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 Johdanto  
 

Koulutuspoliittisena tavoitteena on viime vuosina ollut nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla 

koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa (Valtioneuvosto 2019, 

164). Yhdeksi keinoksi näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on esitetty, että jokainen peruskoulun päät-

tävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Laki laajennetusta oppivelvollisuudesta ja lain säännökset 

koskien toisen asteen koulutukseen hakeutumisvelvoitetta tulivat voimaan vuonna 2021. Oppivel-

vollisuusuudistuksen myötä oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä 

ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

173/2020 vp) nostetaan esiin erityisesti ohjauksen vahvistaminen ja toisen asteen valmistavien kou-

lutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen. Lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä 

oppivelvollisen asuinkunnalle muodostuu oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita erityisesti kou-

lutukseen hakeutumisvaiheessa ja mahdollisissa keskeyttämistilanteissa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vuosina 

2021–2024. Seurantakohteina ovat muun muassa opinto-ohjaus ja koulutukseen kiinnittyminen 

sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2021a). Näitä seurantakohteita koskeva arviointihanke sisällytettiin Kansallisen koulutuksen arvioin-

tikeskuksen (Karvi) vuosien 2020–2023 arviointisuunnitelmaan (Kansallinen koulutuksen arviointi-

keskus 2022a). 

 

Karvin vuosina 2022–2024 toteuttama arviointihanke tarkastelee oppivelvollisuuden laajentami-

seen liittyviä opinto-ohjauksen uusia ja vahvistettuja muotoja. Arvioinnin kohteena ovat: 

• opinto-ohjauksen kokonaisuuden toteutuminen, oppivelvollisuuden laajentumisen tavoit-

teiden toteutuminen ja niiden vaikutukset 

• toisen asteen tutkinnon suorittamisen tukeminen ja siihen suunnatut resurssit 

• ohjaus opintoihin ja opinnoissa pysymiseen, siirtymät muihin opintoihin, tutkinnon suoritta-

misaste, keskeyttämisen ehkäisy ja jälkiohjaus 

• yhteistyö ja jatkumot ohjauksessa 
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• opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ohjausta koskevat suunnitelmat sekä niiden toimivuus 

käytännön työn tukena 

• ohjauksen ja valvonnan toteutuminen kunnissa  

 

Arvioinnin tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, jotka tukevat oppivelvollisuuden suoritta-

mista ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia. Arvioinnilla tuotetaan suosituksia opinto-ohjauksen 

kehittämiseksi. Arviointi tuottaa tietoa Karvin painopisteisiin koulutusjärjestelmän toimivuuden li-

sääminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 
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 Arvioinnin tausta  

 

Tässä luvussa tarkastellaan oppivelvollisuuden laajentamisen koulutuspoliittista taustaa, oppivelvol-

lisuuden suorittamista oppivelvollisuuden laajentamisen tultua voimaan, oppivelvollisuuden laajen-

tamisen vaikutuksia opinto-ohjauksen toteuttamiseen, arvioinnin kannalta keskeisiä käsitteitä, oh-

jausta käsitteleviä Karvin aikaisempia ja käynnissä olevia arviointeja sekä yhteyksiä muihin meneil-

lään oleviin hankkeisiin. Lisäksi luvussa kuvataan arviointihankkeen alkuvaiheessa sidosryhmille to-

teutetuissa kuulemistilaisuuksissa nousseita keskeisimpiä näkökulmia. 

 

2.1 Oppivelvollisuuden laajentamisen koulutuspoliittinen tausta 

 

Laajennettua oppivelvollisuutta koskeva laki tuli voimaan 1.8.2021. Toisen asteen koulutukseen ha-

keutumisvelvoitetta koskevat lain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Siten oppivelvollisuusla-

kia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 

9. luokalla. Lakimuutoksen myötä oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän 

tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2020a.) 

 

Hallituksen esityksen tavoitteena on ollut suomalaisten koulutus- ja osaamistason nostaminen (HE 

