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Opinto-ohjausta koskevat 
uudistukset oppivelvollisuuden 
laajentuessa:

• Hakuvelvoite ja perusopetuksen järjestäjän 
ohjaus- ja valvontavastuu

• Perusopetuksen uusi tehostettu 
henkilökohtainen oppilaanohjaus

• Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

• Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu



Tukea ja ohjausta

• Opinto-ohjauksen merkitys ja resurssit vahvistuvat oppivelvollisuuden laajentuessa.

• Oppilaanohjauksen oppitunnit alkavat 7. luokalla ja jatkuvat koko perusopetuksen ajan. 
Oppilaanohjaukseen sisältyy oppituntien lisäksi myös yksilö- ja pienryhmäohjausta sekä 
työelämään tutustumisjaksoja.

• Yhdellä oppilaanohjaajalla voi olla korkeitaan 200 ohjattavaa laadukkaan 
oppilaanohjauksen takaamiseksi kaikille oppilaille.

• Oppilaanohjaajalla pitää olla riittävästi aikaa kartoittaa tehostetun ohjauksen tarpeet, jotta 
tuki kohdentuu oikein vuosiluokilla 8. ja 9.

• Laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma



Hakeutumisvelvollisuus 
ohjaus- ja valvontavastuu

• Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada opinto-
ohjausta ja muuta ohjausta opintojen aikana ja myös 
jatko-opintoihin hakeutumisessa.

• Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) 
tärkeä työväline, jonka avulla pysytään selvillä 
opiskelijavalinnoista.

• Onkin tärkeää kehittää palvelua ripeästi ja tiedottaa sen 
etenemisestä ja käyttöönotosta mahdollisimman pian.

• Ohjaustyön näkökulmasta olisi tärkeää, että kaikki 
koulutuksen järjestäjät ottaisivat palvelun käyttöön.



Oppivevollisuuslaki
tulee voimaan 
1.8.2021

• Oppivelvollisuutta voi suorittaa lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä 
erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa.

• Koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edistymistä.

• Koulutuksen järjestäjä selvittää yhteistyössä tämän huoltajan kanssa 
mahdollisuuksia suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai 
hakeutuu muuhun koulutukseen, jos hän on aikeissa keskeyttää opinnot. 
Tukitoimien riittävyyttä tarkastellaan myös näissä tilanteissa.

• Jos opiskelupaikkaa ei ole, haetaan koulutusta jatkuvan haun kautta.



Perusopetuksen ohjaus- ja 
valvontavastuu tuli 
voimaan 1.1.2021

• Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja 
valvontavastuu päättyy seuraavan koulutuksen 
järjestäjän valvontavastuun alkaessa.

• Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja 
valvoa, että oppilas täyttää hakeutumisvelvoitteen.

• Yhteishaun tulosten jälkeen perusopetuksen 
järjestäjä tarkistaa, että oppivelvollinen on saanut 
opiskelupaikan ja tämän lisäksi tarkistetaan, onko 
opiskelija aloittanut opinnot.



Jatko-ohjausvelvoite

• Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä oikeus jatko-
ohjaukseen laajenee ammatilliseen koulutukseen.

• Opiskelijan on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin 
hakeutumisessa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan 
vuoden aikana.

• Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, 
joka ei ole saanut jatko-opintopaikkaan tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada ohjausta 
opintoihin hakeutumiseen oppimäärän suorittamisvuotta 
seuraavan vuoden aikana.



TUVA-koulutus 
1.8.2022

• TUVA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa 
lukion oppimäärään kuuluvia opintoja, 
ammatillisen perustutkinnon osia ja osien osa-
alueita, korottaa perusopetuksen 
päättötodistuksen arvosanoja sekä vahvistaa 
suomen tai ruotsin kielen taitoa.

• Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma.



Opinto-ohjauksen 
kehittämisohjelma

Oikeus oppia

Kavennetaan ja ennaltaehkäistään perusopetusta käyvien oppilaiden oppimiseroja, vahvistetaan oppimisen 
ja koulunkäynnin tukea ja kehitetään lukutaitoa.

Oikeus osata-ohjelma

Ammatillisessa koulutuksessa opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteena on, että jokaiselle 
ammatillisen koulutuksen opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa ohjaus ja tuki oikea-aikaisesti.

Ohjauksen vahvistaminen lukiokoulutuksessa

Tavoitteena on oikea-aikainen ja opiskelijan tarpeita vastaava opinto- ja uraohjaus. Vahvistetaan eniten 
tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten saamaa ohjausta.



Oppivelvollisuuden laajentamisen 
toimeenpanon tueksi tarvitaan oikein 

mitoitettu opinto-ohjausresurssi.

Yhteistyöllä ohjaavan parhaaksi!


