
 

Ajankohtaista lukuvuonna 2021–2022 

 

Syksy 2021 

1.8. tulevat voimaan 

• Oppivelvollisuuden laajennus: oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen ja toisen asteen 

koulutuksesta tulee maksutonta. www.oph.fi/oppivelvollisuus 

• Kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja 

otetaan käyttöön 1.8.2021. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen 

vertailukelpoisuutta. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-

osaamisen-arviointi-ja-uudet-paattoarvioinnin-kriteerit 

• Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit: kriteerit julkaistiin 12.5. ja ovat osa 

laajempaa arvioinnin uudistamistyötä. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/aikuisten-

perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerit-julkaistu 

• Lukion uudet opetussuunnitelmat (LOPS) otetaan käyttöön ja opiskelu niiden mukaan alkaa: 

opetussuunnitelman perusteissa korostetaan mm. hyvinvoinnin merkitystä. 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukion-opetussuunnitelman-perusteet-

pahkinankuoressa 

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus alkaa: osana oppivelvollisuuden 

laajentamista kansanopistojen pitkistä linjoista tulee yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kansanopistojen-oppivelvollisille-tarjottavan-vapaan-

sivistystyon-koulutuksen 

• 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu: Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen 

esiopetuksen kokeilun, johon otetaan mukaan tutusta 6-vuotiaana alkavasta esiopetuksesta 

poiketen myös 5-vuotiaita lapsia. https://www.oph.fi/fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu 

- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja kehitysyhteistyötä tukeva opetusalan 

osaamiskeskus aloittavat Opetushallituksessa 1.9.2021. 

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus perustetaan OPH:n erillisyksiköksi, se on OKM:n 

ja TEM:n hallinnassa. https://minedu.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-palvelukeskus 

• Opetusalan osaamiskeskus mahdollistaa suomalaisen asiantuntemuksen ja osaamisen 

hyödyntämistä kehitysmaiden oppimisen kriisin ratkaisussa. 

- Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta 8.9.2021. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/maailman-suurin-varhaiskasvatuksen-vanhempainilta-892021 

- A1-kielen varhentamisen selvityksen tulokset 14.9.: Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa 

tehtävä seurantatutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää varhaisen kielenopetuksen vaikutuksia 

oppilaiden kielitaidon kehittymiseen, heidän asenteisiinsa kieltä ja sen opiskelua kohtaan sekä mahdollisia 

muutoksia heidän vapaa-ajan kielenkäytössään. 

- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteuudistus syyskaudella 2021: kolmiportainen tuki tulee osaksi 

varhaiskasvatusta.  
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- OPH:n ja THL:n järjestämässä Hyvinvointiareenassa 23.-24.9. julkaistaan Kouluterveyskyselyn (THL) 

tulokset. 

- Uuden Erasmus+ -kauden lanseeraus. Uuden ohjelmakauden myötä ohjelma avautuu uusille 

osallistujaryhmille ja uusin tavoin. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/erasmus-ohjelman-budjetti-lahes-

kaksinkertaistuu-uudella-ohjelmakaudella-yha 

- Ruotsinkielisen koulutuksen seminaari, jossa käsitellään Suomen ruotsinkielisen koulutuksen tavoitteita 

ja visioita 27–28.10.2021. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Seminaarin lähtökohtana 

toimii 11.3.2021 julkaistu Gun Oker-Blomin laatima raportti ruotsinkielisestä koulutuksesta Suomessa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?sequence=4 

- Arviointikriteerien uudistaminen jatkuu: kriteerit 6. luokan päättöarviointiin. 

- Lukutaitostrategia julkaistaan. Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on laajentaa lukutaitotyön 

näkökulmaa lasten ja nuorten lukutaidosta kaikenikäisten lukutaidon kehittämiseen. Strategiaan sisältyy 

myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita, kuten 

kirjastopalveluiden saatavuutta ja digitaalisia palveluja. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kansallinen-

lukutaitostrategia-vahvistamaan-lukutaitotyota 

- Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen ja ensimmäisiä tuloksia 
on saatavilla loppuvuodesta. Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen 
toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa ja palaute on määritelty yhdeksi 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.   
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillisen-koulutuksen-tyoelamapalaute 

 

Kevät 2022 
- Romanikielen elvytysohjelma toimenpide-ehdotuksineen laaditaan Opetushallituksen asettaman 

asiantuntijaryhmän johdolla ja se valmistuu vuonna 2022. 

- Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistus jatkuu. Yhteisten tutkinnon osien uudistus tulee 
voimaan 1.8.2022, yhteinen arviointikriteeristö kaikkiin tutkintoihin vuoteen 2024 mennessä. 
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