 
tautitilanteen mukaan

• Erityishuomio on 
abiturienteissa ja syksyn yo-
kokeiden turvaamisessa

• Lisätietoa

Coronahösten

• Gymnasier välförberedda - i 
mån av möjlighet

• Lokala lösningar enligt lokala 
förhållanden och smittoläge

• Specialuppmärksamhet till 
abiturienter och höstens 
studentexamen

• Tilläggsinformation
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https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2020/lukiot-varautuvat-koronasyksyyn
https://www.kommunforbundet.fi/blogg/2020/gymnasierna-bereder-sig-infor-coronahost


Lukion opetussuunnitelmatyö

• Opetussuunnitelmat otetaan 
käyttöön elokuussa 2021.

• Lukiolaki 63 § 2 mom.: 
”…Opetushallituksen tulee 
hyväksyä 12 §:n mukaiset 
opetussuunnitelman perusteet 
niin, että niiden mukaisesti 
laadittavat opetussuunnitelmat 
otetaan käyttöön viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2021.”

Gymnasiets läroplaner

• Nya läroplaner tas i bruk i 
augusti 2021.

• Gymnasielag 63 § 2 mom.: 
”…Utbildningsstyrelsen ska 
godkänna grunderna för 
läroplanen enligt 12 § så att 
läroplaner som utarbetats 
enligt dessa tas i bruk senast 
den 1 augusti 2021.”
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Lukiolain velvoitteet

• HE 41/2018 vp:                      
”Opintojen ohjausta, 
oppimisen tukea ja 
korkeakouluyhteistyötä 
koskevat muutokset 
puolestaan tulisivat 
voimaan, kun uudet 
opetussuunnitelmat 
otettaisiin käyttöön 
syksyllä 2021.”

Skyldigheter enligt
gymnasielagen

• RP 41/2018 rd:               
”De ändringar som gäller 
studiehandledning, stöd 
för lärandet och 
högskolesamarbete
föreslås träda i kraft när de 
nya läroplanerna tas i bruk 
hösten 2021.”
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Nya skyldigheter 1.8.2021
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• Handledning 
• Individuell plan för den studerande som stöd för smidiga studier och övergången till 

fortsatta studier och arbetslivet
• Rätt till handledning i efterhand för studenter som inte fått en studieplats

• Specialundervisning och stöd för inlärningen enligt individuella behov

• Anordnande av studier
• Den studerande kan göra individuella val gällande studierna vid sin egen läroanstalt 

samt genom att utnyttja den undervisning som ges via utbildningsanordnarens övriga 
läroanstalter, högskolor och andra utbildningar. 

• Högskolenivåns samarbetsförpliktelse
• En del av studierna i gymnasieutbildningens lärokurs anordnas i samarbete med en 

eller flera högskolor på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer.

• Internationellt kunnande och arbetslivskontakter
• Den studerande kan utveckla sitt internationella kunnande och sina kunskaper om 

arbetslivet och företagande
@KyostiVarri 10.9.2020



Oppivelvollisuuden 
laajentaminen

• HE eduskunnalle 
5.10.2020

• Keskeiset kysymykset:
• rahoitus
• aikataulu

Utvidgning av läroplikten

• RP till riksdagen 
5.10.2020

• Väsentliga 
frågeställningar:
• finansiering
• tidtabell
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Lukiodiplomit

• Lukiodiplomijärjestelmän 
kehittämistä koskeva 
selvitystyö käynnissä

• Tällä hetkellä lukiodiplomit 
kotitaloudessa, kuvataiteessa, 
käsityössä, liikunnassa, 
mediassa, musiikissa, tanssissa 
ja teatterissa

• Alkuperäinen määräaika 
15.9.2020 saakka

Gymnasiediplom

• Utredningsarbete för 
utvecklingen av 
gymnasiediplom pågår 

• För närvarande diplomen i 
huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, 
gymnastik, mediekunskap, 
musik, dans och teater

• Deadline 15.9.2020
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https://minedu.fi/-/tyoryhma-selvittaa-lukiodiplomijarjestelman-muuttamista-kaikkia-koulutuksen-jarjestajia-velvoittavaksi


