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Esityksen rakenne

• Oppivelvollisuuden 
laajentuminen tiivistetysti

• Ohjaus 
maahanmuuttovaiheessa

• 17-vuotiaat nivelvaiheessa

• Asuinkunnan ohjaus- ja 
valvonnan käytänteitä 
Tampereella



Tiivistetysti uudistuksesta
• Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista 

tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluville nuorille.

• hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat 
voimaan jo 1.1.2021, Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 
1.8.2021, ja Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 
uudistui 1.8.2022 alkaen

• Kunnalle uusia valvonta ja ohjaustehtäviä

• Pysyvä uudistus koskee kaikkia perusopetuksesta 
toiselle asteelle siirtyviä nuoria 1.1.2021 alkaen

• Oppivelvollisuus täyttää tänä vuonna 102 vuotta.
sivu 3



Mikä käytännössä muuttuu?
• Toinen aste

o Opintojen riittävä edistyminen (6 §) huolen portaat, yms. 

o Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen (7 §)

o Oppivelvollisen määräaikainen erottaminen (8 §)
▪ Oppivelvollinen voidaan kurinpitotoimena erottaa määräaikaisesti enintään 3 kk 

ajaksi (LukioL 41 §, AKL 85 §)

▪ Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja huoltajan kanssa laatia 
suunnitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen aikana 

o Ohjaus- ja valvontavastuu opintojen aikana (12 §) 

o Opintojen maksuttomuus
▪ Sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta

o Maksuttomuuden pidentäminen hakemuksesta (16 §) 
▪ 1) terveydellisiin tai muihin painaviin syihin liittyvä opiskelualan vaihto 2) 

oppimisvaikeudet 3) perusopetuksen jälkeisen valmentavan tai valmistavan 
koulutuksen suorittaminen 4) perusopetuksen oppimäärän suorittamisen 
viivästyminen

▪ Koulutuksen järjestäjän tehtävä
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• Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja 
osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä 
kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja 
nuorten hyvinvointia.

• Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen ja 
noin puolet suorittaa korkeakoulututkinnon

• Osaamisvaatimusten kasvaessa nyt ja tulevaisuudessa työllistyminen 
edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

• Tavoitteena työllisyysasteen nostaminen

• Koulutusasteen nousulla nähdään olevan yhteys talouskasvuun (vrt. 
Suomi 100 vuotta sitten)

Miksi? 
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AMMATILLISET 
ERITYISOPPILAITOKSET

LUKIOT
AMMATILLISET 
OPPILAITOKSET

AIKUISTEN PERUSOPETUS 
17v.-

• Suomen kieltä ja kulttuuria (kielitaito 
0 - A1.3)

• Perusopetuksen alku- ja päättövaihe

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS 7 - 16 v.
kielitaitotavoite vähintään A1.2 valmistavan päättyessä

PERUSOPETUS 7-16 v. Jatko-ohjaukseen vaikuttavat mm. päättötodistus (Suomesta tai
ulkomailta) ja kielitaito. Jos kuluvana vuonna 17 vuotta täyttävä oppilas ei ole lukuvuoden
päättymiseen mennessä ehtinyt saada päättötodistusta, hänet ohjataan aikuisten perus-
opetukseen jatkamaan se loppuun.

AMMATTIKORKEAKOULUT YLIOPISTOT

• Perusopetus tulee 
olla suoritettuna

• Kielitaito A2.1

YKSITYISET 
OPPILAITOKSE

T

Suomalainen 
koulutusjärjes-
telmä

https://www.youtube.com/watch?v=1BzCR4ckkPQ&list=PLIPVM11rOzKOwfj7xADSaj4kB7iIsfkXY

https://www.youtube.com/watch?v=1BzCR4ckkPQ&list=PLIPVM11rOzKOwfj7xADSaj4kB7iIsfkXY


Perusopetus

Päättötodistus ja 
saman ikäinen 
kuin 9.luokalla 

olevat

alle 17-vuotias, 
jolla ei  

päättötodistusta

Perusopetukseen 
valmistava opetus

Aikuisten 
perusopetus 
(sis. suomen kielen 

alkeisopinnot)

16-vuotias, jolla 
päättötodistus

17-vuotias ->, 
jolla ei  

päättötodistusta

Ohjaus maahantulovaiheessa, kun oppilaalla ei ole suomen kielen taitoa

Tilapäisesti 
Suomessa oleville 

mahd. IB-lukio

Edellä 5 §:ssä tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa 
opetusta ei järjestetä opiskelijalle, jonka 26 §:n 1 
momentissa tarkoitettu velvollisuus suorittaa perusopetusta 
on päättynyt

Perusopetuksen suorittaminen 
päättyy, kun perusopetuksen 
oppimäärä on suoritettu tai 
viimeistään sen lukuvuoden 
koulutyön päättyessä sinä 
kalenterivuonna, jona oppilas 
täyttää 17 vuotta. Koskee myös 
valmistavaa opetusta 

