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”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, jotkut 
etsiytyvät tuulensuojaan, toiset rakentavat 

tuulimyllyjä.”
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Etelänavan valloitus Scott vs. Amundsen
joulukuu 1911 – tammikuu 1912

• Scott ja Amundsen saavuttivat 
kumpikin Etelänavan

• Amundsen ensin, ja koko 
retkikunta palasi turvallisesti 
takaisin

• Scott ja hänen neljä 
kärkimiestään kuolivat 
paluumatkalla
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NAPARETKEN TAVOITTEET

RIITTÄVÄSTI
ENERGIAA

RETKIKUNNAN KOKOONPANO JA

LAAJUUS

RAVINTO JA POLTTOAINEHUOLTO

REITITYS JA TUKIASEMAT

KULKUVÄLINEET JA NIIDEN

HUOLTO

KEHITYSALOITTEET: 
OSAAMINEN: ESKIMOIDEN VETOKOIRAOPIT, 

HIIHTÄMINEN JÄÄLLÄ, NAVIGOINTI UUPUNEENA

TOIMINTO/ 
PROSESSI-

KOHTAINEN

KEHITTÄMINEN

PALAUTUMINEN, 
HENKINEN

KESTÄVYYS

OLEELLISET TOIMINNOT

RETKIKUNNAN JOHTAMINEN

VARMA
ETENEMINEN

Mitä risteyskohdissa on 
saatava aikaan, jotta ao. 

päämäärä toteutuu?
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OPPIVELVOLLISUUSUUDISTUKSEN PÄÄMÄÄRÄT

KAIKKI JATKAVAT
OPISKELUA 18-

VUOTIAAKSI

HAKEUTUMINEN JA

OPISKELIJAVALINTA

HENKILÖKOHTAINEN

SUUNNITTELU

OHJAUS JA VALVONTA

OSAAMISEN HANKKIMINEN JA

ARVIOITI

VALTAKUNNALLISESTI KEHITETTÄVÄT OSA-ALUEET
ALUEELLISESTI KEHITETTÄVÄT OSA-ALUEET

MUU MAHDOLLINEN KEHITTÄMISYHTEISTYÖ
KEHITTÄMISHANKKEET

TOIMINTO-/ 
PROSESSI-

KOHTAINEN

KEHITTÄMINEN

MAKSUTON
TOINEN ASTE

KAIKKI
SUORITTAVAT

TUTKINNON

MITÄ OPPIVELVOLLISUUS-
UUDISTUS MUUTTAA?

OPISKELIJAHUOLTO JA MUUT

TUKIPALVELUT

Uudistus yhden 
sivun matriisina
Case oppivelvollisuus TYÖLLISYYS-

ASTEEN

NOUSU

Mitä risteyskohdissa on 
saatava aikaan, jotta ao. 

päämäärä toteutuu?
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UUDISTUKSEN PÄÄMÄÄRÄT
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…. …

MIHIN UUDISTUS VAATII
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…

Uudistus yhden 
sivun matriisina -

TYÖPOHJA
…

Mitä risteyskohdissa on 
saatava aikaan, jotta ao. 

päämäärä toteutuu?



TYÖSKENTELY – linkki löytyy keskustelusta, Padlet-
koontisivun kautta pääsee myös ryhmien työalueille

HTTPS://PADLET.COM/PAULAKIRJAVAINEN/KOONTISIVU

https://padlet.com/paulakirjavainen/KOONTISIVU


Työskentely VAIHE 1: PÄÄMÄÄRIEN YHTEYS 
TOIMINTOIHIN

RYHMÄKESKUSTELU JA KIRJAUKSET
• Valitkaa puheenjohtaja ja kirjuri
• Keskusteluaika n. 15 min
• Pohtikaa teille annetusta päämäärästä liikkeelle lähtien: Mistä 

oppilaitoksen toiminnoista (ja niiden osa-alueista) päämäärän 
toteutuminen erityisesti riippuu? =>

1. Missä  toiminnossa tai osaprosessissa on saatava aikaan muutoksia?
– Lisää viestiruutu painamalla plussaa tai tuplaklikkaamalla haluamaasi 

kohtaa. Saat esiin viestipohjan, johon voit kirjata ajatuksesi oleellisesta 
toiminnan osa-alueesta kohtaan ”otsikko”

2. Mitä ao. on saatava aikaan?
– Kirjaa oleellinen aikaansaannos (=tavoite) tekstiruudun kohtaan ”kirjoita 

jotain”



