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Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017  

 

Pyydettynä lausuntona aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ lausuu seuraavan: 

 

Yleistä 

 Viime vuosikymmenien aikana Suomessa lähes koko ikäluokka on suorittanut 

peruskoulun. Kasvavan maahanmuuton seurauksena Suomessa on lisääntyvä 

joukko perusopetuksen oppimäärää vailla olevia, minkä vuoksi tarve aikuisille 

tarkoitetun perusopetuksen kehittämiseen on kasvanut.  

  

 OAJ lähtee siitä, että oikeus perusopetuksen oppimäärään on jokaiselle Suomessa 

asuvalle kuuluva perusoikeus, ja selviytyminen arjesta Suomessa vailla peruskoulun 

antamia tietoja ja taitoja on vaikeaa. OAJ pitääkin hyvänä sitä, että aikuisille 

tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet nyt uudistetaan.  

  

Luku 1 On merkittävää, että opetussuunnitelman perusteissa otetaan huomioon eri 

lähtökohdista tulevat opiskelijat. Nyt lausunnolla oleva luonnos näyttää tältä osin 

perustellulta. On myös tärkeää, että opetussuunnitelman perusteissa on nostettu 

esiin yhteistyön tärkeys paikallisesti ja alueellisesti muiden samojen opiskelijaryhmien 

kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Aikuisten perusopetuksen opetus-

suunnitelma on toimiva sovellus oppivelvollisten perusopetuksen perusteista. 

 

 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnos antaa selkeät ohjeet 

opetuksenjärjestäjille ja kannustaa kehittämään oppimisympäristöjä. OAJ pitää 

tärkeänä, että paikallista koulutustarjontaa kehitetään siten, että opiskelijoiden sujuva 

siirtyminen jatkokoulutukseen tai työelämään varmistetaan. On järkevää, että 

opiskelijoiden erilaiset taustat on nostettu esille luonnoksessa. Opiskelijoiden ja 

heidän huoltajiensa osallisuus opetussuunnitelmatyön tekemiseen tulee resursoida ja 

ottaa huomioon mahdolliset tulkkipalvelut. 

 

Luvu 2 Perusteluonnoksessa on hyvää se, että koulutuksen laajuus ja rakenne on tehty 

vastaamaan aiempaa paremmin erilaisten opiskelijoiden tarpeita, kun opiskelija  

voi suorittaa myös lukutaitovaiheen opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijan henkilö-

kohtaisen opintopolun rakentaminen joustavaksi ja yksilöllisesti mahdollistaa jokaisen 

opiskelijan mahdollisuudet kehittyä omista lähtökohdistaan.  
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Opiskelijan oikeus sisällyttää opintoihinsa muiden koulutuksen järjestäjien 

koulutustarjontaa antaa laajemmat mahdollisuudet rakentaa opiskelijan opintopolkua. 

Opetuksenjärjestäjän tulee varata riittävästi resurssia oppimiskokonaisuuksien 

suunnitteluun. On syytä miettiä, miten pienemmissä kunnissa mahdollistetaan 

tasavertainen ja monipuolinen koulutustarjonta opiskelijoille. 

  

Laaja-alaisissa osaamisalueiden tavoitteissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa 

ja TVT-taitojen osaamisessa tulee kiinnittää huomiota opetushenkilöstön täydennys-

koulutukseen ja sen tarpeellisuuteen sekä riittävien ja asianmukaisten opetus-

välineiden saatavuuteen ja toimivuuteen. Opetuksenjärjestäjän tulee varata riittävästi 

resurssia samanaikaisopetukseen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

suunnitteluun.  

 

 

Luku 5 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisessä sekä aikaisemman osaamisen 

tunnistamisessa ja tunnustamisessa on välttämätöntä, että opettaja on mukana 

tekemässä tätä työtä. Opetushenkilöstölle on tarjottava koulutusta. Resursoinnin on 

oltava riittävää, jotta opettajat todellisuudessa pystyvät tekemään tätä työtä. 

  

Perusteluonnoksessa painotetaan opiskelijan ohjaamista. Ohjauksen merkitys on 

erittäin tärkeä osa opiskelua ja opiskelijan tulevaisuuden sijoittumista jatko-opintoihin 

tai työelämään. Jotta ohjaus toteutuisi tavoitteiden mukaisesti, siihen on varattava 

riittävästi aikaa sekä rahoitusta. 

 

Perusteluonnoksessa asetetaan selkeä tavoitteet oppimisen ja opiskelun tukeen. 

Jatkuva yksilöohjauksen tarve ryhmänohjauksen ohella on vaativaa. Opinto-

ohjauksen resursointi tulee huomioida opinto-ohjaajan opiskelijamäärässä. 

Opiskelijahuollon tavoitettavuuden tulee olla valtakunnallisesti tasa-arvoista. 

Perusteissa tuen tarpeen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy pohjautuvat opiskelijoiden 

omiin, opettajien ja muun henkilöstön havaintoihin. Opiskelijan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan kirjataan tarvittavat yksilölliset tukitoimet ja tuki eri oppi-

aineissa. Opiskelijoiden erityisen tuen tarve lisääntyy jatkuvasti. Perusteissa tulisi 

huomioida erityisen tuen järjestäminen. 

  

 OAJ on useissa eri asiayhteyksissä nostanut esiin sen, ettei lukioissa ole toimivaa 

erityisopetuksen käytäntöä. Aikuislukioiden kohdalla tällä on vaikutusta myös näissä 

oppilaitoksissa annettavaan perusopetukseen. Aikuisille tarkoitettua perusopetuksen 

oppimäärää opiskelevien joukko on juuri sellainen heterogeeninen ryhmä, joka 

hyötyisi hyvin järjestetystä erityisopetuksesta. Vaikka asia ei olekaan ensisijaisesti 

opetussuunnitelmakysymys, OAJ pitää tärkeänä tämän asian ratkaisemista. 
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Tiivistys Kokonaisuutena aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on hyvin 

valmisteltu. OAJ uskoo niiden käyttöönoton parantavan aikuisille tarkoitetun 

perusopetuksen laatua erityisesti myöhään tulleiden maahanmuuttajien osalta. 

  

 Laadukas opetus edellyttää kuitenkin myös opettajien tietojen päivittämistä. Erityisesti 

tarvitaan täydennyskoulutusta kielitietoiseen opetukseen sekä TVT:n opetuskäytössä 

ja pedagogisissa valmiuksissa. Aikuisten perusopetuksen toteuttaminen vaatii 

opetushenkilöstöltä uusien sisältöjen hallintaa muun muassa henkilökohtaisten 

opiskelusuunnitelmien tekemisessä sekä aiemman osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen osalta. Laadukas opinto-ohjaus varmistetaan siten, että opettajilla on 

todellisuudessa riittävästi aikaa ohjata opiskelijoita. Uudistuksessa on huomioitava 

resursointi, jonka on oltava riittävää, jotta opettajat todellisuudessa pystyvät 

tekemään tätä työtä. 

 

Merkittävin osa aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opetuksesta tapahtuu 

aikuislukioissa. OAJ pitääkin tärkeänä toisen asteen koulutuksen rakenteellisessa 

kehittämisessä aikuislukioiden valtakunnallisen verkon aseman turvaamista.  

 
 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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