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Keskeisiä	  kohtia	  perusopetuslaista	  sekä	  asetuksista,	  joilla	  on	  vaikutusta	  opetuksen	  eri	  tukitoimien	  
toteuttamiseen.	  Tekstit	  ovat	  suoria	  lainauksia,	  joista	  luettavuuden	  takia	  on	  jätetty	  lainausmerkit	  pois.	  

	  

PERUSOPETUSLAKI	  21.8.1998/628	  

4§	  
Velvollisuus	  järjestää	  perusopetusta	  
ja	  esiopetusta	  
(23.12.1999/1288)	  	  

Kunta	  on	  velvollinen	  järjestämään	  sen	  alueella	  asuville	  
oppivelvollisuusikäisille	  perusopetusta	  sekä	  oppivelvollisuuden	  
alkamista	  edeltävänä	  vuonna	  esiopetusta.	  Lisäksi	  kunta	  on	  velvollinen	  
järjestämään	  oppivelvollisuuden	  alkamisvuonna	  esiopetusta	  25	  §:n	  2	  
momentissa	  tarkoitetun	  pidennetyn	  oppivelvollisuuden	  piirissä	  oleville	  
lapsille	  ja	  niille	  lapsille,	  jotka	  27	  §:n	  mukaisesti	  aloittavat	  
perusopetuksen	  vuotta	  säädettyä	  myöhemmin.	  -‐-‐-‐	  (23.12.1999/1288)	  	  

11	  §	  
Opetuksen	  sisältö	  	  

-‐-‐-‐	  Opetus	  voi	  perustua,	  sen	  mukaan	  kuin	  14	  §:n	  nojalla	  säädetään	  tai	  
määrätään,	  erilaajuisiin	  oppimääriin.	  -‐-‐-‐	  (1.6.2001/453)	  	  

14	  §	  
Tuntijako	  ja	  opetussuunnitelman	  
perusteet	  	  

Opetushallitus	  päättää	  perusopetuksen	  eri	  oppiaineiden	  ja	  
aihekokonaisuuksien,	  oppilaanohjauksen	  ja	  muun	  tässä	  laissa	  
tarkoitetun	  opetuksen	  tavoitteista	  ja	  keskeisistä	  sisällöistä	  sekä	  kodin	  ja	  
koulun	  yhteistyön	  ja	  oppilashuollon	  keskeisistä	  periaatteista	  ja	  
opetustoimeen	  kuuluvan	  oppilashuollon	  tavoitteista	  
(opetussuunnitelman	  perusteet).	  (13.6.2003/477)	  -‐-‐-‐	  	  

15	  §	  
Opetussuunnitelma	  	  

Opetuksen	  järjestäjän	  tulee	  hyväksyä	  tässä	  laissa	  tarkoitettua	  opetusta	  
varten	  opetussuunnitelma.	  -‐-‐-‐	  Opetussuunnitelma	  tulee,	  siltä	  osin	  kuin	  
sen	  perusteista	  säädetään	  14	  §:n	  3	  momentissa,	  laatia	  yhteistyössä	  
kunnan	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  toimeenpanoon	  kuuluvia	  tehtäviä	  
hoitavien	  viranomaisten	  kanssa.	  Opetuksen	  järjestäjän	  tulee	  määrätä	  
myös	  kodin	  ja	  koulun	  yhteistyön	  sekä	  opetussuunnitelman	  perusteiden	  
mukaisen	  oppilashuollon	  järjestämistavasta.	  (13.6.2003/477)	  	  

16	  §	  
Tukiopetus	  ja	  osa-‐aikainen	  
erityisopetus	  
(24.6.2010/642)	  	  

Oppilaalla,	  joka	  on	  tilapäisesti	  jäänyt	  jälkeen	  opinnoissaan	  tai	  muutoin	  
tarvitsee	  oppimisessaan	  lyhytaikaista	  tukea,	  on	  oikeus	  saada	  
tukiopetusta.	  

