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Tilapäinen suojelu ja 

perusopetus
Neuvotteleva virkamies Minna Polvinen

minna.polvinen@gov.fi



Tilapäinen suojelu, perusasiat 1/2
Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että 
suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Pohjaa EU-direktiiviin.

Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, Ukrainassa kansainvälistä suojelua 
saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä, muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

• Suomessa tilapäistä suojelua annetaan seuraaville henkilöille:

• Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.

• Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet 
Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.

• Ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on 
muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022.

• Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään 1 vuodeksi kerrallaan.

• Valtioneuvoston päätös on voimassa 4.3.2023 saakka.



Tilapäinen suojelu, perusasiat 2/2

• Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta.

• Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua 
vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. 
He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä 
sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. 
Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla 
on välittömästi oikeus tehdä työtä. 

• Tilapäistä suojelua saavat käyttävät myös joitakin julkisen palvelujärjestelmän 
tuottamia palveluita, kuten esimerkiksi perusopetusta, erikoissairaanhoitoa, 
kiireellisiä sosiaalihuollon palveluita ja työllisyyspalveluita.

• Ukrainasta paenneilla on edelleen mahdollisuus hakea myös muita oleskelulupia, 
eivätkä kaikki tulijat välttämättä halua hakeutua suojelun piiriin.



Kunnat saavat korvausta ukrainalaisille 

tarjoamistaan palveluista 

• ”– Kunnilla on tärkeä rooli ukrainalaisten auttamisessa, jotta palvelut voidaan järjestää 
mahdollisimman sujuvasti. Hallitus varmistaa, että kunnille koituvat kulut korvataan niin 
asumisjärjestelyiden kuin myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Erityisen tärkeää on, 
että lapset pääsevät nopeasti mukaan kouluarkeen ja pienimmäiset päiväkotiin. Kunnat ovatkin tähän 
jo hienosti valmistautuneet aktiivisella otteella, kuntaministeri Sirpa Paatero toteaa.

Kunnille korvataan kulut kuntien järjestämistä palveluista, joiden tarkoitus on auttaa Ukrainasta 
paenneita lapsia ja turvata heidän oppimisensa edellytykset. Näitä ovat

• varhaiskasvatus valtionavustuksella vuonna 2022 sekä tilapäislailla vuonna 2023

• perusopetuksen valmistava opetus

• suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielen opetus

• riittävät oppilashuollon palvelut.”

Sisäministeriön tiedote 8.4.22:

Kunnat saavat korvausta ukrainalaisille tarjoamistaan palveluista - Sisäministeriö (intermin.fi)

https://intermin.fi/-/kunnat-saavat-korvausta-ukrainalaisille-tarjoamistaan-palveluista


Ohjeita kunnille, SM

• Ohjeita kunnille Ukrainan kriisiin liittyen - Sisäministeriö (intermin.fi)

• Ohjeistus tilapäiseen suojeluun liittyen on koottu viranomaisten yhteistyömuistioon, jota 
päivitetään.

• Maahanmuuttovirasto valmistelee toimintamallia, jossa kunnille korvattaisiin tilapäisen 
suojelun hakijoiden tai sitä saavien majoittaminen ja myös muiden vastaanottoon kuuluvien 
palveluiden tuottaminen ilman, että kunta perustaa varsinaista vastaanottokeskusta.

• Uusia, joustavia toimintamalleja tarvitaan, koska Ukrainasta paenneiden määrän 
Suomessa ennakoidaan yhä kasvavan. Kunnissa on myös jo runsaasti ihmisiä 
yksityismajoituksessa tai kuntien jo järjestämissä majoitusratkaisuissa. Malli tukisi sitä, että 
Ukrainasta paenneet voisivat asua sujuvasti niillä paikkakunnilla, joissa heillä on töitä tai 
muita siteitä.

• Toimintamalli täsmentyy lähiviikkojen aikana. Maahanmuuttovirasto ja Kuntaliitto tiedottavat 
siitä kunnille.

https://intermin.fi/ukraina/ohjeita-kunnille


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

Ukrainasta tulleille henkilöille, STM
• Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin 

saman laajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin 
sosiaalihuollon palveluihin. Tilapäistä suojelua saavien terveydenhuollon palvelut järjestää 
vastaanottokeskus. 

• Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille - Sosiaali- ja 
terveysministeriö (stm.fi)

• Tilapäistä suojelua saavat lapset voivat käyttää normaalisti perus- ja esiopetuksen yhteydessä 
järjestettäviä opiskeluhuollon palveluita. Kouluterveydenhuolto on kiinteä osa koulun toimintaa, ja 
kuuluu kuntien järjestämisvastuulle. Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu pääasiassa 
ennaltaehkäisevä ja oppimista tukeva terveydenhuolto.

• Vastaanottokeskus järjestää lasten alkuterveystarkastukset. Tarkemmat ohjeet saa oman kunnan 
tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä. Alkuterveystarkastus sekä tarvittavat tartuntatautien 
seulontatutkimukset ja rokotukset suositellaan aloitettavan ennen kouluun menoa, mutta niiden 
toteutumisen ei tule olla este koulun aloittamiselle eikä koulun aloittamisen tule viivästyä puuttuvien 
tutkimusten vuoksi. 

• Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset – THL

https://stm.fi/-/kuntainfo-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelut-ukrainasta-tulleille-henkiloille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ukrainasta-saapuneiden-henkiloiden-infektiotautien-ehkaisy-ja-rokotukset


Tilapäistä suojelua saavat lapset

• Vastaanottolain 5 §:n mukaan sovellettaessa kyseistä lakia kahdeksaatoista vuotta 
nuorempaan on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen 
kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Lapsen etua arvioitaessa on 
otettava huomioon, mitä lastensuojelulaissa säädetään lapsen edun arvioimisesta. 

• Vastaanottolaissa säädettyjä toimenpiteitä toteutettaessa on selvitettävä lapsen 
toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason 
edellyttämällä tavalla. Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos 
selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin 
ilmeisen tarpeetonta. 

• Kaksitoista vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
hallintolain 34 §:n mukaisesti häntä itseään koskevassa asiassa. Lasta koskevat 
asiat on käsiteltävä kiireellisesti. Tilapäistä suojelua saavalla lapsella on oikeus 
pääasiassa samoihin vastaanottopalveluihin kuin aikuisellakin.



Ilman huoltajaa olevat lapset 

• Ilman huoltajaa Suomeen saapunut tilapäistä suojelua saavien lapsien 
majoittamisesta säädetään vastaanottolain 17 §:ssä. 

• Lapsi majoitetaan ryhmäkotiin, tukiasuntolaan (vähintään 16-vuotiaat) 
tai muuhun lapselle tarkoitettuun majoituspaikkaan. Perustelluista 
syistä lapsi voi myös majoittua sukulaisten kanssa aikuisten ja perheiden 
vastaanottokeskuksessa. Vastaanottolain 18 §:n 2 momentin mukaan ilman 
huoltajaa oleva lapsi voi laissa säädetyin edellytyksin asua myös 
yksityismajoituksessa. Vastaanottokeskuksen johtaja päättää ilman 
huoltajaa olevan lapsen siirtymisestä yksityismajoitukseen kuultuaan lasta 
ja hänen edustajaansa sekä vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijää. 
Vastaanottokeskus ilmoittaa tiedot ja toimittaa lain edellyttämät selvitykset 
asuinpaikan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.



Ei oppivelvollisuutta

• Tilapäistä suojelua saavat eivät ole oppivelvollisia, koska heillä ei 
ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa. 

• Tilapäistä suojelua saaville tulee kuitenkin järjestää 
perusopetuslain edellyttämä mahdollisuus osallistua perus- ja 
esiopetukseen samaan tapaan kuin oppivelvollisuusikäisille 
turvapaikanhakijalapsille. 

• Koska tilapäistä suojelua saavat lapset eivät ole oppivelvollisia, 
oppivelvollisuuslain 4 §:ssä säädetty oppivelvollisuuden 
suorittamisvaihtoehdoista perusopetuksen 
suorittamisvelvollisuuden jälkeen ei koske heitä. 



Tilapäinen suojelu, muita linkkejä

• Muita tärkeitä linkkejä

• Viranomaiset laativat ohjeistusta Ukrainasta paenneiden 

asemasta, oikeuksista ja etuuksista - Sisäministeriö (intermin.fi)

• MUISTIO_20220317124324.pdf (hankeikkuna.fi)

• Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen 

koordinaatioryhmä - Sisäministeriö (intermin.fi)

https://intermin.fi/-/viranomaiset-laativat-ohjeistusta-ukrainasta-paenneiden-asemasta-oikeuksista-ja-etuuksista
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d4aba30b-627d-4cf4-a2ab-9ecdb678b12c/1995e067-57ec-447e-906f-5d8be5e940f6/MUISTIO_20220317124324.pdf
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2022


Tilapäinen suojelu, ohjeistus ja työnjako 

OKM ja OPH

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja vaikutukset toimialalla - OKM -

Opetus- ja kulttuuriministeriö

- Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus opetuksen järjestäjille & 

kunnille

• Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen 

perusopetuksessa | Opetushallitus (oph.fi)

- OPH:n pedagoginen ohjeistus ja tuki

https://okm.fi/ukraina
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainasta-paenneiden-lasten-ja-nuorten-oppimisen-tukeminen-perusopetuksessa


OKM ohjeistus

www.okm.fi/ukraina



Esi- ja perusopetus 1/5

• Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta ja esiopetusta 
sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille.

• Opetukseen voivat osallistua myös tilapäisen suojelun piirissä 
olevat ja turvapaikanhakijat, joilla on oikeus perus- ja 
esiopetukseen. Oikeuteen riittää, että oleskelu kunnassa 
voidaan katsoa luonteeltaan asumiseksi. Kunnassa 
asuminen ei edellytä, että kunta olisi lapsen kotikunta.

• Opetus järjestetään esi- tai perusopetuksena tai 
mm. maahanmuuttajille tarkoitettuna perusopetukseen 
valmistavana opetuksena.



Esi- ja perusopetus 2/5

• Oppilailla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, 

oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen ja koulunkäynnin 

tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaille voidaan järjestää 

myös perusopetusta täydentävää opetusta, kuten suomi tai 

ruotsi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetusta, 

opetusministeriön asetuksessa (1777/2009) säädetyllä tavalla.

• Tilapäisen suojelun piirissä olevat oppivelvollisuusikäiset lapset 

eivät kuitenkaan ole oppivelvollisia.



