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• Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen 

6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi 

kaikissa oppiaineissa.

• Kriteerit on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 

5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on 

täsmennetty.

• Arvosanan 5 kuvaukset auttavat tunnistamaan 

erityisen tuen ja oppiaineiden yksilöllistämisen 

tarpeessa olevat oppilaat.

• Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja niitä 

sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten 

lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

• Utbildningsstyrelsen har utarbetat 

bedömningskriterier och kunskapskrav i alla 

läroämnen till stöd för läsårsbedömningen i 

årskurs 6.

• Utbildningsstyrelsen har utarbetat kunskapskrav för 

vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen och även 

preciserat kunskapskraven för vitsordet 8. 

• Med hjälp av kunskapskrav för vitsordet 5 kan

man identifiera elever i behov av stöd och elever

som behöver individualiserade mål i lärokurser.

• De förnyade bedömningskriterierna ska tas i bruk i 

skolorna 1.8.2023 och tillämpas första gången i 

läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.
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• Muutokset lukuun 4 ja 5 perusopetussuunnitelman 

perusteissa liittyen kouluun kiinnittymiseen ja 

poissaolojen ehkäisyyn (Laki perusopetuslain 26 §

muuttamisesta) olivat tammikuussa 

lausuntokierroksella:

• Muutokset lukuihin 4.2 Toimintakulttuurin 

kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.1 Yhteinen 

vastuu koulupäivästä ja 5.6 Paikallisesti 

päätettävät asiat

• Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa 

opetussuunnitelmassa toimintamallin 

oppilaiden poissaolojen ennaltaehkäisemiseksi 

ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä 

niihin puuttumiseksi.

• Muutokset julkaistaan ePerusteissa muutaman viikon   

sisällä.

• Ändringarna i kapitel 4 och 5 i grunderna för läroplanen

för den grundläggande utbildningen i anknytning till

främjande av skolengagemang och  förebyggande 

av frånvaro (Lag om ändringar av 26 § i lagen om

grundläggande utbildning) låg ute för utlåtanden i 

januari:

• Förändringar i underkapitel 4.2 Principer för       

utvecklandet av verksamhetskulturen, 5.1 

Gemensamt ansvar för skoldagen och 5.6 Frågor 

som avgörs på lokal nivå.                 

• I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta 

och beskriva en verksamhetsmodell för 

förebyggande av frånvaro, systematisk 

uppföljning och ingripande vid frånvaro.

• Förändringarna publiceras om några veckor i eGrunder.
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• Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan 

vastainen sivusto on julkaistu 26.1.2023 

Opetushallituksen sivuilla

• Ei Kaikelle Väkivallalle!

• Ohjeita, videoita ja podcasteja

• Ilmiöiden määrittely ja lainsäädäntö, yleisyys 

lasten ja nuorten kokemana, tunnistamisen ja 

puuttumisen keinot sekä turvallisuutta 

edistävät toimintamallit

• Lapsen oikeuksien sivusto osana kansallista 

lapsistrategiaa on julkaistu 2.2.2023 

Opetushallituksen sivuilla

• Tuntikokonaisuuksia, leikkituokioita ja 

materiaaleja vanhempainiltaan

• Videoita, pelejä, oppaita ja julkaisuja

• Utbildningsstyrelsens webbsidor på svenska för ingripande 

vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld 

publiceras 21.2. 2023.

• Säg Nej till allt våld!

• Anvisningar, videon och podcasts

• Definition av fenomen, lagstiftning, förekomst enligt 

barn och unga, medel för att identifiera och ingripa 

samt verksamhetsformer för att främja trygghet och 

säkerhet.

• Utbildningsstyrelsens webbsidor Barnets rättigheter 

publicerades 2.2.2023 som en del av den nationella 

barnstrategin;

• lekstunder, undervisningshelheter och material för 

föräldrakvällar

• videon, spel, guider och publikationer
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• Valtionavustusten ja kansainvälistymisrahoitusten 

vuosikello on nähtävillä Opetushallituksen verkkosivuilla

• Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 

toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen 

inklusiivisissa toimintaympäristöissä-

valtionavustushankkeet jatkuvat. Opetushallitus 

järjestää hanketoimijoille keväällä kaksi 

verkostoitumistilaisuutta. 