Oppilaalla,	  jolla	  on	  vaikeuksia	  oppimisessaan	  tai	  koulunkäynnissään,	  on	  
oikeus	  saada	  osa-‐aikaista	  erityisopetusta	  muun	  opetuksen	  ohessa.	  

16	  a	  §	  
Tehostettu	  tuki	  
(24.6.2010/642)	  	  

Oppilaalle,	  joka	  tarvitsee	  oppimisessaan	  tai	  koulunkäynnissään	  
säännöllistä	  tukea	  tai	  samanaikaisesti	  useita	  tukimuotoja,	  on	  annettava	  
tehostettua	  tukea	  hänelle	  tehdyn	  oppimissuunnitelman	  mukaisesti.	  
Oppimissuunnitelma	  on	  laadittava,	  jollei	  siihen	  ole	  ilmeistä	  estettä,	  
yhteistyössä	  oppilaan	  ja	  huoltajan	  sekä	  tarvittaessa	  oppilaan	  muun	  
laillisen	  edustajan	  kanssa.	  Tehostettu	  tuki	  sisältää	  oppilaalle	  annettavia,	  
erityisesti	  16,	  31	  ja	  31	  a	  §:ssä	  tarkoitettuja	  tukimuotoja	  sekä	  tarvittavia	  
pedagogisia	  järjestelyjä.	  Tehostetun	  tuen	  ja	  oppimissuunnitelman	  
keskeisestä	  sisällöstä	  määrätään	  opetussuunnitelman	  perusteissa.	  	  

Tehostetun	  tuen	  aloittaminen	  ja	  järjestäminen	  käsitellään	  
pedagogiseen	  arvioon	  perustuen	  moniammatillisesti	  yhteistyössä	  
oppilashuollon	  ammattihenkilöiden	  kanssa.	  (30.12.2013/1288)	  	  
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17	  §	  
Erityinen	  tuki	  
(24.6.2010/642)	  	  

Erityinen	  tuki	  muodostuu	  erityisopetuksesta	  ja	  muusta	  tämän	  lain	  mukaan	  
annettavasta	  tuesta.	  Erityisopetus	  järjestetään	  oppilaan	  etu	  ja	  opetuksen	  
järjestämisedellytykset	  huomioon	  ottaen	  muun	  opetuksen	  yhteydessä	  tai	  
osittain	  tai	  kokonaan	  erityisluokalla	  tai	  muussa	  soveltuvassa	  paikassa.	  Tässä	  
momentissa	  tarkoitetun	  oppilaan	  opetuksessa	  voidaan	  poiketa	  11	  §:stä	  sen	  
mukaan	  kuin	  14	  §:n	  nojalla	  säädetään	  tai	  määrätään.	  

Erityisen	  tuen	  antamiseksi	  opetuksen	  järjestäjän	  tulee	  tehdä	  kirjallinen	  
päätös,	  jota	  tarkistetaan	  ainakin	  toisen	  vuosiluokan	  jälkeen	  sekä	  ennen	  
seitsemännelle	  vuosiluokalle	  siirtymistä.	  Erityisen	  tuen	  antamista	  
koskevassa	  päätöksessä	  on	  määrättävä	  oppilaan	  pääsääntöinen	  
opetusryhmä,	  mahdolliset	  tulkitsemis-‐	  ja	  avustajapalvelut	  sekä	  muut	  31	  
§:ssä	  tarkoitetut	  palvelut	  sekä	  tarvittaessa	  1	  momentissa	  tarkoitettu	  
oppilaan	  opetuksen	  poikkeava	  järjestäminen.	  

