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Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta 
maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n
hallinnonalalla

OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän asettaminen syksyllä 2015

➢ Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi –
kipupisteet ja toimenpide-esitykset
(OKM:n julkaisuja 2016:1) 

➢ Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi –
kipupisteet ja toimenpide-esitykset II
(OKM:n julkaisuja 2017:5) 
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Aikuisten perusopetuksen uudistamisen tavoitteita
• Tavoitteena yksi yhtenäinen 

opiskelupolku

• alkuvaihe (ja siihen mahdollisesti 
sisältyvä lukutaitovaihe) ja 
päättövaihe

• aiempi osaaminen hyväksiluetaan, 
voi sisältää opiskelua muissa 
oppilaitoksissa sekä työelämään 
tutustumista

• henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma

• Kokonaisuudistus, voimaan 1.1.2018

• Uusi lainsäädäntö

• Uusi rahoitus

• Uudet opetussuunnitelman 
perusteet

• Uusia oppimateriaaleja
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Mikä muuttuu?

Suurimmat muutokset kohdistuvat alkuvaiheeseen:

• tuntijako käyttöön  kurssimuotoisuus

• alkuvaiheen sisälle lukutaitovaihe

• alkuvaihe kattaa

- valmistavan opetuksen
(rajataan vuoden 2018 alusta lähtien esi- ja perusopetusikäisille)

- luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen

- elementtejä kotoutumiskoulutuksesta
(säilyy muille kuin aikuisten perusopetusta tarvitseville)
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Varsinainen perusopetus päivitetään

• uusi nimi: päättövaihe

Uusia oppiaineita:

• yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus (alkuvaihe ja lukutaitovaihe)

• opinto-ohjaus ja työelämätaidot

• terveystieto (alkuvaihe/päättövaihe)

Uusi tuntijako: Valtioneuvoston asetus 135/2017
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Luku- ja 
kirjoitustaidon 

koulutus 

Perusopetukseen 
valmistava 

opetus

Kotoutumis-
koulutus

Aikuisten 
perusopetuksen 

alkuvaihe

Varsinainen 
aikuisten 

perusopetus

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe (38 kurssia)
Aikuisten perusopetuksen 
päättövaihe (46 kurssia)

Lukutaitovaihe
(27 kurssia)



Opetussuunnitelman perusteet 2017
Yleinen osa

• luvut 1-4: uudesta rakenteesta johtuvia muutoksia tekstiin sekä joitakin 
tarkennuksia sanamuotoihin

• luku 5:

‒ henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö omana lukunaan (5.2)

‒ kurinpidollisten keinojen käyttö

• luku 6: Yhteistyö ja opetuksen järjestämistapoja

• luku 7

‒ muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen

‒ arviointi
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Oppiaineosuudet
• luku 8

• lukutaitovaiheen oppiaineet

- oppiaineen tehtävä; tavoitteet; kurssit; oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet; ohjaus, eriyttäminen ja tuki; arviointi; keskeiset arvioinnin ja palautteen 
antamisen kohteet

- Äidinkieli ja kirjallisuus, Matematiikka, Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus, 
Ympäristö- ja luonnontieto, Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

• alkuvaiheen oppiaineet

- oppiaineen tehtävä; tavoitteet; kurssit; oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet; ohjaus, eriyttäminen ja tuki; arviointi; arvioinnin kohteet

- Äidinkieli ja kirjallisuus, Vieras kieli, Matematiikka, Yhteiskuntatietous ja 
kulttuurintuntemus, Ympäristö- ja luonnontieto, Terveystieto, Opinto-ohjaus ja 
työelämätaidot
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• Luku 9

• Päättövaiheen oppiaineet

- kielille 20 pakollista kurssia

- yht. kunnalliset ja luonnontiet. aineet kaikki pakollisia (1-2) kurssia

- terveystieto (ellei opiskeltu alkuvaiheessa)

- päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
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Alkuvaihe

Lukutaitovaihe

Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Kielet Yhteensä vähintään 15 21