Esi- ja perusopetus 3/5

• Ukrainasta pakenee suurimmaksi osaksi naisia ja lapsia. Tarkkaa 
perusopetusikäisten lukumäärää ei tällä hetkellä tiedetä ja lopullista 
määrä sekä sijoittumista kunnittain on vaikea ennakoida. Tilannetta 
selvitetään ja kunnissa on hyvä ennakoida kehitystä. Syyslukukauden 
alkuun mennessä tilanteen uskotaan olevan vakiintuneempi, mutta 
lapset olisi hyvä saada opetukseen heti kun se on mahdollista.

• Monissa kunnissa on hyvät valmiudet perusopetuksen 
järjestämiseen. Maahantulijoita on saapunut myös kuntiin, joissa ei 
ole aiemmin järjestetty opetusta maahanmuuttotaustaisille oppilaille. 
Tällaisessa tilanteessa on erittäin suositeltavaa, että ne opetuksen 
järjestäjät, jotka eivät tarjoa valmistavaa opetusta ja jotka 
vastaanottavat ukrainalaisia, käynnistävät valmistavan opetuksen



Perusopetukseen tavoittaminen 4/5

• Kuntia kannustetaan perusopetuksen järjestämiseen kaikille 
kunnassa oleskeleville ukrainalaisille lapsille riippumatta 
maahantulostatuksesta. Koulu ja kouluyhteisö tukee lapsen 
hyvinvointia ja turvallisen arjen rakentumista. On tärkeää varmistaa, 
ettei Ukrainasta paenneiden lasten oppimiseen synny liian pitkiä 
taukoja.

• On tärkeää, että viranomaiset ohjaavat maahantulijat hakemaan 
tilapäistä suojelua ja kertovat oikeudesta perusopetukseen, jotta 
lasten koulunkäynti mahdollistuu.

• OKM julkaissut materiaalia ukrainan kielellä: 

• Tietoa varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta myös ukrainaksi - OKM 
- Opetus- ja kulttuuriministeriö

https://okm.fi/-/tietoa-varhaiskasvatuksesta-ja-koulutuksesta-myos-ukrainaksi


Esi- ja perusopetus kustannukset 5/5

• Jos esi- ja perusopetusta saavalla 6-15-vuotiaalla tai muulla 

kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla 

ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa, valtio on 

velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle 

kotikuntakorvauksen.

• Valmistavan opetuksen järjestäminen rahoitetaan kunnille 

täysimääräisesti ja vuoden 2022 osalta takautuvasti perustuen 

valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin.

Opetushallitus ohjeistaa



Varhaiskasvatus 1/2

• Varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikutus lapsen 

oppimisvalmiuksiin, kielellisiin valmiuksiin sekä arjen 

turvallisuuden rakentumiseen. Varhaiskasvatus on suomen ja 

ruotsin kielen oppimisen kannalta vaikuttavaa toimintaa. Siksi 

kuntia kannustetaan varhaiskasvatuksen tarjoamiseen myös 

tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille. 

• Osa tilapäisen suojelun piirissä olevista lapsista saa kotikunnan 

Suomesta suoraan, jos perheenjäsenellä on Suomessa 

kotikunta. Näillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada kunnan 

järjestämää varhaiskasvatusta. 



Varhaiskasvatus 2/2

• Tilapäisen suojelun piirissä olevilla sekä turvapaikkaa hakevilla 
lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen 
tilanteessa, jossa huoltaja esimerkiksi työskentelee, opiskelee tai 
siihen on muu vastaava syy. Myös kiireellisessä tilanteessa tai 
olosuhteiden muutoin niin vaatiessa varhaiskasvatus on 
järjestettävä. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on kuitenkin 
aina ensisijaisesti mietittävä lapsen etua ja varhaiskasvatuksen 
järjestämisen tulee perustua lapsen tarpeiden yksilölliseen 
arviointiin. 

• Kunta on velvollinen antamaan neuvontaa ja ohjausta kunnassa 
käytettävissä olevista varhaiskasvatuspalveluista. 



Ukrainasta paenneet tällä hetkellä sekä 

ilmoittautuneet/hakeneet eri koulutusmuodoissa
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Tällä hetkellä 
Ukrainasta 

paenneita hlöitä
Ilmoittautuneita 

/ hakeneita

Varhaiskasvatuksessa 49 180

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
esiopetuksessa 25 14

Esiopetuksessa 32 61

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 622 1010

Perusopetuksessa 55 46

Aikuisten perusopetuksessa 10 51

Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (LUVA) 30 Alle 5

Lukiokoulutuksessa 6 5

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa (VALMA) 0 6

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 
koulutuksessa (TELMA) 0 0

Ammatillisessa koulutuksessa Alle 5 34



Tärkeimmät nostot tuloksista 1/2

• Suuret kaupungit ja kunnat raportoivat tulijoiden suurista määristä, mutta usein 
nämä ovat myös ilmoittaneet, että heillä on kohtuulliset tai hyvät valmiudet 
vastata haasteeseen aiemman pakolaiskriisin myötä syntyneiden käytäntöjen tai 
tätä tarkoitusta palkatun henkilön/henkilöstön myötä (esim. 
maahanmuuttokoordinaattori). 

