Luonnos 29.1.2021

Valtioneuvoston asetus
perusopetusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan perusopetusasetuksen (852/1998) 25 § ja
muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko
ja 1 momentti, 10 §:n 3 momentin 3 kohta ja 14 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 893/2010 ja 3 momentti asetuksessa
1538/2016 sekä 8 §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 136/2017, seuraavasti:
2§
Opetusryhmien muodostaminen
Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esiopetuksen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppilaiden
kanssa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.
——————————————————————————————
Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään
kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta. Jos tässä momentissa tarkoitetuille oppilaille
annetaan opetusta samassa ryhmässä tai yhdessä niiden 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden
kanssa, jotka saavat erityistä tukea, määräytyy opetusryhmän enimmäiskoko sen mukaisesti,
minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmässä on eniten. Jos tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetus annetaan yhdessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden
kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta.
3§
Opetuksen vuosittainen ja viikoittainen määrä
——————————————————————————————
Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa.
——————————————————————————————
4§
Päivittäinen työmäärä
Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään
saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina enintään 7 oppituntia.
——————————————————————————————

8§
Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetuksessa opetusta annetaan eri oppiaineissa 28 tuntia kestävinä kursseina.
Lukutaitovaihe sisältää vähintään 27 kurssia. Alkuvaihe ilman lukutaitovaihetta sisältää vähintään 38 kurssia. Perusopetuksen oppimäärä sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia. Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä opetuksessa perusopetuksen oppimäärä sisältää kuitenkin vähintään 30 päättövaiheen kurssia.
——————————————————————————————
10 §
Arviointi opintojen aikana
——————————————————————————————
Edellä 2 momentissa tarkoitettu arvio annetaan numeroin tai sanallisesti. Numeroarvostelussa
käytetään asteikkoa 4—10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä,
9 kiitettäviä sekä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Sanallista arviota voidaan käyttää, jollei opetushallitus toisin määrää:
——————————————————————————————
3) oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevien oppilaiden arvioinnissa;
——————————————————————————————
14 §
Arviointi eräissä tapauksissa
Perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, ulkomailla
järjestettävässä opetuksessa ja muille kuin oppivelvollisille annettavassa perusopetuksessa voidaan sen mukaan kuin opetushallitus määrää, poiketa siitä, mitä edellä tässä luvussa säädetään.
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.Sen 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti,
4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022.

Helsingissä x.x.2021
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Luonnos 28.1.2021

Valtioneuvoston asetus
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen
tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 5 §:n 2 momentti,
muutetaan 1 §, 5 §:n otsikko 3 momentti, 7 §:n otsikko,1 ja 2 momentti sekä 9 §:n 2 momentti
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 3 momentti sekä 7 § :n otsikko, 1 ja 2 momentti asetuksessa
135/2017, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esiopetuksen, perusopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen yleisistä
valtakunnallisista tavoitteista, joiden saavuttamista opetussuunnitelman perusteiden, opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja kasvatuksen tulee varmistaa. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen
sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako).
5§
Esiopetuksen, aikuisten perusopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän perusopetuksen
valmistavan opetuksen erityiset tavoitteet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aikuisten perusopetuksena annettavan perusopetuksen erityisenä tavoitteena on opiskelijan
osaaminen, elämänkokemukset, olosuhteet, ikä sekä kieli- ja kulttuuritausta huomioon ottaen
tarjota mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen tiedot ja taidot, parantaa oppimaan oppimisen
taitoja ja jatko-opintovalmiuksia sekä edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä. Maahanmuuttajille annettavan perusopetuslain 46 §:n mukaisen perusopetuksen tehtävänä on myös
tukea kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7§
Aikuisten perusopetuksen tuntijako

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheeseen käytettävä aika jaetaan opetukseen ja ohjaukseen
seuraavasti:
Alkuvaihe
Lukutaitovaihe*
Pakolliset kurssit

Valinnaiset kurssit

Pakolliset
kurssit

Kielet

yhteensä vähintään

15

Äidinkieli ja kirjallisuus

15

Valinnaiset
kurssit
21

Vieras kieli

----

17

----

----

4

----

Matematiikka

3

----

5

----

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus

2

----

3

----

Ympäristö- ja luonnontieto

1

----

2

----

----

1

----

----

2

----

Terveystieto
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

2

Muita perusopetukseen soveltuvia oppiaineita
ja aihealueita

----

----

Tarjottavat valinnaiset kurssit vähintään**

6

10

Yhteensä vähintään

27

38

---- Kursseja voidaan järjestää, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään.
* Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja sekä numeerisia perustaitoja tarvitseville.
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** Voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia
kursseja, ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita aikuisten perusopetukseen
soveltuvia kursseja.

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen käytettävä aika jaetaan opetukseen ja ohjaukseen
seuraavasti:
Pakolliset kurssit

Valinnaiset kurssit

Kielet yhteensä vähintään

20

----

Äidinkieli ja kirjallisuus

*

----

Toinen kotimainen kieli

*

----

Vieraat kielet

*

----

Matematiikka

8

----

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

----

Historia

1

----

Yhteiskuntaoppi

2

----

Fysiikka

1

----

Kemia

1

----

Biologia

1

----

Yhteiskunnalliset oppiaineet

Luonnontieteelliset oppiaineet

3

Maantieto

1

----

Terveystieto

1 **

----

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

2

----

Muita perusopetukseen soveltuvia oppiaineita ja aihealueita

----

Tarjottavat valinnaiset kurssit vähintään ***

10

Yhteensä vähintään

46

---- Kursseja voidaan järjestää, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään.
* 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.
** Pakollinen, jos terveystiedon opintoja ei ole sisältynyt opiskelijan aiempiin perusopetuksen opintoihin.
*** Voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia kursseja, ammatillisia- tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita aikuisten perusopetukseen soveltuvia kursseja.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9§
Erityisopetusta koskevat erityissäännökset
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää siten, ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetuksessa oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja
jakaa osa-alueisiin siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------———
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 1 elokuuta 2021. Sen 1 § ja 5 §:n 2 momentin kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022.
Helsingissä x.x.20xx
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28.1.2021 Luonnosversio

Valtioneuvoston asetus
vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen (1201/2005) 5 § kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä asetuksella kumotaan vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen
(805/1998) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 579/2015.
2§
Tämä asetus tulee voimaan
Helsingissä

2021

päivänä

kuuta 2021.