173/2020 vp). Tähän liittyy tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa myös toisen 

asteen koulutuksen, sillä se on tunnistettu vähimmäisvaatimukseksi työllistymisen ja yhteiskuntaan 

osallistumisen näkökulmista. Hallituksen esityksessä korostetaan yhdenvertaisten koulutusmahdol-

lisuuksien sekä opintoihin saatavan tuen tärkeyttä. Esityksen mukaan oppivelvollisuuden laajenta-

misessa on huomioitu nivelvaiheen koulutusten uudistaminen, riittävän ja laadukkaan ohjauksen 

turvaaminen, sekä nuorten oppimisvalmiuksien kehittymisen tukeminen. Tässä työssä nivelvaiheen 

yhteistyön on oltava entistä tiiviimpää ja nuoria tulee tukea siirtymään perusopetuksen jälkeen en-

sisijaisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan kou-

lutukseen. Tämän yhteydessä korostetaan nuorten perusosaamisen merkitystä sekä riittävää ja laa-

dukasta opinto-ohjausta. Myös opintojen edistymistä ja tutkinnon loppuun suorittamista tulee 
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tukea. Lisäksi esityksessä korostetaan nuorten yksilöllisten opintopolkujen tukemista. (HE 173/2020 

vp, 81–82.) 

 

Oppivelvollisuuslain (HE 173/2020 vp, 11) taustalla vaikuttavat myös kansainväliset sopimukset ku-

ten YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 60/1991), Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976, TSS-sopimus) sekä Unescon yleissopi-

mus syrjinnän vastustamiseksi opetuksen alalla (SopS 59/71). Näissä sopimuksissa on määräyksiä 

esimerkiksi toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden varmistamisesta, ohjauksesta koulutuk-

seen hakeutumisessa sekä koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä. Lisäksi lakiesityksen 

taustassa (HE 173/2020 vp, 12) tuodaan esiin Euroopan neuvoston uudistetun peruskirjan (80/2002) 

9 artikla, joka koskee kaikkien, myös vammaisten oikeutta ammatinvalinnanohjaukseen. Esityksessä 

viitataan myös vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn oikeudellisesti sitovaan yleissopimuk-

seen (SopS 27/2016, vammaisyleissopimus), jossa muun muassa tunnustetaan vammaisten henki-

löiden oikeus koulutukseen, syrjimättä ja yhdenvertaisin mahdollisuuksin. Hallituksen esityksessä 

(HE 173/2020, 116) todetaan, että vammaisten nuorten opinto-ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Erityisesti ensimmäisen nivelvaiheen siirtymään tulee panostaa.  

 

2.2 Arviointihankkeen kannalta keskeiset oppivelvollisuuteen ja opinto-ohjaukseen liittyvät 

velvoitteet ja oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuneet muutokset 

 

Tässä luvussa kuvataan keskeisimpiä oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuvia velvoitteita eri 

koulutusasteilla. Velvoitteet on koostettu seuraavien lakien pohjalta: oppivelvollisuuslaki 

(1214/2020), perusopetuslaki (628/1998), laki tutkintoon valmentavasta koulutuksesta 

(1215/2020), laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), lukiolaki (714/2018), laki vapaasta sivis-

tystyöstä (632/1998) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013). Lisäksi muutoksia on tarkas-

teltu hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamiseksi pohjalta (HE 173/2020 vp).  

 

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan uutena lakina, jossa on säädetty oppivelvollisuuden tavoitteista, 

oppivelvollisuuden alkamisesta ja päättymisestä, oppivelvollisuuden suorittamisesta ja siihen liitty-

vistä ohjaus- ja valvontavastuista (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020). Ohjaus- ja valvontavastuiden 

osalta oppivelvollisuuslaissa on keskeistä, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyy vasta 

silloin kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaa. 
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Oppivelvollisuuslain mukaan perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa 

seuraavissa koulutuksissa (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 4 §; Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 5 

§):  

 

 

  

• Lukiolaissa (714/2018) tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää. Oppivelvollinen voi suorittaa myös 

ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tarkoitettua ylioppilastutkintoa 

 

• Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai ammatti-

tutkintoa 

 

• Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa 

(TUVA) (31.7.2022 saakka perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus, am-

matilliseen koulutukseen valmentava koulutus) 

 

• Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa työhön ja itsenäiseen elämään valmen-

tavassa koulutuksessa (TELMA) 

 

• Kansanopistossa järjestettävässä koulutuksessa enintään yhden vuoden ajan, vaikeasti vammaisille 

järjestettävässä koulutuksessa kuitenkin kyseisen koulutuksen keston ajan (oppivelvollisille suunna-

tut koulutukset) 

 

• Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa saamen kielen ja 

kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppivelvollinen on saamelainen 

 

• Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa aikuisten perusopetuksessa tai vapaasta sivistystyöstä anne-

tussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa siten kuin jäljempänä 5 §:ssä säädetään 

 

• Oppivelvollisen katsotaan suorittavan oppivelvollisuuttaan myös, jos hän opiskelee laissa tarkoitet-

tua koulutusta vastaavassa koulutuksessa Ahvenanmaalla tai ulkomailla 

 

• Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä ka-

lenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla perusope-

tukseen tai muuhun [oppivelvollisuuslain] 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen 

 

• Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusopetuk-

sen ja jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin 

kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta kansanopistossa järjestettävässä sellaisessa koulutuk-

sessa, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita 

tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuosi-

tusta. 
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Elokuussa 2022 oppivelvollisuuslakia tarkennettiin hallituksen esityksen pohjalta niin, että niiden 

17-vuotiaiden, joilla perusopetuksen oppimäärä on suorittamatta, on mahdollisuus suorittaa perus-

opetus loppuun lasten perusopetuksessa (HE 54/2022 vp). 