• Suurimmat ongelmat lienee pienillä paikkakunnilla, joilla esim. tarve 
varhaiskasvatukselle tai opetukselle kasvaa jopa 50-100 %, joilla ei ole 
perusopetukseen valmistavaa opetusta, välimatkat ovat pitkiä yms.

• Pätevän ja kielitaitoisen henkilökunnan rekrytointi nähtiin suurena haasteena. 
Erityisesti varhaiskasvatuspuolella henkilökunnan saatavuus on ollut ongelma jo 
ennen käsillä olevaa tilannetta. Haasteita mm.

• Ns. lukuvuosirytmissä elävät opettajat ilmoittavat työhaastattelussa 
pystyvänsä aloittamaan vasta 1.8., vaikka työvoiman tarve olisi akuutti.

04/05/2022 Opetushallitus 23



Tärkeimmät nostot tuloksista 2/2

• Varhaiskasvatuksessa paine kohdistuu epätasaisesti Suomen sisällä. Joillain kunnilla on suuria 
lapsimääriä kunnan resursseihin nähden. Erityisesti hoitopaikkojen ja vuorohoidon riittävyys ns. 
marjatilakunnilla on haaste.

• Suurin paine kohdistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

• Uusia ilmoittautumisia 1010. Suurimmat yksittäiset määrät: Vantaa (200), Espoo (96), 
Jyväskylä (75), Hämeenlinna (70)

• Uusia valmistavan perusopetuksen ryhmiä on perustettu tähän mennessä 94.

• Toisen asteen koulutuksen paine on ollut toistaiseksi verrattain vähäistä yksittäistapauksia 
lukuun ottamatta. Esim.

• Oulussa on aloittamassa 30 oppilasta LUVA:ssa

• Pelkästään Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on saanut 20 hakemusta ammatilliseen 
koulutukseen.

• Määrät ovat kasvussa ja tilanne elää kaiken aikaa
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Keskeisiä raameja

• nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin: koulun jokapäiväinen arki rutiineineen 

ja vuorovaikutussuhteineen eheyttää ja vahvistaa turvallisuuden ja 

jatkuvuuden kokemusta

• opetus järjestetään perusopetuslain, valtakunnallisen tuntijaon ja 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014) ja 

niiden perusteella laadittujen opetussuunnitelmien mukaisesti esi- tai 

perusopetuksena tai perusopetukseen valmistavana opetuksena

• oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen, 

riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä oppilashuoltopalveluihin
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Perusopetukseen valmistava opetus

• perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta

• 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia

• tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia

• oppituntimäärät vastaavat noin lukuvuoden opiskelua

• tavoitteena antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut 

valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten

• suomen/ruotsin kielen opetus on alkeis- ja peruskielitaidon opetusta, oppilaille on suotavaa laatia 

oppimissuunnitelma

• voidaan järjestää ryhmämuotoisena tai inklusiivisesti perusopetuksessa, myös yksittäisille oppilaille

• keskeistä integraatio esi- tai perusopetukseen ja osallisuuden vahvistaminen esimerkiksi kummiluokka-

tai –oppilastoiminnalla

• opetus voidaan käynnistää ja laatia perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 

Opetushallituksen 2015 laatimien perusteiden mukaisesti > työkalu ePerusteissa
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Valmistavaa opetusta joustavasti keväällä 2022

• viikkotuntimäärä voi yhdeksän kuukauden aikana vaihdella:

• kevätlukukaudella oppilaan viikoittainen työmäärä voi olla vähäisempi ja vastaavasti 
syksyllä suurempi

• mahdollisuus osallistua Ukrainan opetusministeriön tarjoamaan etäopetukseen 
huoltajan niin halutessa > kunta/opetuksen järjestäjä päättää

• opetuksen järjestäjä voi edesauttaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaiseen 
opetukseen osallistumista esimerkiksi tarjoamalla etäopiskeluun turvallisen valvotun 
tilan, tietokoneen ja nettiyhteyden

• kunta voi käyttää valvonnassa suostumuksen perusteella kunnan eri 
henkilöstöryhmiin kuuluvia sekä rekrytoida ukrainalaisia huoltajia mahdollisuuksien 
mukaan

• suomalainen koulu tai sen henkilöstö ei vastaa Ukrainan opetussuunnitelman 
mukaisen opetuksen antamisesta eikä opintojen sisällöstä tai etenemisestä
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S2-opetus ja muu opetuksen tuki, oman AI:n

opetus (valtionavusteinen)

• mahdollisuus S2-opetukseen enintään 3 opetustunnista/vko jokaista 

laskennallista 4 oppilaan ryhmää kohti kuuden vuoden ajan opiskelun 

aloittamisesta > tunneista osa voi olla omakielistä tukea muiden oppiaineiden 

opiskeluun

• oman äidinkielen opetusta voidaan tarjota, jos opetuksen järjestäjällä on 

ukrainankielisiä oppilaita vähintään neljä

• avustusta voidaan myöntää enintään kahdesta tunnista viikossa jokaista 

neljän oppilaan laskennallista ryhmää kohti oppilaan koko perusopetuksessa 

opiskelun ajan
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Perusopetusta joustavasti keväällä 2022

• perusopetuslain 18 § antaa mahdollisuuksia tarvittaessa joustoihin 

Ukrainasta tulleiden oppilaiden opetuksen järjestämisessä

• oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin laissa ja sen 

nojalla säädetään ja määrätään, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin 

ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot 

tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet 

ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta 

• jos oppilaalla katsotaan olevan ennestään joltakin osin perusopetuksen 

oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, voi oppilaan saaman opetuksen 

määrä alittaa säädetyn tuntimäärän

• jos oppilas on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, 

hänelle tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa >  

opetuksen järjestäjän päättäessä myös Ukrainan opetussuunnitelman 

mukainen opetus voidaan katsoa tällaiseksi korvaavaksi opetukseksi
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Erasmus+ hankkeissa voi tukea Ukrainan sotaa paenneita ja 

sodasta kärsiviä 

• Mikäli koulutuksen järjestäjällä on käynnissä olevia Erasmus+ hanketoimintoja, sen on mahdollisuus 

kohdentaa osa Erasmus+ rahoituksesta Ukraina-tukitoimiin. Euroopan komissio on ilmoittanut tältä osin 

joustomahdollisuuksista hankkeiden rahoitussääntöihin, esim. opettajien liikkuvuusjaksoille tai 

kumppanuushankkeiden toimintasuunnitelmiin.

• Tämä koskee kaikkia seuraavia yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ toimintoja: akkreditoitu organisaatio, 

jolle on myönnetty rahoitusta liikkuvuuteen, lyhytkestoinen liikkuvuushanke, pienimuotoinen 

kumppanuushanke, kumppanuushanke. 

• Opetushallitus tiedottaa joustomahdollisuuksista lähipäivinä verkkosivuillaan sekä suoraan Erasmus+ 

koordinaattoreille. 

• Joustoja saatetaan voimaan hakemalla sopimusmuutosta/lisäsopimuksella. Jos suunnittelette Erasmus+ 

toimintoihin Ukraina-tukitoimia, olettehan meihin yhteydessä joko erasmus.yleissivistava(at)oph.fi tai 

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle -neuvontapuhelin 0295 338 652
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Perusopetukseen valmistavan 

opetuksen 

valtionosuusrahoitus
11.4.2022

Leena Matilainen

Opetushallitus/Valtionosuudet

leena.matilainen@oph.fi



Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

rahoitus perustuu toteutuneisiin suoritteisiin

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus on kytketty 

vuosittaisen laskentapäivän oppilasmäärän sijasta 

läsnäolokuukausien määrään. Läsnäolokuukaudella tarkoitetaan 

perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 30 kalenteripäivän 

pituista ajanjaksoa, jona oppilas on ollut opetuksen järjestäjän 

oppilaana. 

• Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi 

voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän 

läsnäolokuukautta. Tällöin opetuksen laajuuden on vastattava yhden 

vuoden oppimäärää, joten keskimäärin yhtenä rahoitukseen 

oikeuttavana läsnäolokuukautena opetusta tulisi olla 6–10-vuotiailla 

100 tuntia ja tätä vanhemmilla 111 tuntia. 
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Rahoitus seuraa oppilasta opetuksen 

järjestäjältä toiselle

• Jos kuitenkin oppilaalle on jo kertynyt toisella opetuksen järjestäjällä 

yhdeksän (9) läsnäolokuukautta, niin perusopetukseen valmistavan 

opetuksen jatkuessa toisella opetuksen järjestäjällä, ei rahoitusta enää 

makseta toiselle opetuksen järjestäjälle.

• Edellisellä opetuksen järjestäjällä kertynyt vajaa läsnäolokuukausi (esim. 15 

päivää) eivät siirry uudelle opetuksen järjestäjälle, vaan kun oppilas aloittaa 

uudella opetuksen järjestäjällä, alkaa läsnäolokuukauden laskeminen alusta, 

jos oppilaalla on läsnäolokuukausia jäljellä.
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Vuoden 2022 yksikköhinta ja rahoitus

• Läsnäolokuukauden yksikköhinta saadaan, kun kotikuntakorvauksen 

perusosasta vähennetään 320,77 euroa ja erotus kerrotaan rahoituslain 

kertoimella 0,186 ja vuosien 2020–2022 rahoituskertoimella 1,0098. 

• Kunnalliselle opetukselle järjestäjälle maksettava varainhoitovuoden 2022   

yksikköhinta on 1.339,45 euroa (yksityisen 1.390,62 euroa) per 

läsnäolokuukausi.

• Opetuksen järjestäjälle myönnetään perusopetukseen valmistavan 

opetuksen rahoitusta euromäärä, joka saadaan kertomalla valtion 

talousarvion rajoissa vahvistettu yksikköhinta toteutuneiden 

läsnäolokuukausien määrällä.
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Ennakollinen rahoitus perustuu arvioon

• Varainhoitovuoden rahoitus maksetaan perusopetukseen valmistavassa 

opetuksessa arvioidun suoritemäärän perusteella. 

• Arvio perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden 

toteumaan eli toteutuneiden läsnäolokuukausien määrään eli vuoden 2022 

ennakollisen rahoituksen laskennassa on suoritemääränä käytetty vuonna 

2020 toteutuneiden perusopetukseen valmistavan opetuksen 

läsnäolokuukausien määrää.

