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Tietoa OPS-uudistuksesta
OPS 2016 – Opetushallituksen portaali http://www.oph.fi/ops2016
Oulun OPS-portaali http://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali
TOPIKin sivusto http://uudistuvaoppilaitos.blogspot.fi/2013/09/tutustuops-onlinekurssin.html

Opetussuunnitelman perusteiden
uudistaminen 2012−2017
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Esi-, perus- ja lisäopetuksen perusteet
Varhaiskasvatussuunnitelma
Lukion opetussuunnitelman perusteet
Aikuisten perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen perusteet
Taiteen perusopetuksen
perusteet

Valtioneuvoston tuntijako 28.6.2012
Nivelet alkuopetuksen ja 6. luokan jälkeen
Kaikille yhteistä opetusta muutetaan seuraavasti:
- äidinkieli ja kirjallisuus, 1 vvt lisää yläluokille (3-3-4)
- historia ja yhteiskuntaoppi, 2 vvt lisää; historian opetusta varhennetaan alkavaksi 4.
luokalla; yhteiskuntaoppia luokilla 4−6 vähintään 2 vvt, luokilla 7−9 vähintään 3 vvt
Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla
vastedes ympäristöoppiin integroituna.
B1-kieli eli ruotsi alkaa 6. luokalla (2 vvt), luokille 7−9, 4 vvt
Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla.
- musiikki, 1 vvt lisää
- kuvataide 1 vvt lisää
- liikunta 2 vvt lisää
- yläluokilla TT-aineita 2 vvt/aine, paitsi liikuntaa 7 vvt, kotitalous 3 vvt
- TT-aineiden ”valinnaisia” 1−6-luokilla 6 vvt ja 7−9-luokilla 5 vvt)
Valinnaisia aineita 9 vvt luokilla 1−9, siis 4 tuntia vähemmän nykyiseen verrattuna
-

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/06/VN_tuntijako.html?lang=fi

Vuosiluokkakohtaiset tuntimäärät valtioneuvoston asetuksessa:
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Kieltenopetus
Valinnaisten aineiden kokonaistuntimäärän supistus 13:sta 9:ään vaikuttaa
kieliin.
- A2-kielten tunneista on aiemmin osa otettu valinnaisista tunneista ja osa
on ollut ylitunteina.
- B2-kielen tunnit (2 + 2 vvt) on otettu valinnaisista tunneista.
Kaksi vaihtoehtoa:
- tunneista osa (A2-kieli) tai kokonaan (B2-kieli) valinnaisainetunneista
ja osa A2-kielen tunneista olisi ylimääräisiä, kuten nykyisinkin.
- A2- /B2-kielten opetuksen voi järjestää kokonaan ylitunteina, jolloin
kustannuksiin voi hakea valtionavustusta (n. 75 % kustannuksista), todellinen
kattavuus olisi vähäisempi. Samantapainen kuin esimerkiksi
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opetuksessa.
Valtionavustusta voi hakea muiden kielten kuin englannin ja ruotsin (suomen)
kielen opetukseen. Tästä asiasta ei vielä ole tullut päätöstä.

Perusteuudistuksen aikataulu
Syyslukukausi 2013
Perustetyö jatkuu
Toinen kommentointi 9.9.–27.9.2013 (esiopetuksen
kokonaisuus)
Kevätlukukausi 2014
Perustetyö jatkuu kommentoinnista saadun pohjalta
Kolmas kommentointi 15.4.–9.5.2014 (perus- ja
lisäopetuksen kokonaisuus)
Syyslukukausi 2014
Lausuntopyynnöt/kuuleminen syys-lokakuussa
Perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta
OPH:n päätös uusista perusteista vuoden loppuun mennessä.

Opetussuunnitelmakoulutukset
”Uudistuva oppilaitos opetussuunnitelmatyötä kehittämässä" koulutushanke. Opetushallituksen rahoittama ̶ siis osallistujille maksuton
− Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen TOPIKin EDE–
tiimin koordinoima hanke.
1. Opetussuunnitelmatyön perusteet -online (3 op) 16.9.13.10.2013 Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.
2. Paikallisen opetussuunnitelmatyön prosessi (6op) Kevät
2014
3. Malleja ja menetelmiä opetussuunnitelmatyöhön (4 op)
Syksy 2014

eNorssi-verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama
koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen
opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa syksystä 2013 vuoden 2014
loppuun saakka.
• OPH:n rahoittamaa opetushenkilöstön maksutonta täydennyskoulutusta
• Yhteistyökumppaneina aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitosten
asiantuntijat
• OPStuki2016 – Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on
tarkoitettu oman alueensa, kuntansa tai koulunsa OPS-työstä vastuussa
oleville sivistystoimenjohtajille, opetuspäälliköille, rehtoreille ja
opettajille.
•

