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Valtioneuvoston asetus
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusope-

tuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja pe-

rusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 5 §:n 3 momentti
ja 7 § seuraavasti:

5 §

Muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille annettavan opetuksen erityiset 
tavoitteet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille 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 jatkoko-
ulutukseen pääsyä. Oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille annettavan perus-
opetuksen tehtävänä on myös tukea kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 §

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen tuntijako

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen alkuvaiheeseen käytettävä aika jae-
taan opetukseen ja ohjaukseen seuraavasti:
1



135/2017  
Alkuvaihe

Lukutaitovaihe*

Pakolliset 
kurssit 

Valinnai-
set kurssit

Pakolli-
set kurssit 

Valinnai-
set kurssit 

Kielet yhteensä vähintään 15 21

Äidinkieli ja kirjallisuus 15 ---- 17 ----

Vieras kieli ---- 4 ----

Matematiikka 3 ---- 5 ----

Yhteiskuntatietous ja kulttuurin-
tuntemus

2 ---- 3 ----

Ympäristö- ja luonnontieto 1 ---- 2 ----

Terveystieto ---- 1 ----

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 ---- 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.

** Voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia kursseja, 
ammatillisia tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän ylittäneiden perus-
opetukseen soveltuvia kursseja.
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Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen päättövaiheeseen käytettävä aika jae-
taan opetukseen ja ohjaukseen seuraavasti:

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta rangaistuslaitoksessa järjestettävässä
opetuksessa, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään.

————

Pakolliset 
kurssit

Valinnai-
set kurssit

Kielet yhteensä vähintään 20 ----

Äidinkieli ja kirjallisuus * ----

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

---- Kursseja voidaan järjestää, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään.

* Kursseja on tarjottava. Tarjottavien kurssien määrästä määrätään opetussuunnitelmassa, äidinkieltä ja kir-
jallisuutta kuitenkin vähintään 4 kurssia. Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-kielen oppimää-
rän mukaisesti.

** Pakollinen, jos terveystiedon opintoja ei ole sisältynyt opiskelijan aiempiin perusopetuksen opintoihin.

*** Voi sisältää opetussuunnitelmassa määrätyn mukaisesti oppiaineiden ja aineryhmien valinnaisia kurs-
seja, ammatillisia- tai lukio-opintoja, työelämään tutustumista sekä muita oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
perusopetukseen soveltuvia kursseja.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos Janne Öberg
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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