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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________ 

Aikuisten perusopintojen ja LUKI-koulutuksen koulutusuudistus astuu voimaan 1.1.2018. Hallinnointi 
siirtyy Työ- ja elinkeinoministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Huomioitavaa on kuntien 
rooli aikuisten perusopetuksen järjestämisessä.  
 
Lue myös: 
 

 Kaikilla kunnilla on automaattisesti aikuisten perusopetuksen järjestämislupa. Kaikki voivat 

järjestää opetusta niin yksityiset, järjestöt kuin kunnat mutta muiden toimijoiden kuin kuntien 

tulee hakea tähän järjestämislupa. 

 Perusopetuslain 46 § tarkoitetun muiden kuin oppivelvollisten aikuisten perusopetuksen koko 

oppimäärää suorittavien rahoitus kytketään suoritettujen kurssien määrään. 

Rahoitusjärjestelmän muutos mahdollistaa viiveettömän toiminnan aloituksen ja rahoituksen 

arvioidulla volyymilla.  

 Koulutuksen kesto on 4-5 vuotta. Rahoituksen maksimiaika on 5 vuotta. Tämän jälkeen 

opiskelijat voivat jatkaa koulutuksessa, mutta heistä ei enää saa valtionkorvausta. 

 Aikuisten perusopetuksessa on kaksi vaihetta: Alkuvaihe, joka sisältää Luku- ja kirjoitustaidon 
koulutuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen 
ja kotokoulutuksen elementtejä. Varsinainen aikuisten perusopetus korvataan Päättövaihe 
nimikkeellä, jonka tavoitteena on peruskoulun päättötodistus. 

 Jokaiselle opiskelijalle on laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lakiin kirjattu!) 

 Paikallisen opetussuunnitelman tekoon suositellaan: ePerusteet portaali.  

Ohje: oph.fi/aipe2018 

  

o Lisäluettavaa: 

 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 

 Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet, OKM 

 
 
 
 
Utbildningsreformen inom grundläggande utbildning för vuxna och LUKI-utbildning träder i kraft 
1.1.2018. Administrationen övergår från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och 
kulturministeriet. Kommunernas roll i ordnandet av grundläggande utbildning för vuxna ska 
beaktas. 
 
Läs också: 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus/aikuisten_perusopetus
http://minedu.fi/turvapaikanhakijoiden-opiskelu
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 Alla kommuner har automatiskt tillstånd att ordna grundläggande utbildning för vuxna. Alla kan 

ordna utbildning, både privata aktörer, organisationer och kommuner, men övriga aktörer än 

kommuner ska ansöka om tillstånd för att ordna utbildning. 

 Finansieringen för de övriga än de läropliktiga som avlägger hela läroplanen inom den 

grundläggande utbildningen för vuxna, som avses i lagen om grundläggande utbildning (46 §), 

är beroende av antalet avlagda kurser. Förändringen i finansieringssystemet möjliggör en 

verksamhetsstart utan dröjsmål och finansiering med den uppskattade volymen.  

 Utbildningen varar 4-5 år. Maximitiden för finansieringen är 5 år. Därefter kan studerandena 

fortsätta i utbildningen, men man får inte mera statsersättning för dem. 

 Det finns två skeden i den grundläggande utbildningen för vuxna: Inledningsskede, som 
innehåller element från utbildningen i läs- och skrivfärdigheter, från grundutbildning 
förberedande undervisning, från inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna 
samt från integrationsutbildning. Egentlig grundläggande utbildning för vuxna ersätts med 
benämningen Slutskede, som har som mål avgångsbetyg från grundskolan. 

 För varje studerande ska man utarbeta en individuell studieplan (finns i lagen!) 

 Vid utarbetandet av den lokala läroplanen rekommenderas portalen: ePerusteet portaali.  