• Oppimisen tuen foorumi 2023 järjestetään 17.–
18.4.2023 Helsingin Messukeskuksessa

• Teemana ”Inkluusion uusi alku?”

Oppimisen tuki ja lapsen etu 
Virve Toivonen, Helsingin yliopisto 

Ajankohtaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
kansallisessa kehittämisessä  
Merja Mannerkoski, opetus- ja kulttuuriministeriö 

• Årsklockan för statsunderstöd och finansiering av för 

internationalisering ligger på Utbildningsstyrelsens

webbplats.

• Projekten inom statsunderstöd för utveckling av 

krävande särskilt stöd, förebyggande 

verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande 

verksamhetsmiljöer fortsätter. UBS ordnar två 

webbinarier för projekten under våren.

• Forum för stöd för lärande 2023 ordnas 17–18.4 i 

Mässcentrum, Helsingfors

• Tema Nystart för inklusionen?

Oppimisen tuki ja lapsen etu 
Virve Toivonen, Helsingin yliopisto
(presentationen tillgänglig på svenska)

Ajankohtaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
kansallisessa kehittämisessä  
Merja Mannerkoski, undervisnings- och
kultuuriministeriet
(presentationen tillgänglig på svenska)
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• Tukea arkeen –opas on VIP-verkoston 

käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten 

teemaryhmässä toteutettu julkaisu. 

• Opas tarjoaa viimeisimpään tutkimustietoon 

pohjautuvia, käytännössä tehokkaiksi koettuja 

keinoja ja toimintamalleja, joiden avulla 

voidaan vähentää lasten tai nuorten haastavaa 

käyttäytymistä ryhmässä.

• Itla jatkaa materiaalin ja verkkokurssin 

kehittämistä kevätkaudella 2023.

• Vuodenvaihteessa päättyneet lastensuojeluhankkeet 

ja THL tuottivat yhteistyössä artikkelikokoelman 

”Kohti monitoimijaista lastensuojelua 

hyvinvointialueilla”

• Guiden Stöd i vardagen! är utarbetad inom VIP-

näverkets temagrupp Barn och unga som reagerar

med beteende.

• Guiden erbjuder forskningsbaserad kunskap och 

i praktiken beprövade modeller till stöd för 

arbetet med barn och unga som reagerar med 

beteende. Guiden på svenska publiceras inom 

kort.

• Itla fortsätter att utarbeta material och erbjuda 

webbinarier inom temat under våren 2023.

• Projekten i anknytning till barnskydd som avslutades

vid årsskiftet har i samarbete med THL utarbetat

artikelsamlingen ”Kohti monitoimijaista 

lastensuojelua hyvinvointialueilla” (endast på finska).
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• Ei kaikelle väkivallalle! -sivusto

• Lapsen oikeuksien sivusto

• Tukea arkeen –opas

• Kohti monitoimijaista lastensuojelua 

hyvinvointialueilla

• Avustusten ja rahoitusten vuosikello

• OTF 17.-18.4.2023
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Linkit/Länkar

• Webbsidan Säg Nej till allt våld!

• Webbsidan om Barnets rättigheter

• Årsklockan för understöd och finansiering 2023

• Forum för stöd för lärande 17-18.4.2023

https://www.oph.fi/fi/ei-kaikelle-vakivallalle
https://www.oph.fi/fi/lapsen-oikeudet
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tukea-arkeen
https://www.julkari.fi/handle/10024/145628
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/tutustu-vuoden-2023-avustusten-ja-rahoitusten-vuosikelloon
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/otf-oppimisen-tuen-foorumi-2023-arena-stod-larande-2023
https://www.oph.fi/sv/sag-nej-till-allt-vald
https://www.oph.fi/sv/barnets-rattigheter
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/missa-inte-arsklockan-understod-och-finansiering-2023
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/otf-oppimisen-tuen-foorumi-2023-arena-stod-larande-2023


Kiitos!  Tack!
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