Yhteiskunnallinen palvelutuotanto ja sen 
johtaminen ovat murroksessa

© Paula Kirjavainen

Tarpeiltaan hyvin 
heterogeenisiä ja osittain 

erittäin vaativia nykyisiä ja 
potentiaalisia opiskelijoita 

aidosti hyödyttävien  
tuotosten aikaansaaminen 

vaatii moninaisten 
toimijoiden yhteistyötä, jota 
tehdään kevyillä rakenteilla 

mutta isolla asenteella



Työskentely VAIHE 2: MERKITYSTEN ARVIOINTI JA 
TAVOTTEIDEN TARKENTAMINEN

• YKSILÖTYÖ, ARVIOINTI 5 min: Merkitse viidellä tähdellä 
mielestäsi tärkein yhteys päämäärän ja toiminnan välillä

• Klikkaa ”arvioi”, 

• valitse tähtimäärä, ja 

• klikkaa ”arvio”

• RYHMÄKESKUSTELU JA KOMMENTIT 15 min: Keskustelkaa 
työpohjalla näkyvistä muiden näkemyksistä; 
Kommentoikaa ryhmänä, mikä muu aikaansaannos tukisi 
tai jopa varmistaisi päämäärän onnistumista?
– Klikkaa ”Lisää kommentti”, 
– Kirjoita ja klikkaa lopuksi nuolta



Lopuksi
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TIEKARTTA OPPIVELVOLLISUUSUUDISTUKSEN  
EDISTYMISEN JOHTAMISEEN

© Paula Kirjavainen

ONNISTUMISEN 
INDIKAATTORIT KEVÄT 2024

• ELÄVÄSTI KUVATTU

• TODENNETTAVISSA?
• POSITIIVINEN?

• MERKITYKSELLINEN

MIKÄ KERTOISI

VAHVASTA

ETENEMISESTÄ

OIKEAAN SUUNTAAN

JA RIITTÄVÄLLÄ

VAUHDILLA

1.8.2021?

MIKÄ OLISI 1/22  
VÄLITULEMA, JOSTA

VOISITTE OLLA TOSI

YLPEITÄ?

MIKÄ INDIKOISI SELKEÄÄ

JA RIITTÄVÄN LAAJA-
ALAISTA LIIKKEELLE

LÄHTÖÄ 1.-3./21?



Kiitos!

paula.kirjavainen@innsofia.fi

+358-40-8242148

© Paula Kirjavainen
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Oppivelvollisuuden laajentaminen

Ylijohtaja Mika Tammilehto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto



• Suomalaisnuorten koulutus- ja osaamistasoa ja samalla työllisyysastetta nostetaan. 
Jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto.

• noin 16 % ikäluokasta jää tällä hetkellä ilman toisen asteen tutkintoa

• vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 20-29-vuotiaiden nuorten osuus on pysynyt 
samalla tasolla koko 2000-luvun ajan

• pelkän peruskoulun oppimäärän suorittaneiden työllisyysaste on noin 45 % (toisen asteen 
tutkinnon suorittaneilla noin 71 %)

• Mitä on jo aiemmin tehty?

• vuonna 2013 käynnistynyt nuorisotakuu, jokaiselle nuorelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja-
tai kuntoutuspaikka

• erilaiset koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyn ja läpäisyn edistämishankkeet, esim. 2011—
2015 ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma ja 2015-2021 Zoomi-hanke 

Mistä oppivelvollisuuden laajentamisessa on kyse?

20.11.20202 |



• Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 
18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen 
maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen 
ohjauksen kehittämisestä.

• Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettu 
eduskunnalle 15.10.2020 (HE 173/2020 vp)

• Koskee ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria 
(pääsääntöisesti vuonna 2005 syntyneet)

• Tulee voimaan ikäluokka kerrallaan, täysi volyymi v. 2024

Liityntä hallitusohjelmaan ja aikataulu

20.11.20203 |



• Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

- oppivelvollisuuslaki, johon kootaan oppivelvollisuutta koskevat säädökset 
ja säädetään toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta (voimaan 
1.8.2021)

- Perusopetuksen päättävien oppilaiden hakeutumisvelvollisuuden ja perusopetuksen 
järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun osalta säännökset tulisivat voimaan jo 
1.1.2021.

- laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, johon yhdistetään 
perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja 
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (järjestettäisiin 1.8.2022 
lähtien)

Hallituksen esitys

20.11.20204 |



- perusopetuslakia

- lukiolakia

- ammatillisesta koulutuksesta 
annettua lakia

- vapaasta sivistystyöstä 
annettua lakia

- opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettua lakia

Hallituksen esitys

20.11.20205 |

- valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä annettua lakia

- koulumatkatukilakia

- opintotukilakia

- ylioppilastutkinnosta annettua lakia

- eräitä muita lakeja, joissa säädetyt 
oikeudet ja velvollisuudet liittyvät 
oppivelvollisuusikään.

• Lisäksi esitetään muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin 
liittyen 



• Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.
• Oppivelvollisuus alkaa nykytilaa vastaavasti sinä vuonna, kun lapsi täyttää 

seitsemän vuotta, poikkeuksena perusopetuslain mukainen pidennetty 
oppivelvollisuus

• Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa 
toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

• Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua 
toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun 
oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. 

• Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti 
lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Oppivelvollisuuden suorittaminen

20.11.20206 |



• Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
• uusi koulutuskokonaisuus 1.8.2022 lähtien, tätä ennen nykyiset nivelvaiheen koulutukset

• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa (OPH:n
opetussuunnitelman perusteet 1.8.2021 lukien)

• maahanmuuttajat, joilla puutteellinen kielitaito, myös kansanopistojen maahanmuuttajille 
suunnatussa koulutuksessa

- Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (vaikeimmin 
vammaiset). 

- Tietyissä tilanteissa aikuisten perusopetuksessa
• 17-vuotiaat, joilla ei suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajalla  

puutteellinen kielitaito

- Saamelaiset Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lukuvuosikoulutuksissa

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös

20.11.20207 |



• Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä riittävästi 
siten kuin asianomaista koulutusta koskevassa laissa säädetään.

• Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on 
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

• Koulutuksen järjestäjällä velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos 
oppivelvollisen opinnot eivät edisty riittävästi

• Jos oppivelvollisen huoltaja tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa 
oppivelvollisuuden suorittamista, hänet voidaan tuomita 
sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.

• Oppivelvolliselle itselleen ei aseteta sanktioita oppivelvollisuuden 
laiminlyönnistä. 

Opintojen edistyminen ja valvonta

20.11.20208 |



• Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen 
määräajaksi  

1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman 
vuoksi 

2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi
3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi
4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun 

painavan syyn vuoksi

• Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää myös toistaiseksi, jos 1. 
kohdassa tarkoitettu este on luonteeltaan pysyvä.

• Oppivelvollisella on aina oikeus opiskella, ja oppivelvollisuuden keskeyttämistä 
koskeva päätös tehdään oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta.

• Koulutuksen järjestäjä tai joissakin tapauksissa asuinkunta päättää hakemuksen perusteella 
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen
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• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle 
ehdotetaan uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita.
- Ohjaus- ja valvontavastuiden avulla vahvistetaan alle 18-vuotiaan nuoren 

saamaa ohjausta ja tukea erityisesti koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja 
mahdollisissa keskeyttämistilanteissa. 

- Ohjaus- ja valvontavastuu on rakennettu ”saattaen vaihtaen” -periaatteella. 
- Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut määritellään lainsäädännössä siten, että 

yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyy aina vasta silloin, kun toisen 
tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaa. 

• Tällä varmistetaan se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa 
putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.

Tukea ja ohjausta oman paikan löytämiseen
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• Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen 
hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen 
päättyessä, erityisesti viimeisen vuosiluokan aikana.
- Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu jatkuu siihen saakka, kunnes 

oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa. Tämän jälkeen 
ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy uudelle koulutuksen järjestäjälle.

- Jos oppivelvollinen ei hakeudu toisen asteen koulutukseen tai ei ole saanut 
opiskelupaikkaa hakemissaan koulutuksissa, päättyy perusopetuksen järjestäjän 
ohjaus- ja valvontavastuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain päättämänä 
ajankohtana elokuun loppupuolella.

- Tämän ajankohdan jälkeen perusopetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa 
oppivelvollisen asuinkunnalle ilman opiskelupaikkaa olevista oppivelvollisista 
nuorista, joiden osalta ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle.

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
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• Kun oppivelvollinen on aloittanut toisen asteen koulutuksessa, ohjaus- ja 
valvontavastuu siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. 
- Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä ja tarvittaessa ilmoittaa 

oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita 
opintojaan suunnitelmansa mukaisesti. 

- Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen, koulutuksen 
järjestäjä selvittää mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai 
mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen. Koulutuksen järjestäjän tulee myös selvittää 
oppivelvollisen saamien tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjata oppivelvollinen 
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

- Oppivelvollinen opiskelija ei voi erota oppilaitoksesta oman ilmoituksensa perusteella ilman, 
että hänellä on uusi opiskelupaikka. 

- Jos oppivelvollinen opiskelija ohjauksesta huolimatta lopettaa opintonsa, koulutuksen 
järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytymisestä oppivelvollisen 
asuinkunnalle.

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
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• Jos oppivelvollinen nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai lopettaa aloittamansa 
opinnot, viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu on oppivelvollisen 
asuinkunnalla. 
- Asuinkunnan tehtävänä on selvittää oppivelvollisen nuoren kokonaistilannetta ja 

tuen tarvetta yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan 
kanssa. 

- Asuinkunta ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja 
tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

- Koulukuntoiselle oppivelvollisille osoitetaan viime sijassa opiskelupaikka 
valmentavassa koulutuksessa, jos hän ei vapaaehtoisesti hakeudu toisen asteen 
koulutukseen.

Asunkunnan ohjaus- ja valvontavastuu 
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• Oppivelvollisuutta laajennettaessa laajenee opiskelijan oikeus maksuttomaan 
toisen asteen koulutukseen.

• Opiskelijalla maksuttomia ovat
- opetus (nykyisinkin maksutonta)

- päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)

- opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit 

- opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

- lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi 
edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen

- vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen 
koulumatkatukijärjestelmän puitteissa)

- joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 
100 km)

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus (1)
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• Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa 
toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti. 
- Kahta tutkintoa samanaikaisesti suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on 

suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

• Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden 
loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija tätä ennen suorita 
tutkintoa.
- Kun opiskelija 16-vuotiaana siirtyisi perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä olisi lähtökohtaisesti 

4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. 

• Maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka 
päättävät perusopetuksen keväällä 2021(vuonna 2005 syntyneet) ja tulisi 
voimaan ikäluokka kerrallaan.
- Aiemmat ikäluokat eivät ole oikeutettuja esityksen mukaiseen maksuttomaan toisen asteen 

koulutukseen. 
- Maksuton toinen asteen koulutus ei koske myöskään niitä opiskelijoita, jotka eivät ole 

oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia tai jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen 
vasta yli 20-vuotiaana.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus (2)
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• Julkisen talouden suunnitelma kehyskaudella 2021-2024:

- vuonna 2021 yhteensä 22 m€
- vuonna 2022 yhteensä 65 m€
- vuonna 2023 yhteensä 107 m€ 
- vuonna 2024 yhteensä 129 m€

• Kuntien uudet tehtävät korvataan 100-prosenttisesti 
valtionosuusrahoitteisesti

Uudistuksen määrärahat
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• Perusopetus
• otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa 

laissa tarkoitetun valtionosuusprosentin laskennassa
• Lukiokoulutus

• kustannukset otetaan huomioon keskimääräisessä yksikköhinnassa
• muutetaan rahoituslaissa säädettyä kuntien rahoitusosuutta, v. 2024 

52,21 % (57,3 %)
• Ammatillinen koulutus

• määrärahassa kuntien rahoitusosuus v. 2017 tasossa (rahoituslaki 9 a §)
• rahoitusasetuksessa säädettäisiin maksuttoman koulutuksen 

korotuskertoimesta

Uusien tehtävien rahoitus
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• Lukiokoulutuksen oppimateriaalit 56,8 milj. euroa
• Oppikirjat 1 218 €/opiskelija (kierrätystehokkuus huomioiden)

• Muut opiskelutarvikkeet 220 €

• Laskinlisenssi 70 €

• Tietokone 306 € (kierrätystehokkuus huomioiden)

• Ammatillisen koulutuksen oppimateriaalit yhteensä 18,3 milj. euroa

• Oppikirjat ja muut tarvikkeet 400 €/opiskelija

• Tietokone 306 € (kierrätystehokkuus huomioiden)

• Lisäksi 6,2 miljoonaa euroa oppimateriaalien ja tietokonekannan 
hankintamenettelyistä, ylläpidosta, varastoinnista ja jakelusta sekä ICT-tuesta 
aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Oppimateriaalit ja muut tarvikkeet
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• Perusopetuksen tehostettu opinto-ohjaus 3,2 milj. euroa (1/6 
ikäluokasta)

• Perusopetuksen päättävien ohjaus kesäkuukausien aikana 2,6 milj. 
euroa (noin 2 000 oppivelvollista vuosittain)