Äidinkieli ja kirjallisuus 15 17

Vieras kieli 4

Matematiikka 3 5

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 3

Ympäristö- ja luonnontieto 1 2

Terveystieto 1

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 2

Muita perusopetukseen soveltuvia 
oppiaineita tai aihealueita

Tarjottavat valinnaiset kurssit vähintään 6 10

Yhteensä vähintään 27 38
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PÄÄTTÖVAIHE Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Kielet yhteensä vähintään 20

Äidinkieli ja kirjallisuus väh. 4

Toinen kotimainen kieli

Vieraat kielet

Matematiikka 8

Uskonto/elämänkatsomustieto 1

Yhteiskunnalliset oppiaineet

Historia 1

Yhteiskuntaoppi 2

Luonnontieteelliset oppiaineet

Fysiikka 1

Kemia 1

Biologia 1

Maantieto 1

Terveystieto 1*

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2

Muita perusopetukseen soveltuvia oppiaineita ja 
aihealueita

Tarjottavat valinnaiset kurssit vähintään 10

Yhteensä vähintään 46



Tuntijakoasetuksen alaviitteet

• Kielet (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)

”Kursseja on tarjottava. Tarjottavien kurssien määrästä määrätään 
opetussuunnitelmassa, äidinkieltä ja kirjallisuutta kuitenkin vähintään 4 kurssia. 
Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-kielen oppimäärän mukaisesti.”

• Valinnaiset kurssit

”Voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja 
aineryhmien valinnaisia kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään 
tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen 
soveltuvia kursseja.”
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Onnistumisen edellytyksiä



• HOPSit tehokkaaseen käyttöön

”Opiskelijan lähtötaso on määriteltävä ja opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on 
yhdessä laadittava opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma”

”Lähtötason määrittely tehdään tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten 
kanssa”

‐ sisältö: perusopetuslaki 46 § ja opsin perusteet luku 5.2

‐ aikarajoite: kaikki vaiheet kattava oppimäärä on enintään nelivuotinen, 
päätoimisesti opiskellen opinnot tulee suorittaa enintään viidessä vuodessa

‐ HOPSia seurataan ja päivitetään

‐ eri vaiheiden sisällä ja kesken opiskellaan joustavasti
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• Tietojen siirtyminen

”..aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä toimitettava opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja 
suoritettuja opintoja koskevat tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle…”

• Työelämäyhteydet

”Opetuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien ammatillisen 
koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa”

”Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voi sisältyä 
opiskelujaksoja muissa oppilaitoksissa sekä työelämään tutustumista”

Aikuisten perusopetuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota opetuksen 
työelämäyhteyksiin, työelämätaitoihin ja työllistymistä tukevien valmiuksien 
kehittämiseen.

31/08/2017 Opetushallitus 15



• Valinnaiset kurssit

‐ täydentävät valtakunnallista tuntijakoa

‐ paikallistason tarpeen mukaisia kursseja

‐ määritellään tavoitteet, keskeiset sisällöt jne.

• Kielitietoinen opetus

‐ oppiaineilla oma kieli ja oppiaineen vakiintuneet kielenkäyttötavat

‐ edellyttää yhteissuunnittelua
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Paikallisen ops-työn ja toimeenpanon tukeminen

• ePerusteet + ops-työkalu (koulutustallenne sivulla oph.fi/aipe2018)

• uudet oppimateriaalit
‒ Matematiikka – Luvut ja laskutoimitukset 1 (ma1)

‒ Matematiikka – Geometria (ma5)

‒ Matematiikka – Prosentit (ma6)

‒ Historia – Suomen historian käännekohdat (hi1)

‒ Yhteiskuntaoppi – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (yh1)  valmistuu loka-marraskuun taitteessa

‒ Yhteiskuntaoppi – Työelämän tuntemus ja oma talous (yh2)

‒ Yhteiskuntaoppi – Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

‒ Biologia – Ihminen valmistuu loka-marraskuun taitteessa

• tukimateriaali
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www.oph.fi/aipe2018 