 

 Oppivelvollinen ja huoltaja 

 

Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020, 9 §) myötä huoltajalla on valvontavastuu siitä, että oppivel-

vollisuus tulee suoritettua. Huoltajalla oli valvontavastuu myös aiemmin, mutta säädös on nyt siir-

retty perusopetuslaista oppivelvollisuuslakiin. Oppivelvollisella itsellään on oppivelvollisuuslain 

myötä hakeutumisvelvollisuus (1214/2020, 10 §) perusopetuksen päättymisen jälkeen toisen asteen 

koulutukseen, joka toteutuu hakeutumalla joko tutkintotavoitteiseen koulutukseen tai perusope-

tuksen jälkeiseen nivelvaiheen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen jää 

ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot. Oppivelvollisuus on mahdollista kes-

keyttää vain oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksen perusteella (1214/2020, 7 §). Oppi-

velvollisuuden suorittaminen keskeytetään lähtökohtaisesti aina määräajaksi, joka perustuu oppi-

velvollisuuden suorittamisen estävän olosuhteen kestoon. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää 

oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus 

tai vamma on luonteeltaan pysyvä. 

 

 Perusopetus 

 

Oppivelvollisuuden laajentamisessa perusopetuslakiin lisättiin säädös oppilaan oikeudesta saada 

oppilaanohjausta. Lisäksi säädettiin opetuksen järjestäjän uudesta velvollisuudesta antaa tehostet-

tua henkilökohtaista oppilaanohjausta sitä tarvitseville 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaille. (Perusope-

tuslaki 628/1998, 11 a §.)  
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Opetuksen järjestäjällä on myös vastuu oppilaan opintojen edistymisen seuraamisesta ja luvatto-

mista poissaoloista ilmoittamisesta oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (Perusope-

tuslaki 26 §). 

 

 Valmentava koulutus 

 

Uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset 

koulutukset ovat alkaneet 1.8.2022. Entiset valmentavat ja valmistavat koulutukset (perusopetuk-

sen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, lukiokoulutuksen valmistava kou-

lutus) yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi eli tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi 

(TUVA-koulutukseksi). Verrattuna aiempiin koulutusmuotoihin TUVA-koulutusta aloittaessaan nuo-

ren ei tarvitse vielä tietää, jatkaako hän ammatilliseen koulutukseen vai lukioon (HE 173/2020, 112). 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) säilyy jatkossakin omana koulutusko-

konaisuutenaan.  Hallituksen esityksen (HE 173/2020, 82) mukaan muutoksen tavoitteena on to-

teuttaa laadukasta ohjausta, ja lisäohjausta tarjotaan myös valmentavan koulutuksen opiskelijoille 

(HE 173/2020, 82, 89). Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä opinto-ohjaukseen on tullut myös 

seuraavanlaiset muutokset: 

Perusopetuslain (628/1998, 11 a §) mukaan: 

Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea pe-

rusopetuksen jälkeisiin opintoihin hakeutumiseen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitel-

man mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta oppi-

laanohjausta. Lisäksi oppilaan kanssa laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. 

 

Oppivelvollisuuslain (1214/2020, 11 §) mukaan: 

Oppivelvollisella on oikeus saada riittävästi oppilaanohjausta tai opinto-ohjausta sekä muuta oh-

jausta perusopetuksen jälkeisten opintojen hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi. Perusope-

tuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa, että oppivelvollinen hakeutuu perusopetuk-

sen jälkeiseen koulutukseen. Perusopetuksen järjestäjän tulee tarkistaa, onko oppivelvollinen 

saanut opiskelupaikan ja, onko hän aloittanut koulutuksessa. Jos oppivelvollinen ei hakeudu toi-

sen asteen koulutukseen tai ei ole saanut opiskelupaikkaa hakemissaan koulutuksissa, päättyy 

perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain 

päättämänä ajankohtana elokuun loppupuolella. Tämän ajankohdan jälkeen perusopetuksen 

järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen asuinkunnalle ilman opiskelupaikkaa olevista oppivel-

vollisista nuorista, joiden osalta ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle.  
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Koko TUVA-koulutusta ei ole välttämätöntä käydä, jos opiskelijalla on jo aiemmin valmiudet siir-

tyä toiselle asteelle.  TUVA-koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen 

päättötodistuksen arvosanoja. Sekä TUVA- että TELMA-koulutuksissa (HE 173/2020, 112) opis-

kelija voi suorittaa opintoja perustutkinnoissa, ja osallistua työelämäjaksoihin. 