• Arvioon perustuvat rahoitukset tarkistetaan toteutuneiden suoritteiden 

mukaisiksi varainhoitovuotta seuraavaa vuotta seuraavana vuonna, joten 

vuoden 2022 ennakollinen arvioitu rahoitus tarkistetaan toteutumaa 

vastaavaksi vuonna 2024.
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Ennakollisen rahoituksen suoritemäärään 

muutoksen hakeminen

• Opetus- ja kulttuuriministeriö voi opetuksen järjestäjän hakemuksesta 

muuttaa arviota merkittävän muutoksen perusteella. Hakemus on tehtävä 

varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

• Vuoden 2023 ennakollisen rahoituksen arvioon muutosta tulee hakea 

30.9.2022 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

• Hakemukset toimitetaan Opetushallituksen Valtionosuuksille, jossa 

valmistellaan hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön päätettäväksi.
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Perusopetukseen valmistavan 

opetuksen rahoitus
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Toteutumien ilmoittaminen
• Perusopetukseen valmistavan opetuksen tiedot siirretään tai 

tallennetaan KOSKI-tietovarantoon.

• Vuoden 2020 toteutuneet läsnäolokuukaudet ilmoitettiin 

Opetushallituksen perustietokyselyssä 20.9.-30.9.2021. 

• Vuoden 2021 toteutuneet läsnäolokuukaudet ilmoitetaan 

Opetushallituksen perustietokyselyssä 20.9.-30.9.2022. 

• Syksystä 2023 lähtien tiedot poimitaan KOSKI-

tietovarannosta. Tällöin poimitaan vuoden 2022 

läsnäolokuukausien toteuma, joka muodostaa vuoden 2024 

arvion.

• Vuoden 2024 rahoituksen laskennan yhteydessä korjataan 

myös vuoden 2022 maksettu ennakollinen rahoitus vuoden 
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Perusopetukseen valmistava opetus KOSKESSA

• Läsnäolokuukausien laskennassa ei huomioida kesäkeskeytystä eikä seuraavia 

koulujen loma-aikoja: joululoma, talvilomaviikko ja syysloma. Näiden lomien 

ajaksi perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan opiskeluoikeuteen 

merkitään tila Loma. 

• Loma-aika ei kerrytä valtionosuusrahoituksen näkökulmasta perusopetukseen 

valmistavan opetuksen rahoitettavaa yhdeksän kuukauden opiskeluaikaa. 

• KOSKI-ohjeet: 

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Perusopetukseen+valmistava+opetus

• Erillinen ohje (Tiedote OPH-3258-2021) perusopetukseen valmistavan 

opetuksen jaksojen tallentamisesta ja tiedonsiirroista KOSKI-tietovarantoon ja 

valtionosuusrahoituksen poimintakriteereistä. 
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TAMPERE
Kaksikielinen valmistava opetus 

ukrainalaisille 
Kevät 2022

11.4.2022



Aloitus

• oppilaat ohjataan ilmoittautumaan 
valmistavaan opetukseen. Wilma-
ilmoittautuminen mahdollista 
ilman hetua (ulkoinen linkki)

• terveystarkastusprosessi 
käynnistetään ennen kouluuntuloa

• koulumatkat: bussikortteja annettu 
niille, joilla ei passilla 
matkustamisen mahdollisuutta

• pienillä (1-2 lk) 
taksikyytimahdollisuus
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Kaksikielinen 
valmistava

• perustettu keskitetysti ryhmät Tampereella 
asuville ukrainalaisille 7-16 –vuotiaille 
kevään ajaksi > syksyllä oppilaat siirtyvät 
osoitteen mukaan lähialueensa 
valmistavan opetuksen ryhmiin tilanteen 
mukaan

• ryhmittely: 1-3, 4-6 ja 7-9, tällä hetkellä 
ilmoittautuneita 78

• 3 opettajaa, 2 puhuu suomen lisäksi 
ukrainaa, kaksi koulunkäynninohjaaja

• opettajat pitävät yhteyttä huoltajiin ja 
esim. vastaanottokeskukseen
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Opetus – kevät 2022
• turvalliset rutiinit ja arki

• suomen kielen alkeita

• taito- ja taideaineita – myös yhdessä 
suomenkielisten luokkien kanssa

• vierailuja lähikohteisiin

• käytetään myös ukrainankielisiä 
materiaaleja (esim. e-materiaalia 
ukrainan kielellä)

• huomioidaan psykososiaalisen tuen 
tarve, oppilashuollon palvelut 
käytettävissä

• koulussa nepsyvalmentaja ja laaja-
alainen erityisopettaja
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Onnistumisia
• yhtenäiset ilmoittautumisohjeet eri-

ikäisille ja ohje terveystarkastusten 
järjestämisestä

• keskitetty järjestämispaikka 
tilanteessa, jossa suuri määrä 
oppilaita tulee kerralla

• henkilöstön rekrytointi onnistui

• nopea koulunaloitus

• yhteiskuljetus aloituspäivänä VOK:ista

• omakielisen palvelun saanti ilman 
ulkopuolisia tulkkeja (opettajat)
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Haasteita
• nopeus on vahvuus ja haaste; 

ennakkosuunnittelu vs. toiminnan 
aloitus

• rekisteröinnit ja terveystarkastukset 
vievät aikansa

• tiedonkulku ja huoltajien 
tavoittaminen

• ryhmän toiminnan vakiintuminen: 
viivästynyt aloitus, nopea 
oppilasmäärän lisääntyminen