Koulutuspäivien teemat
1. Tulevaisuuden koulu – Toimintakulttuuri muutoksessa
Oulu to 10.10.2013 klo 9.00–15.30
Sokos Hotel Eden (Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu)
2. Tulevaisuuden koulu – Oppiminen ja opiskelu muutoksessa
Oulu to 23.1.2014 klo 9.00–15.30
Oulun aikuiskoulutuskeskus Hilikku (Kasarmintie 8 h, 90100 Oulu)
3. Tulevaisuuden koulu – Opettajuus muutoksessa
Oulu to 3.4.2014 klo 9.00–15.30
Oulun aikuiskoulutuskeskus Hilikku (Kasarmintie 8 h, 90100 Oulu)
4. Tulevaisuuden koulu – Oppiaineet ja arviointi muutoksessa
Oulu 2.10.2014 klo 9.00–15.30
Oulun aikuiskoulutuskeskus Hilikku (Kasarmintie 8 h, 90100 Oulu)

1. Tulevaisuuden koulu –
Toimintakulttuuri muutoksessa
· Mikä on OPStuki 2016?
• Opetussuunnitelmauudistuksen 2016
perusteet – Mikä muuttuu?
· Toimintakulttuurin muutokset
· Oppiva ja hyvinvoiva koulu
· Arvoperusta ja arvokeskustelut
· Opetussuunnitelmaprosessin
käynnistäminen

2. Tulevaisuuden koulu – Oppiminen
ja opiskelu muutoksessa
· Uusi oppimiskäsitys
· Toiminta- ja oppimisympäristö ja ajan
vaatimukset
· Opiskelu ja oppiminen
· Laaja-alainen osaaminen
· Työtavat
· Oppilaiden osallisuuden edistäminen

3. Tulevaisuuden koulu – Opettajuus
muutoksessa
· Opettajan rooli ja muuttuva
tehtävänkuva
· Hyvä opettaminen
· Kodin ja koulun välinen yhteistyö
· Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
mukana opetussuunnitelmatyössä

4. Tulevaisuuden koulu – Oppiaineet
ja arviointi muutoksessa
· Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt
· Eheyttäminen ja oppimiskokonaisuudet
· Miten arviointi muuttuu?
· Oppimisen arviointi
· Arviointi ja yhteistyö nivelvaiheissa
· Koulun itsearviointi ja työn
kehittäminen

Opetussuunnitelmatyön toteutus
Oulussa lukuvuonna 2013-2014
syksy 2013

kevät 2014

Kaupungin taso:
• OPS-organisaatiomallin
työstö ja ohjaustiimin
perustaminen
• kaupungin tuntijako
→ lautakuntapäätökset
• OPS-portaalin työstö ja
tiedottaminen

Kaupungin taso:
• OPS-tiimien toiminnan
organisointi
• OPS-työskentelyn aloitus
perusteluonnosten pohjalta
• alueellisen ja koulun tason
työn ohjaus ja tuki
• tiedottaminen

Koulun taso:
• koulun OPS-vastaavan ja/tai
OPS-tiimin nimeäminen
• OPS-koulutuksiin
osallistumisen suunnittelu ja
koulutuksiin osallistuminen

Koulun taso:
• OPS-koulutuksiin osallistuminen
(ks. seuraava dia)
• OPS-työn toteutus kunta- ja
aluelinjausten mukaan
• tiedottaminen; oppilaat,
vanhemmat, sidosryhmät

K
E
S
K
I
T
E
T
T
Y

Tausta-asiakirjat:
- Valtakunnalliset
perusteet
- VN:n tuntijako
- Kaupunkistrategia
& muut strategiset
asiakirjat

Sisällöt ,
oppiaineet ja
aihekokonaisuudet
- useita alaryhmiä
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Poikkihallinnollinen
OPS-tiimi

OPS-työn
organisointi Sikussa

Hyve- ja Siku-joryt
2−3 kertaa vuodessa

OPS-ohjaustiimi
vastuualueen johtaja ja
aluerehtorit
toimijoiden edustus*
oppiminen ja hyvinvointi
laatupäällikkö
Arviointi
- oppiaineet
- todistukset
- monipuoliset
näytöt

{

Oppiminen ja
hyvinvointi
- 3-portainen tuki
- oppilashuolto
- ap/ip/kerhot

•
•
•
•
•

tuntijako
linjaustekstit
lautakuntaan viennit
OPS-työn arviointi
OPS-täydennyskoulutus

Monikulttuurisuus
- kielet; omat & S2
- uskonnot
- oppilashuolto

Eteläinen

Pohjoinen

Keskinen

Itäinen

- alueellinen
yhteistyö
- yksikkökoht. työn
koordinointi
- moniammatill.

- alueellinen
yhteistyö
- yksikkökoht. työn
koordinointi
- moniammatill.

- alueellinen
yhteistyö
- yksikkökoht. työn
koordinointi
- moniammatilli.

- alueellinen
yhteistyö
- yksikkökoht. työn
koordinointi
- moniammatill.
*lo, lto, veo, eo, leht. rehtori,
päiväkodinjohtaja jne.

Kiitos!
Kuva Markku Leppäjärvi

