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Oppivelvollisuuden laajentamisen seurannan kohteet ja aikataulu 

Seurannan kohde 2021 2022 2023 2024 

1. Oppivelvollisten 
hakeutuminen 
koulutukseen ja 
koulutukseen pääsy 
 

Määrällinen seuranta 
opiskelijavalintarekisterin, 
oppivelvollisuusrekisterin ja 
KOSKI-tietojen pohjalta, ml. 
erityistä tukea tarvitsevat ja 
vammaiset nuoret, 
maahanmuuttajat ja ilman 
perusopetuksen päättötodistusta 
jääneet (myös alueellinen ja 
kieliryhmittäinen tarkastelu) 

Määrällinen seuranta 
opiskelijavalintarekisterin, 
oppivelvollisuusrekisterin ja 
KOSKI-tietojen pohjalta, ml. 
erityistä tukea tarvitsevat ja 
vammaiset nuoret, 
maahanmuuttajat ja ilman 
perusopetuksen päättötodistusta 
jääneet (myös alueellinen ja 
kieliryhmittäinen tarkastelu) 

Määrällinen seuranta 
opiskelijavalintarekisterin, 
oppivelvollisuusrekisterin ja 
KOSKI- tietojen pohjalta, ml. 
erityistä tukea tarvitsevat ja 
vammaiset nuoret, 
maahanmuuttajat ja ilman 
perusopetuksen päättötodistusta 
jääneet (myös alueellinen ja 
kieliryhmittäinen tarkastelu) 

Määrällinen seuranta 
opiskelijavalintarekisterin, 
oppivelvollisuusrekisterin ja 
KOSKI-tietojen pohjalta, ml. 
erityistä tukea tarvitsevat ja 
vammaiset nuoret, 
maahanmuuttajat ja ilman 
perusopetuksen päättötodistusta 
jääneet (myös alueellinen ja 
kieliryhmittäinen tarkastelu) 

   Selvitys kansanopistojen 
oppivelvollisuuskoulutuksen 
opiskelijamäärän riittävyydestä 
keväällä 2022 

 

2. Opinto-ohjaus ja 
koulutukseen 
kiinnittyminen 

Määrällinen seuranta 2. asteen 
osalta oppivelvollisuusrekisterin ja 
Vipusen tietojen pohjalta 

Määrällinen seuranta 2. asteen 
osalta oppivelvollisuusrekisterin ja 
Vipusen tietojen pohjalta 

Määrällinen seuranta 2. asteen 
osalta oppivelvollisuusrekisterin ja 
Vipusen tietojen pohjalta 

Määrällinen seuranta 2. asteen 
osalta oppivelvollisuusrekisterin ja 
Vipusen tietojen pohjalta 

  Tavoitteena vakiinnuttaa 
tehostetun henkilökohtaisen 
oppilaanohjauksen määrällinen 
seuranta osaksi Koski-
järjestelmää 

  

  Neuvoteltavana Karvin arviointi 
opinto-ohjauksen 
kokonaisuudesta, arviointi 
käynnistyy. 

Karvin opinto-ohjauksen arvioinnin 
väliraportti valmistuu ja julkaistaan 
alkuvuodesta 2023. Arviointi 
kattaa kattavasti myös 
perusopetuksen 
oppilaanohjauksen, joten erillinen 
seurantatutkimus ei ole tarpeen. 

Karvin opinto-ohjauksen arvioinnin 
loppuraportti valmistuu ja 
julkaistaan viimeistään 12/2024. 



Seurannan kohde 2021 2022 2023 2024 

3. Opetus ja ohjaus 
 

 Ammatillisen koulutuksen eri 
oppimisympäristöissä annettavan 
opetuksen ja ohjauksen 
määrällinen seuranta 
(kustannustiedonkeruu, eHOKS) 

Ammatillisen koulutuksen eri 
oppimisympäristöissä annettavan 
opetuksen ja ohjauksen 
määrällinen seuranta 
(kustannustiedonkeruu, eHOKS) 

Ammatillisen koulutuksen eri 
oppimisympäristöissä annettavan 
opetuksen ja ohjauksen 
määrällinen seuranta 
(kustannustiedonkeruu, eHOKS) 

 Karvin ammatillisen koulutuksen 
yksilöllisten opintopolkujen 
toteutumisen arviointi käynnistyy 
(mukana eri oppimisympäristöissä 
annettavan opetuksen ja 
ohjauksen riittävyys ja 
mahdollisuuksien mukaan myös 
määrä). 

Karvin ammatillisen koulutuksen 
yksilöllisten opintopolkujen 
toteutumisen arviointi valmistuu 
(mukana eri oppimisympäristöissä 
annettavan opetuksen ja 
ohjauksen riittävyys ja 
mahdollisuuksien mukaan myös 
määrä). 

  

  Karvin tutkintokohtaiset 
ammatillisen koulutuksen 
oppimistulosten arvioinnit 
(mukana eri oppimisympäristöissä 
annettavan opetuksen ja 
ohjauksen määrä ja riittävyys) 

Karvin tutkintokohtaiset 
ammatillisen koulutuksen 
oppimistulosten arvioinnit (mukana 
eri oppimisympäristöissä 
annettavan opetuksen ja 
ohjauksen määrä ja riittävyys) 

Karvin tutkintokohtaiset 
ammatillisen koulutuksen 
oppimistulosten arvioinnit (mukana 
eri oppimisympäristöissä 
annettavan opetuksen ja 
ohjauksen määrä ja riittävyys) 

 Selvitys S2/R2-opetuksen tilasta 
käynnistyy. 