• median suuri kiinnostus
4.5.2022 46

Kuva: Veera Veistaro



Kuva: Suvi Eskelinen

Kuva: Serafina Soini

Kuva: Veera Veistaro

Vapaa-aika

• ohjataan vapaa-ajan toimintaan 

• 3. sektori mukana aktiivisesti tarjoamassa toimintaa

• kesäkerho suunnitteilla, kouluvalmentajat ohjaajina

• suunnitellaan myös yhteistyötä vanhempien kanssa
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Talous
Ukrainan tilanteeseen ja opetuksen 
järjestelyiden kustannusten 
seuraamiseksi 

• sisäinen tilausnumero avattu 
kaupunkitasoisesti

• ohjeistus tunnisteen käyttöön 
rehtoreille
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Kieli- ja kulttuuriryhmien opetusjärjestelyt Joensuussa kevät 2022 
Maria Pikkarainen, maria.pikkarainen@joensuu.fi

mailto:maria.Pikkarainen@joensuu.fi






Jukolan päiväkodin Pikkuvalot
Valmistava esiopetus

Valmistavan opettajan tukea esiopetusryhmässä

Kielitaitoinen ohjaaja

Kielitietoista esiopetusta isossa ryhmässä

Suomen kielen opetusta esiopetuspäivän 
aikana ja iltapäivällä

Hyvät lähtökohdat kielitaidon kehittymiseen ja 
koulunaloitukseen

Osallistavat menetelmät:
Leikkiä, satuja, draamaa, sanataidetta, kuvataidetta

@jukolan_pikkuvalot

Mahdollisuuksien matkalaukut
Joensuun perhekoulu
Naistentoiminta



@jukolan_pikkuvalot





PERHEKOULU

Perhekoulussa voi olla juuri Suomeen muuttaneiden 
perheiden lisäksi jo pidemmän aikaan Suomessa 
asuneita maahanmuuttajaperheitä. Yhteisöllisyyden 
kokemus on tärkeä tavoite osana toimintaa sekä 
lapsilla että vanhemmilla. 

Perhekoulussa käsitellään keskeisiä kouluun liittyviä 
asioita yhteisissä kokoontumisissa tulkkien ja kieku-
ohjaajien avulla. 

Perhekoulussa tutustutaan myös omaan 
kotikaupunkiin, sen harrastusmahdollisuuksiin sekä 
erilaisiin palveluihin, ja pyritään näin tukemaan 
kotoutumista monipuolisesti.

Perhekoulu on Joensuussa järjestetty maanantai-
iltaisin ja se kestää kerrallaan kaksi tai kolme tuntia. 



NAISTENTOIMINTA

Naistentoiminnassa tuetaan erityisesti 
kotona olevien äitien kotoutumista.

Verkostoidutaan ja saadaan ystäviä.

Naisten ja lasten kanssa teemme yhdessä 
retkiä, tanssimme, teemme käsitöitä ja 
harrastamme liikuntaa.

Tutustumme luontoon ja Joensuun 
ympäristöön.

Yhteisinä teemoina esimerkiksi naisten ja 
lasten terveys, kasvatus, turvaverkot ja 
yhteisöllisyys.

Ohjaajina Koulutupalveluiden 
kielitaitoiset naisohjaajat.



@mahdollisuuksienmatkalaukut



• Valmistavan opetuksen ryhmillä on oma 
viikoittainen teatteritunti. Teatteritunnilla 
tehdään toiminnallisia harjoituksia, 
kerrataan sanoja leikkien ja draaman 
kautta ja tutustutaan erilaisiin 
teatteriharjoituksiin ja –työtapoihin 

• Nuorille, lapsille ja aikuisille on joka viikko 
omaa teatteritoimintaa monikielisissä 
ryhmissä yhdessä kantasuomalaisten 
kanssa 

• Paljon KIEKU-ohjaajia 

• Valmistavan opetuksen perheet 
osallistuvat maanantaisin Perhekouluun 

• Digitaaliset materiaalit 

• Kesätoiminta osana valmistavaa 

ERITYISTÄ JOENSUUSSA



Kesätoimintaa

• Koko kesäkuun kaupungin eri osissa 
taide- ja liikuntapainotteista 
päiväleiritoimintaa 

• Nuorille omaa toimintaa 
(kielikurssit, harrastustoiminta, 
retket)

• Pehreille omaa toimintaa viikoittain

• Naisille ja lapsille omaa toimintaa

• Nonstop –kielikursseja yhteistyössä 
maahanmuuttajapalvelujen kanssa 
myös koko kesän ajan:

-> Kolme alkeiskurssia lisättynä 



UKRAINA



Perheiden tapaaminen, ”alkuhaastattelu” 

• Taustatiedot:

• Lapsen koulutausta, kielet, tuen tarve, etäopetus, 
muuta huomioitavaa

• Oppilaan harrastukset ja vapaa-aika

Tiivistetysti käydään läpi: 

• Suomalainen koulu ja valmistava opetus

• Koulukyydit, ip-kerhotarve alkuopetusikäisille

• Oppimateriaalit, työtavat, integraatiot, opinto-
ohjelma

• Oman äidinkielen opetus

• Vapaa-ajan kerhot ja perheille suunnattu toiminta 

• Terveydenhuolto, oppilashuolto

• Vanhemmalle koulunkäyntiin liittyviä asioita 

• Jokaisen perheen tapaaminen alussa ja noin kuukauden 
kuluttua uudestaan

• Yhteiset vanhempainillat, Perhekoulu maanantaisin, 
naisten ja lasten oma toiminta perjantaisin  (äideille 
asiantuntijapuheenvuoroja) 

• Tulkkaus: varmista kieli



Koulujärjestelyt, KIEKU-opetus

VALO-luokat:

-lisätty kaksi uutta ryhmää, toinen alakouluun, toinen 
yläkouluun

-entisiin ryhmiin mahtunut noin 10 oppilasta

-lukioikäisille järjestetty oma tapaaminen edellisellä 
viikolla->opetuksen aloitus tällä viikolla 

Osa suorittaa lukio-opintoja ja päättövaihetta (11.lk) 
etänä, osa ei.