Ennen	  erityistä	  tukea	  koskevan	  päätöksen	  tekemistä	  opetuksen	  järjestäjän	  
on	  kuultava	  oppilasta	  ja	  tämän	  huoltajaa	  tai	  laillista	  edustajaa	  siten	  kuin	  
hallintolain	  (434/2003)	  34	  §:ssä	  säädetään	  sekä	  hankittava	  oppilaan	  
opetuksesta	  vastaavilta	  selvitys	  oppilaan	  oppimisen	  etenemisestä	  ja	  
moniammatillisena	  oppilashuollon	  yhteistyönä	  tehty	  selvitys	  oppilaan	  
saamasta	  tehostetusta	  tuesta	  ja	  oppilaan	  kokonaistilanteesta	  sekä	  tehtävä	  
näiden	  perusteella	  arvio	  erityisen	  tuen	  tarpeesta	  (pedagoginen	  selvitys).	  
Pedagogista	  selvitystä	  on	  tarvittaessa	  täydennettävä	  psykologisella	  tai	  
lääketieteellisellä	  asiantuntijalausunnolla	  tai	  vastaavalla	  sosiaalisella	  
selvityksellä.	  (30.12.2013/1288)	  

Erityisen	  tuen	  päätös	  voidaan	  tehdä	  ennen	  esi-‐	  tai	  perusopetuksen	  
alkamista	  taikka	  esi-‐	  tai	  perusopetuksen	  aikana	  ilman	  sitä	  edeltävää	  
pedagogista	  selvitystä	  ja	  oppimisen	  tehostetun	  tuen	  antamista,	  jos	  
psykologisen	  tai	  lääketieteellisen	  arvion	  perusteella	  ilmenee,	  että	  oppilaan	  
opetusta	  ei	  vamman,	  sairauden,	  kehityksessä	  viivästymisen	  tai	  tunne-‐
elämän	  häiriön	  taikka	  muun	  vastaavan	  erityisen	  syyn	  vuoksi	  voida	  antaa	  
muuten.	  Edellä	  tarkoitetussa	  tilanteessa	  erityisen	  tuen	  päätöstä	  
tarkistetaan	  siten	  kuin	  2	  momentissa	  säädetään.	  

Jos	  muu	  opetuksen	  järjestäjä	  kuin	  kunta	  ei	  järjestä	  1	  momentissa	  
tarkoitettua	  tukea,	  päätöksen	  oppilaalle	  järjestettävästä	  erityisestä	  tuesta	  
tekee	  opetuksen	  järjestäjän	  esityksestä	  oppilaan	  asuinkunta.	  

Niiden	  opetusryhmien	  muodostamisesta,	  joissa	  on	  yksi	  tai	  useampia	  
erityisen	  tuen	  päätöksen	  saaneita	  oppilaita	  tai	  pidennetyn	  
oppivelvollisuuden	  piiriin	  kuuluvia	  oppilaita,	  säädetään	  valtioneuvoston	  
asetuksella.	  

17	  a	  §	  
Henkilökohtainen	  opetuksen	  
järjestämistä	  koskeva	  suunnitelma	  
(24.6.2010/642)	  	  

Erityistä	  tukea	  koskevan	  päätöksen	  toimeenpanemiseksi	  oppilaalle	  on	  
laadittava	  henkilökohtainen	  opetuksen	  järjestämistä	  koskeva	  suunnitelma.	  
Suunnitelma	  on	  laadittava,	  jollei	  siihen	  ole	  ilmeistä	  estettä,	  yhteistyössä	  
oppilaan	  ja	  huoltajan	  tai	  tarvittaessa	  oppilaan	  muun	  laillisen	  edustajan	  
kanssa.	  Suunnitelmasta	  on	  käytävä	  ilmi	  oppilaan	  erityistä	  tukea	  koskevan	  
päätöksen	  mukaisen	  opetuksen	  ja	  muun	  tuen	  antaminen.	  Suunnitelma	  
tarkistetaan	  tarvittaessa,	  kuitenkin	  vähintään	  kerran	  lukuvuodessa,	  
oppilaan	  tarpeiden	  mukaiseksi.	  Suunnitelman	  keskeisestä	  sisällöstä	  
määrätään	  opetussuunnitelman	  perusteissa.	  	  
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25	  §	  
Oppivelvollisuus	  	  

