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Mikä on 
oppivelvollisuuden 
laajentamisen tavoite?
• Jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. 

Työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen 

tutkinnon suorittamista.

• Turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa 

tarvittava osaaminen ja sivistys. 

• Edistää nuorten mahdollisuutta yhdenvertaisina kehittää 

itseään tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa 

mukaisesti.

• Kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.



Oppivelvollisuus laajenee – Nuoren on 
jatkettava opiskelua peruskoulun jälkeen

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021.

• Lakiin kuuluu velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa.

• Eli kaikkien yhdeksäsluokkalaisten (ja päättövaiheessa olevien oppivelvollisten vuosiluokkaan 

sitomattoman opetuksen oppilaiden) on hakeuduttava keväällä 2022 jatko-opintoihin ja aloitettava opinnot 

syksyllä 2022.

• Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen 

tutkinnon.

• Painavasta syystä oppivelvollisuus voidaan keskeyttää nuoren tai hänen huoltajansa hakemuksesta 

määräaikaisesti

• Esim. sairaus tai vamma, äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa

• Jos oppivelvollisen sairaus tai vamma eivät mahdollista opintojen suorittamista erityisjärjestelyjenkään 

avulla, voidaan oppivelvollisuus keskeyttää toistaiseksi



Huoltajan valvontavastuu

• Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen 

edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa 

oppivelvollisuuden (OVL 22§).

• Huoltajan on huolehdittava myös siitä, että 

oppivelvollinen hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin (hakeutumisvelvoite).

• Valvontavastuu päättyy oppivelvollisuuden päätyttyä 

eli kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen 

asteen tutkinnon.



Peruskoulun vastuulla on ohjata 
ja valvoa hakeutumista

• Ohjaa ja valvoo, että nuori hakee keväällä yhteishaussa.

• Tarkastaa,

• saako nuori peruskoulun päättötodistuksen

• onko nuori saanut paikan yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen.

• ottaako nuori opiskelupaikan vastaan (viimeistään 30.6.2022)

• onko nuori aloittanut koulutuksessa elokuussa.

• Ottaa yhteyttä ja ohjaa nuorta, jos nuori ei saa opiskelupaikkaa tai ota opiskelupaikkaa vastaan.

• Ohjaa edelleen elokuussa, kunnes nuori on aloittanut toisen asteen oppilaitoksessa tai muussa 

oppivelvollisuuskoulutuksessa.

• Ilmoittaa asuinkunnalle, mikäli nuori ei ole aloittanut koulutuksessa elokuussa.

• Perusopetuksen järjestäjän valvontavastuu päättyy, kun toisen asteen koulutuksen järjestäjän 

valvontavastuu alkaa.



Puksusta jatkoon
Näin viimeksi:

- Lukioon 82 nuorta – 68 %
kärjessä Medialukio, Oulunkylä,Tikkurila, Mäkelänrinne, PHYK

- Ammatilliseen 27 nuorta – 22 %
kärjessä liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, sähköala

- 10-luokka, Valma, Kansanopistot 11 nuorta – 9 %

Jatkopaikkoja riittää kaikille, mutta huolena keskeytykset ja 

selviäminen itsenäisyyttä vaativista toisen asteen opinnoista.



Päättöarviointi haun pohjana
• Hakupisteet perustuvat pääasiassa päättötodistuksen arvosanoihin, lukioissa 

lukuaineiden ja ammatillisissa opinnoissa kaikkien aineiden arvosanoihin.

• Päättöarvioinnissa arvioidaan koko perusopetuksen oppimäärän hallitsemista, ei vain 

viimeisiä suorituksia.

• 9. luokan välitodistus on hyvä ennuste hakupäätösten pohjaksi, mutta lopulliset 

pisteet lasketaan päättötodistuksesta.

• Julkaistut keskiarvorajat ovat myös hyviä ennusteita hakupäätösten pohjaksi, mutta 

eivät tae ensi kesän rajoista.

• Kaikille riittää jatko-opintopaikka, mutta mitä paremmat arvosanat, sitä enemmän 

valinnanvaraa ja varmemmat mahdollisuudet päästä haluamaansa.



YHTEISHAKU 2022

Kevään 2022 yhteishaussa haetaan syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen. 