• Keskeyttämisuhan lisäohjaus lukio/ammatillinen 7,6 milj. euroa (noin 
3 400 oppivelvollista vuosittain)

• Nivelvaiheen lisäohjaus 1,8 milj. euroa (noin 4 000 oppivelvollista 
vuosittain)

• Asuinkuntien viimesijainen ohjausvelvoite 5,1 milj. euroa (noin 4 000 
oppivelvollista vuosittain)

Ohjauskustannukset

20.11.202019 |



Koulutuksen järjestäjät yhteensä 92,1 M€
Lukio oppimateriaalit 60,2
Ammatillinen oppimateriaalit 21,0
Keskeyttämisuhan lisäohjaus 7,6
Ohjaus nivelvaihe 1,0
Valmentavan erityinen tuki 0,1
Matka- ja majoituskorvaus 1,7
Ammattitutkinnon maksut 0,3
Jälkiopinto-ohjaus 0,2
Kunnat yhteensä 11,2
Tehostettu opinto-ohjaus 3,2
Kesäkk ohjaus 2,6
Ohjaus nivelvaihe 0,3
Asuinkunnan valvontavastuu 5,1
Ylioppilastutkintolautakunta 5,8
Kansanopistot 3,5
Koulumatkatuki 27,5
Oppimateriaalilisä -11,1
YHTEENSÄ 129 M€

Kustannuslaskelma
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• Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) yhdistetään 
nykyiset perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvat 
nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen 
valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

• Uuden koulutuskokonaisuuden tavoitteena on 
- antaa valmiuksia tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutumiseen ja tutkinnon 

suorittamiseen

- selkeyttää opiskelijan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia. 

• Uusi valmentavan koulutuksen koulutuskokonaisuus olisi tarkoitettu sekä 
oppivelvollisille että muille jatko-opintovalmiuksia tarvitseville henkilöille. 
- vaikeimmin vammaisille opiskelijoille tarkoitettu työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava koulutus (TELMA) säilyisi nykyisellään.

Uusi nivelvaiheen koulutuskokonaisuus v. 2022
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• Uuden valmentavan koulutuskokonaisuuden järjestäminen edellyttäisi 
pääsääntöisesti järjestämislupaa.

• Lupa voitaisiin myöntää 
- ammatillisen koulutuksen järjestäjille
- lukiokoulutuksen järjestäjille
- yksityisille perusopetuksen järjestäjille

• Järjestämisluvan saaneiden järjestäjien lisäksi kunnat voivat järjestää 
valmentavaa koulutusta, kuten nykyisin perusopetuksen lisäopetusta, 
mikäli kunnan alueella ilmenee tarvetta kyseiseen koulutukseen.

• Nykyisen VALMA-luvan saaneiden järjestäjien ei tarvitsisi hakea uutta 
järjestämislupaa

TUVA-koulutuksen järjestäjät
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• TUVA-koulutuksessa otetaan käyttöön yhteiset Opetushallituksen laatimat 
koulutuksen perusteet, jotka koostuvat koulutuksen osista

• TUVA-koulutuksen aikana mahdollisuus myös
• korottaa perusopetuksen arvosanoja
• suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja
• ammatillisten perustutkintojen osia
• vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoa

• Koulutuksen osia voi suorittaa erilaisissa oppimisympäristöissä, myös 
työpajoilla

• Koulutuksen osista muodostetaan kullekin opiskelijalle hänen tarpeidensa 
mukainen kokonaisuus

TUVA-koulutuksen sisältö
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Op p ive lvollis uus uud is t uk s e n  
va ik u t uk s e t

SAJOn m inis e m inaa ri
20 .11.2020
Maarit  Ka llio- Save la , @KallioMaarit



HE- k ok ona is uus

Ra ke n t e e llis e t  
uud is t uks e t
 Hakeutumisvelvollisuus
 Ohjaus - ja  

va lvon t avas t uu t  ”s aa t t ae n  
va ih t ae n” - p e riaa t e

- Pe rus op e t us
- Tois e n  a s t e e n  kou lu t uks e n  

jä rje s t ä jä t
- As u inkun t a
 Uus i t u t kin t okou lu t uks e e n  

va lm e n t ava  kou lu t us
 Pe rus op e t us : t e hos t e t t u  

op in t o- oh jaus

Op p ive lvollis uus iä n  
la a je n t a m ine n  18 -
vuot e e n
 Op p ive lvollis uu t t a  

la a je nne t t ae s s a  la a je ne e  
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m aks u t on t a  op e t us t a