Suomessa	  vakituisesti	  asuvat	  lapset	  ovat	  oppivelvollisia.	  Oppivelvollisuus	  
alkaa	  sinä	  vuonna	  kun	  lapsi	  täyttää	  seitsemän	  vuotta.	  Oppivelvollisuus	  
päättyy,	  kun	  perusopetuksen	  oppimäärä	  on	  suoritettu	  tai	  kun	  
oppivelvollisuuden	  alkamisesta	  on	  kulunut	  10	  vuotta.	  	  

Jos	  perusopetukselle	  säädettyjä	  tavoitteita	  ei	  ole	  lapsen	  vammaisuuden	  
tai	  sairauden	  vuoksi	  ole	  mahdollista	  saavuttaa	  yhdeksässä	  vuodessa,	  
alkaa	  oppivelvollisuus	  vuotta	  1	  momentissa	  säädettyä	  aikaisemmin	  ja	  
kestää	  11	  vuotta.	  	  

26	  a	  §	  
Esiopetukseen	  osallistuminen	  
(12.12.2014/1040)	  	  

Oppivelvollisuuden	  alkamista	  edeltävänä	  vuotena	  lapsen	  on	  
osallistuttava	  vuoden	  kestävään	  esiopetukseen	  tai	  muuhun	  esiopetuksen	  
tavoitteet	  saavuttavaan	  toimintaan. 

Edellä	  1	  momentissa	  säädetystä	  poiketen	  25	  §:n	  2	  momentissa	  
tarkoitetun	  pidennetyn	  oppivelvollisuuden	  piirissä	  olevan	  lapsen	  on	  
osallistuttava	  26	  §:n	  1	  momentin	  mukaisesti	  esiopetukseen	  
oppivelvollisuuden	  alkamisvuonna.	  Lisäksi	  pidennetyn	  oppivelvollisuuden	  
piirissä	  olevalla	  lapsella	  on	  oikeus	  saada	  esiopetusta	  sinä	  vuonna,	  jona	  
lapsi	  täyttää	  viisi	  vuotta. 

Sellaisella	  lapsella,	  joka	  27	  §:n	  mukaisesti	  aloittaa	  perusopetuksen	  vuotta	  
säädettyä	  myöhemmin,	  on	  oikeus	  saada	  esiopetusta	  tämän	  pykälän	  1	  
momentissa	  säädetyn	  lisäksi	  myös	  oppivelvollisuuden	  alkamisvuonna.	  -‐-‐-‐ 

27	  §	  
Opetuksen	  poikkeava	  aloittamiskohta	  	  

Lapsella	  on	  oikeus	  aloittaa	  perusopetus	  säädettyä	  aikaisemmin,	  jos	  
lapsella	  psykologisten	  ja	  tarvittaessa	  lääketieteellisten	  selvitysten	  
perusteella	  on	  edellytykset	  suoriutua	  opiskelusta.	  Opetuksen	  järjestäjä	  
voi	  mainittujen	  selvitysten	  perusteella	  antaa	  lapselle	  luvan	  aloittaa	  
perusopetus	  vuotta	  säädettyä	  myöhemmin.	  	  

30	  §	  
Oikeus	  saada	  opetusta	  
(24.6.2010/642)	  

Opetukseen	  osallistuvalla	  on	  työpäivinä	  oikeus	  saada	  
opetussuunnitelman	  mukaista	  opetusta,	  oppilaanohjausta	  sekä	  riittävää	  
oppimisen	  ja	  koulunkäynnin	  tukea	  heti	  tuen	  tarpeen	  ilmetessä.	  
(24.6.2010/642)	  
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31	  a	  §	  
Oppilashuolto	  
(13.6.2003/477)	  

