
Perusopetus – OPS-luonnos

5.3 Opetuksen järjestäminen eri tilanteissa

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset 
mahdollisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja. 

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 

Vuosiluokkiin sitomaton opetus on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava 
opetusjärjestely. Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen 
vuosiluokkien sekä yksittäisen oppilaan tai oppilaiden opetuksen järjestämisessä. Sitä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä 
opetusjärjestelynä. 

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä 
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa 
voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman 
mukaisesti. 42 Oppilaan oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä 
opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja 
sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä 
opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa kokonaisuutena. Opetussuunnitelmassa on 
määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen 
etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata säännöllisesti. Oppimisen arviointi 
oman opinto-ohjelman mukaan edettäessä käsitellään luvussa 6. 

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytettäessä tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät 
keskeiset sisällöt määritellään opintokokonaisuuksille. Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin 
aineessa tai aineryhmässä valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin 
muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta 43. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan tarvittaessa 
jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös 
muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteita ja sisältöjä. 

Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä 
hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla44. Tällöin oppilaalle tulee 
laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-
ohjelmaan ja määriteltävä niin suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

Yhdysluokkaopetus 

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin 
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän 
pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. 

Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain 
vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien 
sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on tuettava oppilaiden 
opiskelutaitoja. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, 
oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. 
Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa 
määriteltyyn kokonaistuntimäärään. 

Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen 
mukaisesti45. Tällöin yhdysluokan oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina
jakamatta sitä vuosiluokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opetus voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä 
yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita. 



Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen 
mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin luoda 
monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti 
harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä 
hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja 
laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. 

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata 
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää 
koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin 
poikkeustilanteissa. Etäyhteyksien hyödyntäminen monipuolistaa oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan 
käyttää eri opettajien osaamista, opetusteknologiaa sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten 
kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti. 

Etäyhteyden kautta opetusta voi antaa vain perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestä-
jä. Opetuksessa tulee huolehtia oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja oh-
jauksesta samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa.


