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“Yhteiskunnan muuttuessa 
on tärkeää, että koulutus ja 

opetus 
seuraavat kehityksessä
mukana ja toimivat myös 

suunnannäyttäjänä.



Koronaepidemia tuomat muutokset 
perusopetuksen järjestämiseen

KEVÄT 2020

Valmiuslain mukainen 
poikkeusolo. 

Peruskoulujen tilat 
suljettiin.

Osa oppilaista siirtyi 
etäopetukseen.
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SYKSY 2020

Väliaikainen muutos 
Perusopetuslaki 20 a §

Poikkeukselliset 
opetusjärjestelyt 
mahdollisia enintään 
kuukaudeksi kerrallaan.

Mahdollistaa 
etäyhteyksiä 
hyödyntävän opetuksen 
järjestämisen rajatusti. 

KEVÄT 2021?

Hallituksen esitys 
(218/2020) 
perusopetuslain 20 a §
jatkamisesta.

Kevätlukukausi 2021. 

Etäopetus vain väliaikaisesti mahdollista oppivelvollisuusikäisten 
perusopetuksessa



Kokemukset

Kuntakyselyt
Kansallinen 
tiedonkeruu
Tutkimus

Oppiminen Opetuksen 
laatu

Hyvinvointi Opetus- ja 
työskentely-
tavat, 
osaaminen
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Kuntaliiton aloite 22.9.2020

Linkki

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Aloite.pdf


Kuntien tahtotila

• Kunnat ovat ilmaisseet halunsa selvittää, kehittää ja 
hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa 
perusopetuksessa entistä vahvemmin. 

• Tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut 
mahdollistavat uudet opetusjärjestelyt. 

• Etäopetuksen salliminen tietyin edellytyksin 
nähdään konkreettisena keinona monipuolistaa ja 
joustavoittaa opetusta oppilaan oikeuksia 
heikentämättä. 
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Etäopetuksen tunnistaminen 
perusopetuksesta toiselle asteelle
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PERUSOPETUS 
(ML. LISÄOPETUS)

Etäyhteyksiä hyödyntävä 
opetus 

• Perusopetuslaki ei oikeuta 
järjestämään etäopetusta 
oppivelvollisuusikäisille. 

• Etäyhteksiä hyödyntävä 
opetus mainitaan 
opetussuunnitelman 
perusteissa. Sitä voidaan 
toteuttaa lähiopetusta 
vastaavin periaattein vain 
koulusta koululle.

• Laitteet
• Yhteydet
• Oppimisympäristöt (alustat)
• Osaaminen

LUKIO

Etäopetus

• Lukiolaki 13 §
• Koulutuksen 

järjestäjän päätökseen 
perustuva

• Luvassa voidaan 
määrätä

AMMATILLINEN 
KOULUTUS

Etäopetus

• Laki ammatillisesta 
koulutuksesta

• Koulutuksen 
järjestäjän päätökseen 
perustuva

Tieto- ja viestintäteknologia

AIKUISTEN PERUS-
OPETUS

Etäopetus 

• Perusopetuslaki 46 §
• Opetuksen järjestäjälle 

mahdollistava
• Opetuksen 

järjestämismuodot: 
lähiopetus, etäopetus ja 
monimuoto-opetus

Oppivelvollisten perusopetusta koskeva lainsäädäntö ei tunnista etäopetusta lainkaan.



Kunnan velvollisuus järjestää esi- ja 
perusopetusta on koulusidonnaista
• Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen 

järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuonna esiopetusta. 

• Oppilaan koulupaikan tai muun opetuksen 
järjestämispaikan määräytymisestä säädetään 
perusopetuslain 6 §:ssä. Sen mukaan kunta on velvollinen 
osoittamaan jokaiselle oppivelvolliselle sekä esiopetusta ja 
lisäopetusta saavalle ns. lähikoulupaikan tai muun 
opetuksen järjestämispaikan. 