Koulutuspoliittinen selonteko

• Hallituksen tavoitteena 
antaa selonteko
eduskunnalle alkuvuodesta 
2021

• Tilannekuva koulutuksen 
nykytilasta sekä tavoitetila

Utbildningspolitisk
redogörelse

• Regeringens mål är att 
avlåta en utbildningspolitisk 
redogörelse till riksdagen i 
början av nästa år

• En bild av utbildningens 
nuläge och strategiska mål
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https://minedu.fi/koulutusselonteko
https://minedu.fi/sv/utbildningsredogorelse


Rahoitushaut

• Valtion erityisavustus 
lukiokoulutukseen 
koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseksi
• 17 M€ (16.6. – 24.8.2020)

• Lukiokoulutuksen 
yksikköhinnan 
harkinnanvaraisen korotuksen 
hakeminen vuodelle 2021
• 1.9. – 22.9.2020

Finansiering som kan ansökas

• Statens specialunderstöd till 
gymnasieutbildningen för att 
jämna ut följderna av 
undantagsförhållandena som 
coronaviruset förorsakat 
• 17 M€ (16.6. – 24.8.2020)

• Ansökan om behovsprövad 
förhöjning av priset per enhet 
för gymnasieutbildning för år 
2021 
• 1.9 – 22.9.2020 
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https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/lukiokoulutuksen-yksikkohinnan-harkinnanvaraisen-korotuksen-hakeminen-vuodelle-2021
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/ansokan-om-behovsprovad-forhojning-av-priset-enhet-gymnasieutbildning-ar-2021


Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraiset 
korotusprosentit vuonna 2020 

14 Lähde: https://vos.oph.fi/rap/vos/v20/v06yk6s20.html

Yksikköhinnan korotusprosentti koulutuksen järjestäjittäin.
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24 koulutuksen järjestäjää saa 
yksikköhinnan harkinnanvaraista 

korotusta.
Korotusprosentti 3,5 – 138,6 %.

Korotusprosentin keskiarvo 36,5 %.
Korotusprosentin mediaani 21,1 %.
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Valtion rahoitus lukiokoulutukseen vuonna 2021(*

15 Lähde: budjetti.vm.fi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (€): tilanne 13.8.2020 ennen 
hallituksen budjettineuvotteluja.

*)  Huom!  Vuoden 2021 yksikköhinta on VM:n esitys 13.8.2020: voi vielä muuttua.

Indeksikorotus (2,3 %) 4 933 000
Kustannustenjaon tarkistus -228 000
Lukiouudistuksen toimeenpano 3 250 000
Opiskelijamäärämuutos 1 460 000
Oppivelvollisuuden laajentaminen 6 700 000
Siirtomääräraha 178 301 000
Yhteensä 194 416 000

Keskimääräinen 
yksikköhinta(*: 
6 569,61 €/opiskelija
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Lukiokoulutuksen kustannukset ja rahoitus 2018
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Lähde: https://vos.oph.fi/rap/kust/v18/raportit.html

Kunnat ja 
kuntayhtymät

636 M€

Muut järjestäjät
89 M€

Lukiokoulutuksen 
nettokustannukset
725 M€

LOREM IPSUM

Kuntien 
rahoittama osuus 

yksikköhinta-
rahoituksesta

431 M€

Valtion 
rahoitusosuus

172 M€

Lukiokoulutuksen 
yksikköhintarahoitus
603 M€

Kunnat paikkaavat 
puuttuvaa rahoitusta
122 M€

122 M€
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Lukiokoulutuksen 
uusien 
opiskelijoiden 
määrän 
suhteellinen 
kehitys
ka 2015–2018–
2040
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Lähde: https://www.sitra.fi/julkaisut/vaestoselvitys-2040/

Sitra: Väestöselvitys 2040
Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset 
väestöennusteet sekä uusien 
opiskelijoiden määrien ennuste
kaikilla koulutusasteilla Suomessa 
2018–2040
Timo Aro, Rasmus Aro ja Iida Mäkelä
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Kiitos! Stort tack!

Kyösti Värri 
Twitter: @KyostiVarri