Oppilashuollosta	  säädetään	  oppilas-‐	  ja	  
opiskelijahuoltolaissa	  (1287/2013).	  
(30.12.2013/1288)	  

3	  §	  Opiskeluhuollon	  kokonaisuus 

-‐-‐-‐	  Opiskeluhuoltoon	  sisältyvät	  koulutuksen	  järjestäjän	  hyväksymän	  
opetussuunnitelman	  mukainen	  opiskeluhuolto	  sekä	  opiskeluhuollon	  
palvelut,	  joita	  ovat	  psykologi-‐	  ja	  kuraattoripalvelut	  sekä	  koulu-‐	  ja	  
opiskeluterveydenhuollon	  palvelut.	   

Opiskeluhuoltoa	  toteutetaan	  opetustoimen	  sekä	  sosiaali-‐	  ja	  
terveystoimen	  monialaisena	  suunnitelmallisena	  yhteistyönä	  
opiskelijoiden	  ja	  heidän	  huoltajiensa	  sekä	  tarvittaessa	  muiden	  
yhteistyötahojen	  kanssa. 

14	  §	  Opiskeluhuoltoryhmät 

-‐-‐-‐	  Yksittäisen	  opiskelijan	  tai	  tietyn	  opiskelijaryhmän	  tuen	  tarpeen	  
selvittämiseen	  ja	  opiskeluhuollon	  palvelujen	  järjestämiseen	  liittyvät	  asiat	  
käsitellään	  tapauskohtaisesti	  koottavassa	  monialaisessa	  
asiantuntijaryhmässä.	  Asiantuntijaryhmään	  voidaan	  nimetä	  
asiantuntijoita	  jäseneksi	  vain	  opiskelijan,	  tai,	  ellei	  hänellä	  ole	  edellytyksiä	  
arvioida	  annettavan	  suostumuksen	  merkitystä,	  hänen	  huoltajansa	  
suostumuksella.	  Asiantuntijaryhmä	  nimeää	  keskuudestaan	  
vastuuhenkilön.	  -‐-‐-‐ 

20	  §	  Opiskeluhuollon	  kertomukset 

-‐-‐-‐	  Kun	  14	  §:ssä	  tarkoitetussa	  opiskeluhuollon	  monialaisessa	  
asiantuntijaryhmässä	  selvitetään	  yksittäisen	  opiskelijan	  opiskeluhuollon	  
tarvetta,	  tai	  kun	  sen	  jäsenet	  toteuttavat	  jo	  suunniteltuja	  ja	  sovittuja	  
yksilöllisiä	  opiskeluhuollon	  tukitoimia,	  asiantuntijaryhmän	  
vastuuhenkilön	  on	  kirjattava	  ryhmän	  toimintatavoitteiden	  kannalta	  
välttämättömät	  opiskelijaa	  koskevat	  tiedot	  
opiskeluhuoltokertomukseen.	  Myös	  muut	  asiantuntijaryhmän	  jäsenet	  
voivat	  tehdä	  tällaisia	  kirjauksia	  salassapitovelvoitteiden	  estämättä. 

Opiskeluhuoltokertomus	  laaditaan	  jatkuvaan	  muotoon	  aikajärjestyksessä	  
eteneväksi	  ja	  siihen	  kirjataan	  yksittäisen	  opiskelijan: 

1) nimi,	  henkilötunnus,	  kotikunta	  ja	  yhteystiedot	  sekä	  alaikäisen	  tai	  
muutoin	  vajaavaltaisen	  opiskelijan	  huoltajan	  tai	  muun	  laillisen	  
edustajan	  nimi	  ja	  yhteystiedot; 

2) asian	  aihe	  ja	  vireillepanija; 

3) opiskelijan	  tilanteen	  selvittämisen	  aikana	  toteutetut	  toimenpiteet; 

4) tiedot	  asian	  käsittelystä	  monialaisen	  asiantuntijaryhmän	  
kokouksessa,	  kokoukseen	  osallistuneet	  henkilöt	  ja	  heidän	  
asemansa,	  kokouksessa	  tehdyt	  päätökset,	  päätösten	  
toteuttamissuunnitelma	  sekä	  toteuttamisesta	  ja	  seurannasta	  
vastaavat	  tahot; 

5) toteutetut	  toimenpiteet; 

6) kirjauksen	  päivämäärä	  sekä	  kirjauksen	  tekijä	  ja	  hänen	  ammatti-‐	  tai	  
virka-‐asemansa. 