Uusi hakulomake ja koulutusten selailu uudessa Opintopolku.fi:ssä

Hakija voi valita seitsemän hakukohdetta, sitova järjestys.

Opiskelijavalinnassa käytetään perusopetuksen päättötodistusta.

Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet riittävät  

->  alemmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, 

vaikka pisteet olisivat riittäneet.



Yhteishaussa voi hakea samalla 

hakulomakkeella

· lukioon

· ammatilliseen perustutkintokoulutukseen

· vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään 

ammatilliseen koulutukseen

· tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

· työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen  

(TELMA)

· kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vuoden 

kestäville linjoille.



Tutkintotavoitteiseen koulutukseen
valmistava opetus eli TUVA

Syksystä 2022 lähtien aiemmat peruskoulun nivelvaiheen  

koulutukset (VALMA, LUVA, kymppiluokat) korvaa TUVA:

- mahdollisuus kokeilla sekä ammatillisia että lukio-opintoja 

ja korottaa perusopetuksen arvosanoja

- auttaa selkeyttämään jatko-opintosuunnitelmia

- vahvistaa edellytyksiä opiskella ja saavuttaa ylioppilas-

tutkinto tai ammatillinen tutkinto



Yhteishaun 2022 aikataulu

Demohaku
Huoltajan 

kuuleminen
Hakuaika 

22.2. - 22.3.2022

Hakuaika päättyy 22.3 klo 15.Avoimet ovet



Mahdolliset 
pääsykokeet

huhti-toukokuussa

Yhteishaun 
tulokset

aikaisintaan 
16.6.2022

Opiskelupaikka 
vastaan

viimeistään 
30.6.2022

Peruskoulun 

päättötodistus



Huoltajan kuuleminen

KYSELYLOMAKE YHTEISHAUN TEKEMISESTÄ

Kyselylomake tulee palauttaa heti talviloman jälkeen maanantaina 28.2.2022 opolle (etenkin, jos 

oppilas tekee haun kotona) tai viimeistään silloin, kun oppilas tekee yhteishakua koulussa. Toinen 

vaihtoehto on ilmoittaa opolle tarkasti samat lomakkeella kysytyt tiedot HUOLTAJAN lähettämällä 

Wilma-viestillä. 

Yhteishakua ei voida tehdä koululla, mikäli opo ei ole saanut lomakkeen tietoja.



Ammattikouluun valitaan

- Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen

- Yleinen koulumenestys

- Painotettavat arvosanat 

(keskiarvo kolmesta parhaasta: liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous, musiikki)

- Ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive  

- Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet (muutamassa hakukohteessa valitaan 

pelkästään koetuloksen mukaan)

- Huom. Haussa mahdolliset ennakkotehtävät tai lisätietolomakkeet.



Lukioon valitaan

• Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen 

lukuaineiden keskiarvo.

• Sisäänpääsyyn voivat vaikuttaa myös painotetut arvosanat tai 

pääsykokeet ja/tai muut liitteet/näytöt.

- Huom. Haussa mahdolliset ainevalintakortit ja muut liitteet!



Kaksoistutkintoon

Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto

Opiskellaan vähintään viittä kirjoitettavaa lukioainetta ammatillisen

perustutkinnon ohessa.

Olisi hyvä olla vähintään 7 keskiarvoa lukuaineissa. 

Valinnat kaksoistutkintoon tehdään kesällä, viimeistään syksyn alussa.



Harkintaan perustuva valinta

Koulutuksen järjestäjä voi valita opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen erityisen 

henkilökohtaisen syyn perusteella. 

Näitä syitä voivat olla;

• oppimisvaikeudet 

• sosiaaliset syyt 

• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet 

• riittämätön tutkintokielen kielitaito tai

• yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä.



Valinnan tukena

• https://opintopolku.fi/konfo/fi/

• www.kunkoululoppuu.fi

• https://www.ammattiosaaja.fi/

• oppilaitosten nettisivut

+ Opo tiedottaa wilman kautta!
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https://opintopolku.fi/konfo/fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/
https://www.ammattiosaaja.fi/


Opon 

kesäohjaus
Opo ottaa yhteyttä ja ohjaa nuorta, jos nuori ei saa 
opiskelupaikkaa tai ei ota opiskelupaikkaa vastaan.
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- jatkuva haku 

- haku TUVA-koulutukseen

- varasijat voimassa 19.8.2022 saakka.