• Perusopetuslain 28 §:n 1 momentin nojalla 
perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä hänelle 
osoitettua koulua tai muuta opetuksen järjestämispaikkaa.
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Kunnan velvollisuus järjestää esi- ja 
perusopetusta on koulusidonnaista
• Oppilaalla on perusopetuslain 30 § mukaan oikeus saada 

opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta 
sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä.

• Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja oppimateriaalit, 
työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Tukea 
tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja 
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet 
sekä 39 §:n nojalla järjestettävät palvelut.

• Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä 
tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen 
maksuton ateria.
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Kuntaliiton esitys selvittämistyön 
käynnistämisestä

1) Miten 
perusopetuslakiin 
voitaisiin kirjata 
pysyvät ja 
tarkoituksenmukaiset 
säännökset, jotka 
mahdollistavat 
etäopetuksen 
erilaisissa 
normaaliolojen 
poikkeus- ja 
häiriötilanteissa? 

3) Etäopetuksen käyttö 
perusopetuksessa 
yhtenä pysyvänä 
opetuksen 
järjestämismuotona 
kokeiluista saatuja 
tietoja hyödyntäen

2) Etäopetuksen hyödyt 
ja mahdollisuudet 
yhtenä osana 
perusopetuksen 
järjestämistä 
kokeilujen kautta

• Esimerkit kokeilumalleista
Koululta – koululle
Koululta – muuhun 
kunnan hallinnoimaan 
tilaan 
Muu? esim. yksilölle tehty 
järjestelyt
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“Kuntaliitto on huolissaan, että ilman 
laajempaa selvitystä ja käytännön 

kokeiluja etäopetuksen mahdollisuuksia 
ei tarkastella riittävän perusteellisesti.”
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Etäyhteyksiä
hyödyntävä 
opetus?

Verkko-opetus?Etäopetus?

Kauko-opetus?
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Mari Sjöström
050 575 8622
mari.sjostrom@kuntaliitto.fi
@MariSjostrom
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Ajatuksia etä- ja verkko-
opetuksen mahdollisuuksista 
toisen asteen koulutuksessa
KOPA-webinaari 25.11.2020

Kyösti Värri

Twitter: @KyostiVarri



Lain ammatillisesta koulutuksesta 
(531/2017) 62 § perustelut

• "Koulutuksen järjestäjä päättäisi järjestämänsä 
tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta."

• "Koulutuksen järjestäjä voisi siten tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mahdollistamissa rajoissa 
päättää koulutuksen sisällöstä sekä siitä, millä tavoin, 
missä ja milloin koulutus järjestetään."
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Lukiolain (714/2018) 13 § perustelut

• "Koulutuksen järjestäjä päättäisi koulutuksen 
järjestämisestä ja järjestämistavoista koulutuksen 
järjestämisluvassa määrätyin ehdoin. Opetusta voitaisiin 
siis lähtökohtaisesti antaa koulutuksen järjestäjän 
päättämällä tavalla lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena."

• "Lähiopetuksen ja etäopetuksen välisen rajan voidaan 
kuitenkin arvioida muuttuvan teknologisen kehityksen 
myötä yhä vaikeammin määritettäväksi, eikä näitä 
käsitteitä siksi käytettäisi laissa."
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Koronavuosi 2020 toi etä- ja verkko-
opiskelun vahvasti toisen asteen 
koulutukseen – vai toiko?
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Seuraavat vaiheet - mitä niistä tiedetään?

• Yksilölliset ratkaisut edelleen

• Pienten ryhmien ratkaisut
• Verkostomalli
• Ulkoisen palvelutuottajan malli

• Sulautuvat ratkaisut

• Online-lähiopetus
• Yksilöllinen ratkaisu
• Ryhmäratkaisut: lähiryhmän luonti

• Hybridimallit
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Tarjonnan 
laajuus
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Tarjonnan 
laajuus

Taloudel-
lisuus
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Tarjonnan 
laajuus

Taloudel-
lisuus

Pedago-
giikka
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Tarjonnan 
laajuus

Taloudel-
lisuus

Ryhmä-
koheesio

Pedago-
giikka
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