(30.12.2014/1409) 

Jos	  sivulliselle	  annetaan	  opiskeluhuoltokertomukseen	  sisältyviä	  tietoja,	  
asiakirjaan	  on	  lisäksi	  merkittävä,	  mitä	  tietoja,	  kenelle	  sivulliselle	  ja	  millä	  
perusteella	  tietoja	  on	  luovutettu. 
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PERUSOPETUSASETUS	  20.11.1998/852	  	  

1§	  
Opetuksen	  järjestämistapa	  	  

Perusopetus	  järjestetään	  luokanopettajien	  antamana	  opetuksena,	  eri	  
oppiaineiden	  opettajien	  antamana	  aineenopetuksena,	  oppilaanohjaajien	  
antamana	  oppilaanohjauksena	  sekä	  erityisopettajien	  antamana	  
erityisopetuksena.	  -‐-‐-‐	  	  

2§	  
Opetusryhmien	  muodostaminen	  
(21.10.2010/893)	  	  

Opetusryhmät	  muodostetaan	  vuosiluokittain.	  Jos	  opetuksen	  
tarkoituksenmukainen	  järjestäminen	  sitä	  edellyttää,	  eri	  vuosiluokkien	  sekä	  
esi-‐	  ja	  lisäopetuksen	  oppilaita	  voidaan	  kuitenkin	  opettaa	  samassa	  
opetusryhmässä	  tai	  antaa	  opetusta	  yhdessä	  muun	  koulun	  tai	  oppilaitoksen	  
oppilaiden	  kanssa.	  Perusopetukseen	  valmistavan	  opetuksen	  opetusryhmien	  
muodostamisesta	  päättää	  opetuksen	  järjestäjä.	  	  

Silloin	  kun	  opetusta	  annetaan	  perusopetuslain	  (628/1998)	  17	  §:ssä	  
tarkoitetuille	  oppilaille,	  jotka	  saavat	  erityistä	  tukea,	  saa	  opetusryhmässä	  olla,	  
jäljempänä	  säädetyin	  poikkeuksin,	  enintään	  kymmenen	  oppilasta.	  
Opetusryhmän	  enimmäiskoko	  voidaan	  ylittää,	  jos	  se	  on	  oppilaiden	  
edellytysten	  tai	  opetuksessa	  käytettävän	  työskentelytavan	  takia	  perusteltua,	  
eikä	  järjestely	  vaaranna	  opetusryhmässä	  opiskelevien	  oppilaiden	  opetuksen	  
tavoitteiden	  saavuttamista.	  	  

Perusopetuslain	  25	  §:n	  2	  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.	  	  

	  

VALTIONEUVOSTON	  ASETUS	  PERUSOPETUSLAISSA	  TARKOITETUN	  OPETUKSEN	  
VALTAKUNNALLISISTA	  TAVOITTEISTA	  JA	  PERUSOPETUKSEN	  TUNTIJAOSTA	  (1435/2001)	  	  

9§	  
Erityisopetusta	  koskevat	  
erityissäännökset	  	  

-‐-‐-‐	  Perusopetuslain	  25	  §: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.	  	  

Vaikeimmin	  kehitysvammaisten	  oppilaiden	  opetus	  voidaan	  järjestää	  
oppiainejaon	  sijasta	  toiminta-‐alueittain	  siten	  kuin	  opetussuunnitelmassa	  
määrätään.	  	  

	  