Selvitys S2/R2-opetuksen tilasta 
valmistuu. 

  

   Selvitys oppivelvollisuuden 
laajentamisen mahdollisista 
vaikutuksista lukiokoulutuksen 
erikoisopintojaksotarjontaan 
käynnistyy. 

Selvitys oppivelvollisuuden 
laajentamisen mahdollisista 
vaikutuksista lukiokoulutuksen 
erikoisopintojaksotarjontaan 
valmistuu. 
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4. Erityinen tuki ja muut 
tukimuodot 

 

Karvin ammatillisen koulutuksen 
erityisen tuen järjestämistä 
koskeva arviointi (osa yksilöllisten 
opintopolkujen toteutumista 
koskevaa arviointia), alustavat 
tulokset kesällä 2021, 
arviointiraportti 9/2021 

   

 Yhteistyössä STM:n kanssa 
toteutettava selvitys vammaisille 
opiskelijoille tarkoitettujen 
palveluiden, tukitoimien ja 
tukivälineiden saatavuudesta sekä 
oppimisen tueksi tarvittavien 
terveys-, mielenterveys-, sosiaali- 
ja vammaispalvelujen 
saatavuudesta ja toimivuudesta: 
vaihe 1 (syksy 2021) nykytilan 
kartoitus 

Yhteistyössä STM:n kanssa 
toteutettava selvitys vammaisille 
opiskelijoille tarkoitettujen 
palveluiden, tukitoimien ja 
tukivälineiden saatavuudesta sekä 
oppimisen tueksi tarvittavien 
terveys-, mielenterveys-, sosiaali- 
ja vammaispalvelujen 
saatavuudesta ja toimivuudesta: 
vaihe 2 (kevät ja kesä 2022) 
koulutuksen järjestäjille ja 
opiskelijoille suunnatut kyselyt ja 
vaihe 3 (syksy 2022) ehdotukset 
tarvittavista toimenpiteistä, ml. 
lainsäädännön muutostarpeet. 

  

5. Oppilaiden ja 
opiskelijoiden 
hyvinvointi 

Seuranta Arvo-palautteen pohjalta Seuranta Arvo-palautteen sekä 
Amisbarometrin ja 
Lukiolaisbarometrin pohjalta 

Seuranta Arvo-palautteen pohjalta Seuranta Arvo-palautteen sekä 
Amisbarometrin ja 
Lukiolaisbarometrin pohjalta 

  Oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvointiin liittyviä teemoja 
sisällytetään osaksi Karvin opinto-
ohjauksen arviointia, joka 
käynnistyy. 

Karvin opinto-ohjauksen arvioinnin 
väliraportti valmistuu ja julkaistaan 
alkuvuodesta 2023 (mukana 
oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvointiin liittyviä teemoja). 

Karvin opinto-ohjauksen arvioinnin 
loppuraportti valmistuu ja 
julkaistaan viimeistään 12/2024 
(mukana oppilaiden ja 
opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä 
teemoja). 

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
muutos 2021: opiskeluhuollon 
saatavuutta ja riittävyyttä 
seurataan osana kyseisen 
lakimuutoksen toimeenpanoa 
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6. Uudistuksen 
kustannusvaikutukset 
 

Alustava määrällinen seuranta 
kustannustiedonkeruiden pohjalta 
(ammatillinen koulutus ja 
yksityinen lukiokoulutus, 
mahdollisesti myös kansanopistot) 

Määrällinen seuranta 
kustannustiedonkeruiden 
(ammatillinen koulutus ja 
yksityinen lukiokoulutus, 
mahdollisesti myös kansanopistot) 
ja Kuntatalouden tietopalvelun 
pohjalta (kuntataustainen 
lukiokoulutus) 

Määrällinen seuranta 
kustannustiedonkeruiden ja 
Kuntatalouden tietopalvelun 
pohjalta 

Määrällinen seuranta 
kustannustiedonkeruiden ja 
Kuntatalouden tietopalvelun 
pohjalta 

  Selvitys maksuttomuuden 
toteuttamisesta käytännössä 
käynnistyy syksyllä 2022. 

Maksuttomuuden toteuttaminen 
käytännössä -selvityksen tulokset 
julkaistaan viimeistään 12/2023. 

 

   Majoitus- ja matkakorvauksia 
koskeva seuranta ja mahdollisen 
laajennustarpeen arviointi 

 

   Selvitys majoituksen järjestämisen 
korotusperusteen käyttöönotosta 
lukiokoulutuksessa 

 

7. Uudistuksen 
tavoitteiden 
toteutuminen ja 
vaikuttavuus 

 

   Laaja tieteellinen tutkimus, esim. 
TEAS-hanke, uudistuksen 
tavoitteiden toteutumisesta, 
toimeenpanon onnistumisesta ja 
vaikuttavuudesta (hyödyntää 
teemakohtaisista seurannoista, 
selvityksistä, arvioinneista ja 
tutkimuksista saatua tietoa) 

  Opiskelijoiden kuuleminen  Opiskelijoiden kuuleminen 
 

 

 