”Perusopetusta vastaavat opinnot 
suorittanut nuori tulisi ohjata 
toisen asteen opintoihin tai TUVA-
koulutukseen. Jos hän on 
oppivelvollinen, hänet voi ohjata 
myös aikuisten perusopetukseen, 
jos kielitaito on riittämätön toisella 
asteella opiskeluun. ” (OPH:n
asiantuntijan lausunto)



17-VUOTIAAT JA PERUSOPETUS
• Perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen 

oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen lukuvuoden 
koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 
17 vuotta. (Lähde: uusittu Perusopetuslaki §26)

• Oppivelvollisuuslain 5 §:n 3 momentin mukaan oppivelvollinen, 
joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden 
päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi 
suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten 
perusopetukseen tai muuhun oppivelvollisuuslain 4 §:ssä 
tarkoitettuun koulutukseen
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17-VUOTIAAT JA PERUSOPETUS

• Tänä vuonna 17 –vuotta täyttävät ohjataan jatkoon kevään 
aikana ”lasten perusopetuksesta”

o Kevätlukukauden ajan oppilaat ovat perusopetuksen oppilaita, 
vaikka olisivat täyttäneet jo 17 vuotta

• Jos perusopetus jää kesken, vaihtoehtoina

▪ Aikuisten perusopetus (erillishaku)

▪ Telma (sovittava erikseen)

▪ TUVA, Tutkintoon valmentava koulutus (sovittava 
erikseen)
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17-VUOTIAAT JA PERUSOPETUS
• Poikkeustilanteissa rehtori tekee esityksen jatkamisesta lasten perusopetuksessa 

opetusjohtajalle: 

o Kuvataan selkeästi miksi oppilas jatkaisi perusopetuksessa,  miten opinnot 
etenevät, ja miten ne saadaan suoritettua. Lisäksi selvitys, mitä nuori hyötyy siitä, 
että suorittaa opinnot loppuun lasten perusopetuksessa. Oppilaan etu tulee 
huomioida. Oppilaan etu voi olla suunnata toiselle asteelle 

• Edellytyksenä perusopetukseen jäämiselle on:
o Opinnot ovat edenneet tämän lukuvuoden aikana hyvin ja on tehty suunnitelma, 

miten oppivelvollinen valmistuu perusopetuksesta.

o Perusopetuksen opinnot pitää saada valmiiksi seuraavan lukuvuoden aikana ennen 
kuin oppivelvollinen täyttää 18 –vuotta. 

o Opintojen tulee sujua oman luokan mukana ilman erityisjärjestelyjä.

o VSOP ja OTE-oppilaat. Jos on muutama paketti suorittamatta, jotka saa tehtyä 
syyslukukauden aikana. (TUVA-yhteistyön selvittäminen)

• Huom. Koulu ei saa mitään resurssia yli-ikäisistä perusopetukseen jäävistä oppilaista
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Miten oppivelvollisten ohjaus 
käytännössä tapahtuu?



Ennakoiva ote on 
yhteinen etu
• Konsultaatio kuntavalvontaan mahdollisimman 

varhain oppilaitosten suunnasta

• Varhaisella konsultaatiolla voidaan ehkä löytää 
ratkaisuja, joista oppilaitos ei välttämättä 
tietoinen

• Saattaen vaihtaen, jos oppivelvollisen tilanteessa 
kunnan puuttuminen nähdään enää käytettävissä 
olevana vaihtoehtona

• Lapsen etu, jolla pyritään ehkäisemään 
koulupudokkuutta ja negatiivista 
syrjäytymiskehitystä

• Oppilashuollon kanssa vahvempi yhteistyö

• Ohjautumista palvelutarpeiden mukaisiin 
palveluihin pyritään jouduttamaan
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Kun pulmia alkaa ilmetä

• Yhteydenotto matalalla kynnyksellä –
arvioidaan ja ideoidaan ensin yhdessä

• Tarvittaessa osallistuminen 
verkostopalavereihin tai 
oppilasneuvotteluihin ym. tapaamisiin, 
jossa  nuoren tilanteesta saadaan koppi –
nuori kohdataan jo varhain ja tiedon 
siirtymistä varmistetaan

• Jos tilanne johtaa siihen, että siirtyy 
kuntavastuulle, on nuorella itsellään tieto 
ihmisestä, kuka auttaa = kasvot

• Turvallisen ilmapiirin luominen, jolla 
ilmaistaan ettei nuorta jätetä yksin 
tilanteessaan
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Oppivelvollisen polku opintojen keskeytyessä
(Tampereen kaupungin malli)
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Onko kaikki keinot kokeiltu?

• Yksilölliset mukautukset

• Tutkinnonosittain opiskelu

• Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

• Oppivelvollisuuden määräaikainen keskeyttäminen /sairausloma

• Sisäiset siirtymät koulutusaloilla, koulutuskokeilut, tutustumiset

• Tuva-ryhmät, pajat, Silta-Tuva, Tuotantokoulu

• Opiskeluterveydenhuolto

• Oppilashuolto

• Sidosryhmätyö mukaan;
o Etsivä nuorisotyö

o Nepsytukitiimi

o Nuotti-valmennus

o Ammatillinen tukihenkilö

o Lastensuojelun keinot

o SPR Turvatalo
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