Ma ks u t on  t o ine n  a s t e
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t u t kin t o  t a i lukiokou lu t us  
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Op p ive lvollis uud e n  s uor it t a m ine n
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Oppivelvollis uus  18-ikävuoteen as ti

Lukion 
päättötodis tus  ja  
ylioppilas tutkinto

Ammatillinen 
perus tutkinto

Ohjaus
yhteis haku

Tuva Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Sote - palvelut

+ aikuisten perusopetus
+ Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
+ kansanopistojen pitkät linjat



Op p ive lvollis uud e n  la a je n t a m is e n  ja  oh ja us - ja  t uk i s e k ä  
t uva - k ou lu t us
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Palveluintegraatio

Oppilaan ja 
opiskelijan (palvelu) 

ohjaus

Yksilölliset ja 
joustavat oppimisen 

polut

Johtaminen ohjauksessa ja verkostotoiminnassa

As uinkun t a

Lukio-
kou lu t uks e n  

jä rje s t ä jä

Lukio-
kou lu t uks e n  

jä rje s t ä jä

Am m a t illis e n  
kou lu t uks e n  

jä rje s t ä jä  

Am m a t illis e n  
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Pe rus op e t uks e n  
jä rje s t ä jä

Ka ns a nop is t ot

As u inkun t a

III- s e kt ori

Nuoris o- ja  
liikun t a

Työllis yyde n  
hoit o

Pe rus op e t uks e n  
jä rje s t ä jä

Hyvinvoin t ia lue

Op p ila s - ja  
op is ke lijahuolt o

Sot e - p a lve lu t
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Yksityisten koulutuksen järjestäjien 
asema:

• Lukiokoulutuksen järjestäjistä 43 (16 %) on yksityismuotoisia. 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä 97 (68 %) on yksityismuotoisia

• Kansanopistoista yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on 69 (92 %).

• Vapaan hakeutumisoikeuden hengen on säilyttävä myös vailla paikkaa 
jääneiden nuorten ohjaamisessa.

• Nuoria ei tule pakottaa sellaiseen koulutukseen, joihin he eivät ole 
kykeneviä. Vastaavasti koulutuksen järjestäjiä ei tule pakottaa 
ottamaan vastaan opiskelijoita, jotka eivät heille sovellu. 

• Huom. Uudistus näkyy myös perusopetuksen järjestäjien arjessa
• Ei-kunnallisia perusopetuksessa noin 4%



Miten luodaan toimivat 
yhteistyömallit kunnan ja 
koulutuksen järjestäjien välille? 

 Oppimateriaalien hankinnasta, säilytyksestä, kunnossapidosta, 
kierrätyksestä ja jakelusta aiheutuvat työt ja kustannukset.

 Oppivelvollisen opintojen edistyminen sekä ilmoitus huoltajalle.

 Oppivelvollisuuden suorittamisen suunnittelu ja seuranta määräaikaisen 
erottamisen tai opiskeluoikeuden pidättämisen aikana sekä 
ilmoitusvelvollisuus asuinkunnalle ja huoltajalle, jos opiskelija ei 
osallistu suunnitelman laadintaan tai noudata sitä. 

 Toisen asteen koulutusta ns. Kotiopiskelussa suorittavien opintojen 
seuranta ja tutkintojen ja näyttöjen järjestäminen.

 Vailla paikkaa olevien nuorten ohjaaminen ja vastaanottaminen, 
oppivelvollisuutensa 7 § perusteella keskeyttäneet, opiskelijat, jotka 
eivät aloita uusia opintoja keskeytettyään edelliset, jne. 



Toimeenpanon aikataulu
• Toimeenpanon aikataulu liian kiireinen

– Koko uudistus voimaan aikaisintaan 2022
• Nyt perusopetuksen päättävät eivät ole tehostetun opinto-

ohjauksen piirissä 

– Huolellinen toimeenpano vaatii aikaa, esim. maksuttomuuden 
osalta järkevien ratkaisujen rakentaminen, kilpailutus

– Uudet ohjaus- ja valvontavelvoitteet eivät synny tyhjästä 

– Koronan aiheuttama poikkeusaika jatkuu kevään 2021
• Aiheuttaa niin taloudellisia kuin sosiaalisia haasteita



Lopulta kaikkein keskeisintä

KUMPPANUUS
- Koulutuksen järjestäjät
- Kunnat
- Valtio
- Vanhemmat 

- Opiskelijat 



KIITOS
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