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Tausta
- Oppivelvollisuuden laajentaminen
- Ohjaus- ja valvontarakenteen uudistuminen
- Oppivelvollinen: Oppivelvollisuus ja
hakeutumisvelvollisuus
- Opetuksen järjestäjä/asuinkunta: Ohjaus- ja
valvontavelvollisuus
- Oppivelvollisten tukemiseksi kehitettiin
tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
- Lisätietoja: https://okm.fi/tapahtumat/202101-18/opetus-ja-kulttuuriministerionwebinaari-perusopetuksen-jarjestajilleoppivelvollisuuden-laajentumisesta
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Miksi tehostettu oppilaanohjaus?
• Oppilaanohjauksen merkitys korostuu oppivelvollisuuden laajentuessa.
• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle
uusia lakisääteisiä oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita
• Osa oppivelvollista tarvitsee perusopetuksen päättyessä enemmän
oppilaanohjausta ja moniammatillista tukea.
• Pyritään tukemaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sijoittumisessa
sekä tulevaisuuden suunnittelussa.
• Tavoitteena vahvistaa perusopetuksen järjestäjien ohjauskäytäntöjä
valtakunnallisesti sekä parantaa oppilaan tarpeisiin sovelletun
henkilökohtaisen oppilaanohjauksen valtakunnallista saavutettavuutta ja
tätä kautta myös ohjauskäytäntöjen yhdenvertaisuutta.
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Perusopetukseen tehostettu henkilökohtainen
oppilaanohjaus
• Sellaisella perusopetuksen oppimäärää suorittavalla oppilaalla, joka
tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen
oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista
oppilaanohjausta.
• Tätä kutsutaan tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi.
• Perusopetuksen järjestäjillä velvoite tarjota tehostettua henkilökohtaista
oppilaanohjausta sellaisille oppilaille, joilla havaitaan perusopetuksen
jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvä tuen tarve.
• Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n
mukainen oppilaanohjauksen vuosiviikkotuntimäärä säilyy ennallaan.
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Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma
• Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.
Tavoitteena on, että oppilaan valmiuksia siirtyä
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin vahvistettaisiin
suunnitelmallisesti, oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet
huomioiden.
• Opetuksen järjestäjä voi päättää tehostetun henkilökohtaisen
opinto-ohjauksen toteuttamistavoista ja sitä voidaan toteuttaa
monialaisesti asiantuntijoiden yhteistyönä.
• Tehostettu henkilökohtainen ohjaus voi olla esimerkiksi oppilaalle
henkilökohtaisesti annettavaa oppilaanohjausta tai pienryhmässä
annettavaa oppilaanohjausta.
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Tietojensaanti
•

Tietojensaantioikeudesta säädetään oppivelvollisuuslain (1214/2020) 23 §:ssä.

•

Säännöstä tietojensaannista sovelletaan tilanteessa, jossa oppivelvollinen siirtyy opetuksen
tai koulutuksen järjestäjältä toiselle (säännös koskee kaikkea oppivelvollisuuskoulutusta).
•

Säännöksen mukaan oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen,
tulee aikaisemman koulutuksen järjestäjänsalassapitosäännösten estämättä viipymättä
toimittaa uudelle koulutuksen järjestäjälle/kunnalle:
•

oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.

•

laissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan
saamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämisestä sekä
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toiselta koulutuksen järjestäjältä tai kunnalta.

•

Tietoja luovuttavan koulutuksen järjestäjän arvioi, mitkä tiedot se katsoo välttämättömiksi
koulutuksen järjestämisen kannalta.

•

Tietojen luovuttaminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan.
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Kiitos!
Lisätietoja:

Kirsi Lamberg
Hallitusneuvos
opetus- ja kulttuuriministeriö
Puh. 02953 30397
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