Toteutamme mallia, jossa lukiolaisia tuetaan 
etäopetuksessa ukrainalaisen opettajan avulla sekä 

aikuislukion opettajien tuella (englanti, matematiikka 
11.lk). Lisäksi lukiolaiset opiskelevat suomea ja saavat 

harrastusmahdollisuuksia



Pohdittavaa

Sensitiivisyys, omat tunteet

Mitä voi kysyä, kun lapsi on läsnä? Mitä voi kysyä tai olla kysymättä? Miten kommentoin 

tilannetta?

Voiko venäjän kieltä käyttää? Milloin? Jos ei, miksi ei?

Opiskellaanko samassa ryhmässä eri maista tulleiden kanssa vai omassa erillisessä 

ryhmässä ukrainalaisten oppilaiden kanssa? Asenteet: Venäjältä ja Ukrainasta tulleet, 

muiden asenteet venäjää puhuviin yleensä  kouluissa 

Miten valmistelen luokan oppilaat uusien tulijoiden kohtaamiseen?

Mitä voi vaatia oppiaineissa / käyttäytymisessä?

Miten pitkä oleskelu Suomessa? Mitäs jos –tilanteet ja tulevaisuus …?

Etäkoulua vai opiskelua suomalaisessa koulussa? Voiko etäopetusta tukea kouluissamme?

Erityisoppilaat: kuurot ja muut synnynnäiset vammat, 

Trauman vaikutukset ja apu 

Tarjotaanko koulusta muuta apua?

Miten päättövaiheessa olevien opetus järjestetään?

Miten 11.vuosiluokan suorittaminen onnistuu etänä?

Miten ensi syksyn opintoja suunnitellaan lukiovaiheen ohittaneille?



•Materiaalit





https://www.youtube.com/watch?v=rhW9g5weaK0&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Zh6nykUxXjs&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XRoeFIgnKNk&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=26MfjiS8B8s&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=17

SANASTOVIDEOT

https://www.youtube.com/watch?v=rhW9g5weaK0&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Zh6nykUxXjs&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XRoeFIgnKNk&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=26MfjiS8B8s&list=PLNafUvHYHHR6zRHlHD9sG-WrGjm_GX6c8&index=17




Kadonneen
mitalin metsästys
-kirja

• Tarina ja kuvat

• Sanasto

• Valmistavan opetuksen

sanasto ja kielioppi

• Tehtäviä

• Videoita



KUVASANASTOT ERI OPPIAINEISIIN



Historian tuki-
materiaali





Ennakkokysymyksiä

• Millaisia tavoitteita Ukrainasta saapuneiden lasten tämän kevään opetukselle 

ja koulunkäynnille on? Millaisia sisältöjä opetuksessa on tarkoitus käydä läpi?

• Mistä lähteä luokan kanssa liikkeelle? Miten ryhmäyttää luokka? Kulttuurilliset 

erot koulujen välillä? Miten käsitellä sotatilannetta?

• Miten pian integraatioon? Ketkä päättävät? 

• Mitä kaikkea valmistava opetus sisältää? Miten muokata opetus järkeväksi 

sekä alakoulu- että yläkouluikäisille samassa pienryhmässä?

• Korvataanko ukrainalaisten oppilaiden valmistavan opetuksen järjestäminen 

kunnille samoin perustein kuin yleensäkin?
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Ennakkokysymyksiä

• Miten saisimme ryhmät pysymään sellaisina, että yksi opettaja ehtii jotenkin 
auttamaan jokaista oppilasta?

• Miten tässä poikkeuksellisessa tilanteessa painotetaan suomen kielen opetusta?

• Miten perusopetuslain oppilaan oikeudet ja velvollisuudet pätevät ukrainalaisiin?

• Onko ok, jos oppilaat opiskelevat koulupäivän aikana osittain myös ukrainalaisia 
oppisisältöjä/-määriä joko etäopiskeluna  tai mahdollisesti valmistavan opettajan 
tai ohjaajan tukemana?

• Pitääkö perusopetukseen tai varhaiskasvatukseen tuleva lapsi olla tutkittu 
mahdollisen tuberkuloosin varalta?

• Mihin ohjataan Ukrainassa perusopetuksen loppuun suorittaneet (omassa 
maassaan lukio-opintoja opiskelevat), mutta iältään vielä alle 17-vuotiaat nuoret 
opiskelemaan suomen kieltä? 

• Miten toisella asteella järjestetyn 17-18-vuotiaiden opiskelu tullaan korvaamaan 
kunnille?

04/05/2022 Opetushallitus 73



Opetushallitus tukee kasvatuksen ja 

koulutuksen järjestäjiä
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