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OPPIVELVOLLISUUS

• Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteena on, että 

kaikki nuoret suorittavat toisen asteen tutkinnon

• Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 

18 vuotta tai on suorittanut ylioppilastutkinnon tai 

ammatillisen tutkinnon

• Nuorella on velvoite hakeutua ennen 9-luokan 

päättymistä seuraavaan koulutukseen ja aloitettava 

opinnot seuraavan lukukauden alussa

• Jos nuori ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää 

ennen sitä lukuvuotta jolloin hän täyttää 17 vuotta, hän 

ei voi jatkaa opiskelua "lasten perusopetuksessa"



OPPIVELVOLLISUUS

• Ensimmäisen tutkinnon suorittaminen on uudistuksen myötä 

oppivelvollisille maksutonta (sisältää oppimateriaalit, 

työvälineet, koulumatkat yli 7km)

• Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, 

jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

• Perusopetuksen oppilaanohjaajat ohjaavat oppilasta 

hakeutumisessa ja valvovat, että oppilas aloittaa opintonsa

• Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä 

kansanopistot ohjaavat ja seuraavat opiskelijan etenemistä 

opinnoissa.





YHTEISHAKU 2023

• Jokainen ysiluokkalainen saa laittaa hakulomakkeeseen 7 hakutoivetta

• Hakutoivejärjestys on sitova haun päättymisen jälkeen

• Yhteishaku kestää noin 4 viikkoa (todennäköisesti helmi-maaliskuu 2023)

• Ensi vuonna todennäköisesti on yksi yhteinen yhteishaku, jonka sisällä ovat:

• Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset

• Vaativan erityisen tuen oppilaitokset

• TUVA-koulutukset (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)

• TELMA -koulutus



TUVA-KOULUTUS

• •10 –luokat + VALMA (ammatilliseen valmentava koulutus) + LUVA (lukioon valmentava 

koulutus) yhdistyvät yhdeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi eli TUVA-

koulutukseksi

• TUVAssa on erilaisia sisältöjä ja mahdollisuuksia mm.

• epävarmuus itselle sopivasta opiskelupaikasta joko ysillä tai jatko-opintojen alkupuolella

• tuen tarvetta arjen asioiden hallinnassa

• yksilöllisen lisäohjauksen tarve

• perusopetuksen taitojen ja tietojen vahvistaminen (numerot, kielitaito ym.)



HAKU VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA 
JÄRJESTETTÄVÄÄN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

• Hakemuksen tueksi TARVITAAN tarkempi selvitys tukeen oikeuttavista 

syistä:

• Aiemmin laadittu HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma) tai oppimissuunnitelma

• Opettajan tai erityisopettajan lausunto

• Lääkärin B-lausunto tai psykologin/terapeutin lausunto opiskelua varten

• Kuntoutus- tai palvelusuunnitelma



HAKU VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA 
JÄRJESTETTÄVÄÄN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

• KESKUSTELE aiheesta mahdollisimman pian nuoren oman oppilaanohjaajan kanssa, että 

ehditte miettimään sopivat hakupaikat ja mahdolliset tutustumiskäynnit sekä lausunnot 

ajoissa

• YHTEISTYÖ KODIN JA OPPILAANOHJAAJAN VÄLILLÄ ON TÄRKEÄÄ, sillä 

oppilaanohjaaja osaa arvioida hakeutumista ja neuvoa tarpeellisista lisälausunnoista, kun 

hänellä on tarvittavat tiedot nuoren tilanteesta

• Myös ammatillisten erityisoppilaitosten edustajat voivat neuvoa vaadittavien liitteiden 

kanssa



YLÄKOULUN 
OPO 

NUOREN 
VALINTOJEN 

TUKENA

• Oppilaanohjauksen tunnit

• TET eli työelämään tutustuminen 1-3 viikkoa

• Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

• Ohjauskeskustelut, jossa huoltajat mukana

• Pienryhmäohjaus

• Tutustumiset 2. asteen koulutuksiin:

• Vierailut oppilaitoksiin

• Ammattipäivät, infoillat, avoimet ovet

• Vierailijat oppitunneilla ja kouluilla



KOTIVÄKI 
NUOREN
VALINTOJEN 
TUKENA

• Yhdessä keskustelua

• Kuuntelemista ja kuulostelua

• Kannustamista tutustumiseen niin erilaisten 

TET-paikkojen kuin opiskelupaikkojenkin 

suhteen

• Eri vaihtoehtojen tutkimista ja miettimistä

• Kotiväki tuntee oman nuorensa parhaiten



LINKKEJÄ:

• OPPIVELVOLLISUUDESTA:

• HTTPS://OKM.FI/KYSYMYKSIA-JA-VASTAUKSIA-

OPPIVELVOLLISUUDESTA

• HTTPS://WWW.TAMPERE.FI/VARHAISKASVATUS-

JA-KOULUTUS/OPPIVELVOLLISUUS.HTML

• KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ:

• HTTPS://OKM.FI/KOULUTUSJARJESTELMA

• HTTPS://OPINTOPOLKU.FI/KONFO/FI/
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https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/oppivelvollisuus.html
https://okm.fi/koulutusjarjestelma
https://opintopolku.fi/konfo/fi/

