Oppivelvollisuuden
laajeneminen
Infotilaisuus 3.2.2021 klo 17-18

Tervetuloa
Toimintaohjeita:
•Mikit ja kamerat kiinni
• Mikäli ääni ei kuulu tai kuva ei näy, kirjaudu uudelleen teamsiin

• Käydään ensin läpi lyhyt info oppivelvollisuuden laajenemisesta, jonka aikana voit kirjoittaa kysymyksiä ja
kommentteja viestikenttään
• Esityksen jälkeen yhteinen keskustelu, jossa voit pyytää puheenvuoroa viittaa –toiminnolla tai kirjoittaa
kommentin viestikenttään

Oppivelvollisuuden laajeneminen
• Joulukuussa 2020 hyväksyttiin oppivelvollisuuslaki, jonka myötä oppivelvollisuusikä nostettiin 18 vuoteen. Lain
piirissä ovat ensimmäistä kertaa keväällä 2021 perusopetuksen päättävät nuoret (pääosin vuonna 2005 syntyneet).
• Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen
tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen).

• Koskee Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia/nuoria. Velvollisuus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.
• Oppivelvollisuutta voi suorittaa perusopetuksen jälkeen
• Lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa
• Perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset: kymppi, Luva, Valma (eli tuleva Tuva-koulutus)
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)
• Kansanopistojen pitkillä linjoilla

Tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus (TUVA)
Lisäopetus, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus lakkaavat ja uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
(TUVA) alkaa 1.8.2022
•TUVA-koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus
• suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja,
• ammatillisten perustutkintojen osia ja osien osa-alueita,
• korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä
• vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan
•Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja henkilökohtainen opintopolku, tavoitteena
• sellaiset valmiudet, että voi siirtyä toisen asteen koulutukseen
• selkeyttää opiskelijan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/tutkintokoulutukseen-valmentavan-koulutuksen-perusteidenlaatiminen

Hakeutumisvelvoite ja
valvontavastuu
• Jatkossa 9. luokan päättävällä nuorella on velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen
• Peruskoulun päättävällä on vapaa hakeutumisoikeus samalla tavoin kuin aiemminkin

• Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes nuori saa koulutuspaikan
•

Perusopetuksen järjestäjällä velvollisuus ohjata ja valvoa, että oppivelvollinen hakee perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen perusopetuksen aikana

•

Asuinkunnalla on oikeus osoittaa nuorelle opiskelupaikka valmentavasta koulutuksesta, mikäli nuorella ei ole
opiskelupaikkaa

•

Koulutuksen järjestäjä yhdessä nuoren ja huoltajan kanssa selvittää mahdollisuudet vaihtaa koulutusta tai
suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori on aikeissa keskeyttää opinnot toisella asteella.

Vaihto-opiskelu tai tilapäinen
muutto ulkomaille
•

Oppivelvollisuuslaissa säädetään oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä

•

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää 1 kuukauden -1 vuoden kestävän tilapäisen ulkomailla
oleskelun ajaksi

•

Oppivelvollisen tulee hakea oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä

•

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen tarjoamaan tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle
oppivelvolliselle oppimateriaaleja, palveluja tai etuuksia

Ennakkokysymyksiä
• Jos opiskelija ei pääse yhteishaussa hakemaansa koulutukseen (lukio tai ammatillinen koulutus) voi jatkossa
valmiuksia hakea perusopetuksen jälkeisistä valmistavista koulutuksista. Koulutuksen järjestäjä yhdessä
nuoren ja huoltajan kanssa etsii nuorelle sopivan mahdollisuuden suorittaa oppivelvollisuuden.
• Oppivelvollisuuden laajeneminen ei vaikuta perusopetuksen oppivelvollisuuden pituuteen eli perusopetusta
voi jatkossakin suorittaa siihen kesään saakka, kun nuori täyttää 17.
• 18 vuotta täyttäneet eivät enää ole oppivelvollisia, eli tällöin opintojen keskeytyminen on mahdollista.
Koulutuksen järjestäjä kuitenkin tarjoaa tukea tutkinnon loppuun saattamiseksi.
• Oppilaitokset tarkastelevat omia rakenteitaan, että nuorille tarjottava tuki vastaa oppivelvollisuuslain tuomia
velvoitteita.
• Vantaa käy keskustelua TELMA-koulutuksen järjestäjien kanssa keväällä paikkojen riittävyyden
varmistamiseksi.

Koulutuksen maksuttomuus
• Oppivelvollisuuden myötä oppimateriaalit on jatkossa opiskelijalle pääsääntöisesti maksuttomia.
• Koulutus on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija suorittaa ensimmäistä toisen asteen
tutkintoaan ja on aloittanut opintonsa ennen 18 vuoden ikää. Koulutus on oppivelvolliselle
maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta.
• Opiskelijalle maksuttomia on jatkossa opetuksen ja ruokailun ohella välttämättömät opetus- ja
työvälineet, -asut ja –aineet ja tarpeellinen koulukuljetus.
• Maksuttomia eivät kuitenkaan ole esimerkiksi erityistä harrastuneisuutta painottavissa
koulutuksissa tarvittavat välineet.
• Toisella asteella opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista
ym. periä kohtuullisia maksu.

Koulutuksen maksuttomuus
• Opiskelija saa koulutuksen suorittamiseen tarvittavan tietokoneen käyttöön opintojen ajaksi
• Vantaalla konehankinnat tehdään keskitetysti
• Myös oman koneen käyttö on myös mahdollista
• Oppilaitokset valitsevat itse opinnoissa käytettävän materiaalin (mm. digi- tai painettu)
• Koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Koulumatkan
pituutta koskeva raja lasketaan nykyisestä kymmenestä kilometristä seitsemään kilometriin.

Lisätietoja
Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

Opetushallituksen sivuilla: www.oph.fi/oppivelvollisuus

Vantaan kaupungin sivuilta: www.sivistysvantaa.fi/yhteishaku

