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ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTTAMINEN

Opetushallitus on peettenyt uuden yhdenvertaisuuslain (1,325/201,4) sekd lakiin
naisten ja miesten tasa-arvosta aflnettuun lakiin tehtyjeri muutosten vuoksi muu-
toksista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuihin l,.2Patkalltnen
suunnitelma ja sen kehittdminen seki 1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laati-
minen ia keskeiset ratkaisut seutaavasti:

Luku 1.2. Lisitiin opetussuurinitelman laadinnassa huomioon otettavien muiden
paikallisten suunnitelmien luetteloon kohta: tasa-arsrolain mukainen tasa-

arvosuuflnitelma.

Lak:c_ 1,.2.Iisata'in alaviite 7: Lali naisten ia miesten vdlisesti tasa-atvosta
(609/1,986) ja sen muutos (1329/2014)

Luka 1..2. Muutetaan alavite 6 muotoon: Yhdenvertaisuuslaki (1,325/201,4) 6 S.

Luku 1.3. Tehdiin lisdys luetteloon, joka kdsittelee asioita, jotka opetuksen jit-
jesrdjnn tulee pdittdi paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisdttdvd

kohta: laaditaanko tasa-anolain sekd yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat

o sana opetussuun titelmaa vai erillisinl.

Luku 1.3. Lisataan alaviite 1,6:Lalinaisten ia miesten vilisesti tasa-^tvosta
(609/1,986) ja sen muutos (1329/201,4)

Luku 1.3. Lisitdin alavite 17: Yhdenvertaisuuslaki (1,325/2014) 6 S.

opetushallitus on piittzinyt muuttaa Esiopetuksen opetussuunnitelman pefus-
teiden h:Jsa 4.2 Arviointi opehrksen ja oppimisen seutaavasti:

Lttku 4.2., yiimeinen kappale. Muutetaan ensimmiinen virke muotoon: Lapsille
voidaan antaa lukur,-uoden piltteeksi esiopetuksen osallistumistodistus. Iisataan
virke: Todistus arrneta n huoltaian siti pyytdessi.
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Opetushallitus on pddttanyt muuttaa Grundema for Forskoleundervisningens
Laroplat 2014lur,-ussa 4.3. Gemeflsalnma mil for undervisningen forverkligas
geflom liromriden olevat virheelliset kiinnokset seutaavasd :

Luku 4.3. Muutetaan lur,'un otsikko muotoon: Gemensamma rrrhl for undewis-
ningen och ldromriden.

Luku 4.3. Muutetaan kolmas kappale muotoon: De gemensamma mil fot
undewisningefl som beskrivs i detta kapitel ir uppdelade i fem helheter. Varje
helhet innehiller mil som har bAde didaktiska och pedagogiska syften som hcit
safrrman med varandra. Ndr man skapar fotskoleundervisningens litomriden
ska milen och innehillet i helhetema kombineras pi ett pedagogiskt dndamils-
enligt sitt.

Luku 4.3. Muutetaan taulukoissa olevat otsikot muotoon: Allminna mil tor
undewisningen inom denna helhet.

Opetushallitus on paattanytperusopetusasetuksen 3 $:n 3 momentin muutoksen
(363/2015) vuoksi muutoksesta Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
lukuun 4.4I{ieleen ja kulttuuriin liitty'via erityiskysymyksii seuraavasti:

Luku 4.4., alaluku Erilaiset kieli- ja kulttuutitaustat esiopetuksessa. Poistetaan
alalur,-un viimeinen virke ja lisdtddn virkkeet: Mike[ kunta jarlestaa vaTmistavaa
opetusta, voivat maahanmuuttaiataustaiset lapset osallistua siihen. Jos lapsi pys-
tyy seuraamaan esiopetusta, voi hln siirtyi esiopetukseen jo ennen valmistavan
operuksen piittymis td.

Luku 4.4. Lisdrian alaviite 55: Perusopetuslaki 5 $ 1 mom. (1707 /2009) ja Pe-
rusopetusasetus 3 $ 3 mom. (363/201,5)

T ama maatay s on voimass a 1. 5.12.201,5 alkaen toistaiseksi.

Muutokset edellyttdvit esiopetuksenldrlestajtltd edelld kuvattujen muutosten
huomioon ottamista esiopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa. Esiope-
tuksen opetussuunnitelma tulee ottaa kdyttoon viimeistidn 1, .8.201 6.
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