Anvisning: oph.fi/aipe2018 

           

o Mera information: 

 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 2017 

 Asylsökandes möjligheter till studier 

 
 
 

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

14.6-25.9.2017 Kasvua kansainvälisistä osaajista (ESR & EAKR) Lue lisää  
14.6-25.9.2017 Internationella förmågor ger tillväxt (ESF & ERUF) Läs mera 
 
2.10-3.11.2017 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston hankehaku. Lue lisää 
2.10-3.11.2017 Asyl-, migrations- och integrationsfondens projektansökan. Läs mera  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet. Kotona Suomessa. Haku 
päättyy 3.10.2017. Lue lisää  
Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde. 
Hemma i Finland. Ansökningstiden går ut 3.10.2017 Läs mera 
 

 

http://www.oph.fi/download/184350_AIPE_grunderna_for_laroplanen_for_grundlaggande_utbildning_for_vuxna.pdf
http://minedu.fi/sv/mojligheter-till-studier-for-asylsokande
https://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WZUwb7cUmpo
https://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/kansainvalisista-osaajista-kasvua#.WZUwWbcUmpo
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu?_101_INSTANCE_EJqIIGRkUXIA_languageId=sv_SE
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-3-10-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat/-/asset_publisher/UfribNhJ8Zlc/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-3-10-2017/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fvaltakunnalliset-teemat%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UfribNhJ8Zlc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 

6.10.2017 klo 9-11 Kotouttamisen webinaari osa 2. Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät 
sosiaaliset oikeudet (Sisäministeriön puheenvuoro) 

Voit helposti seurata webinaaria omalta tietokoneeltasi. Ilmoittautuminen alkaa lähempänä 
ajankohtaa ja lisätiedot tulevat www.kotouttaminen.fi –sivustolle. Ilmoittautuneille 
välitetään kahta päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse linkki, josta tilaisuutta voi 
reaaliaikaisesti seurata. Huomioithan, että kyseessä on youtube –alusta, joten parhaimmat 
selaimet, jotka tukevat lähetystä, ovat Google Chrome ja Mozilla Firefox.  

 
 
16.11.2017 Maahanmuuttajamiehet kotouttamistyön asiakkaana: Sukupuolen merkitys ja 
huomioiminen kotouttamispalveluissa, Vaasa ja etäkatsomo Seinäjoki 

Aika: 16.11.2017 klo 12-15.30   
Paikka: Vaasan virastotalon Präntöö auditorio, Wolffintie 35 1krs. Seinäjoen etäkatsomon 
paikkatiedot ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille. 
Ohjelma ja Ilmoittautuminen 

 

Maahanmuuttajamiehet kohtaavat usein uudessa kotimaassa haasteita kielen oppimisessa, 
uudessa kulttuurissa ja toimintaympäristössä toimimisessa sekä työllistymisessä. Uuteen 
maahan muuttaminen voi vaikuttaa myös perheen sisäiseen dynamiikkaan. 

 
Luennoitsijana Tutkijatohtori Veronika Honkasalo (HKI), joka puhuu seuraavista teemoista: 
Nuoret miehet vastaanottokeskuksissa sekä monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ – 
maahan muuttaneiden miesten kotoutuminen. Lisäksi Pohjanmaan poliisilaitokselta 
rikoskomisario Sami Isoniemi tuo näkemyksiä maahanmuuttajamiesten tarpeista alueella.  

Työkaluja | Verktyg _____________________________ 

 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä ”Tervetuloa kotouttamisen pariin” webinaari on 
katsottavissa jälkitallenteena. Katso tallenne 
 

Koko kylä kotouttaa: Taalintehdas - Dalsbruk. Tarinoita kotoutumisesta, saaristolaiskylän 
elämästä, arjesta ja juhlasta. (2017) Lue lisää  
 
Valtakunnallinen sivusto kokoaa parhaillaan käynnissä olevia maahanmuuttohankkeita.  Tutustu 
karttaan 

 
Opetushallitus: Rakentavaa vuorovaikutusta – Opas demokraattisen osallisuuden 
vahvistamiseen, vihanpuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (2017) Lue lisää 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Maahanmuuttajamiesten+kotoutuminen+ohjelma.pdf/7092d9aa-dd8c-4939-b6c0-07d2f40b65b0
https://link.webropolsurveys.com/S/B062CE191CA98B66
https://www.youtube.com/watch?v=GnpnKEi_rxY&feature=youtu.be
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/Koko%20kyl%C3%A4%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje4.small.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oFbpcJDYCk8a__GhkUELS_ecnkw&ll=63.901749668247405%2C29.188140448127342&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oFbpcJDYCk8a__GhkUELS_ecnkw&ll=63.901749668247405%2C29.188140448127342&z=6
http://www.oph.fi/download/182479_rakentavaa_vuorovaikutusta.pdf