 

TELMA-koulutus ei saa olla este opiskelijan siirtymiselle perustutkintokoulutukseen (HE 

173/2020, 37). Opinto-ohjauksella on siis tuettava myös TELMA-opiskelijoiden oikeus valita opin-

tokokonaisuuksia ammatillisista perustutkinnoista. 

 

Oppivelvollinen voi myös vaihtoehtoisesti osallistua muuhun tarkoituksenmukaiseen koulutuk-

seen, kuten valmentavaan koulutukseen, jos oppivelvollisella katsotaan olevan siihen riittävät 

valmiudet perusopetuksen oppimäärän puuttumisesta huolimatta (Laki tutkintokoulutukseen 

valmistavasta koulutuksesta 1215/2020, 8 §). 

 

Mikäli oppivelvollisuusikäinen henkilö ei saa yhteishaussa opiskelupaikkaa, tai hänen toisen as-

teen opintonsa keskeytyvät ennen oppivelvollisuusiän päättymistä, tulee hänelle osoittaa opis-

kelupaikka valmentavassa koulutuksessa (HE 173/2020, 84). 
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 Toisen asteen ammatillinen koulutus sekä lukiokoulutus 

 

Toisen asteen koulutuksessa oppivelvollisuuden myötä merkittävä muutos oli maksuton koulutus 

20-vuotiaaksi asti (HE 173/2020 vp, 84–85, Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 16§). Opinto-ohjauk-

seen liittyen merkittävin muutos on kuitenkin ollut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä eril-

lisrahoitus lisäohjauksen toteuttamiseen toisella asteella (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020b). 

 

 

 

  

Lisäohjauksen antaminen toisen asteen opinnoissa ei ole lakisääteistä, mutta siihen on suun-

nattu pysyvää erillisrahoitusta, joka ohjaa lisäohjauksen toteuttamiseen. Lisäksi oppivelvollisten, 

keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden lisäohjaukseen viitataan Hallituksen esityksessä HE 

173/2020 vp, 89, 92. 

 

Opinto-ohjaus on jatkumo, joka kulkee läpi kouluasteiden. Toisen asteen koulutuksen aikana 

opinto-ohjausta annetaan koko koulutuksen ajan. Tämän lisäksi opiskelijan tulee saada uraoh-

jausta ennakoivasti koko opintojen ajan ja tehostetusti opintojen päättövaiheessa. (HE 

173/2020, 52–53). 

 

Myös määräaikaisen koulusta erottamisen aikana oppivelvollisella on oikeus saada sellaista ope-

tusta ja ohjausta, joka mahdollistaa opintojen etenemisen suunnitelman mukaisesti (oppivelvol-

lisuuslaki 1214/2020, 8 §).  

 

Oppivelvollisuus on mahdollista keskeyttää määräajaksi oppivelvollisuuslain 7 §:ssä määritel-

lyistä hyväksytyistä syistä. Keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai op-

pivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa. Mikäli opiskelija itse haluaa erota 

oppilaitoksesta, on huolehdittava, että opiskelijalla on uusi opiskelupaikka (HE 173/2020, 52). 

Koulutuksen järjestäjän on velvollinen ilmoitettava oppivelvollisuusikäisen opiskelijan koulutuk-

sen keskeytymisestä tai sen uhasta opiskelijalle itselleen, tämän huoltajalle tai muulle lailliselle 

edustajalle sekä opiskelijan asuinkunnassa osoitetulle, oppivelvollisuuden toteutumista valvo-

valle taholle (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 12 §).  

 

Koulutuksen järjestäjillä on jatko-ohjausvelvollisuus koulutuksen päättyessä ns. toisessa nivel-

vaiheessa. Jatko-ohjausvelvollisuus kestää yhden vuoden toisen asteen koulutuksen päättymi-

sen jälkeen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 61 §, Lukiolaki 714/2018, 25 §; HE 

173/2020, 43). 
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 Aikuisten perusopetus 

 

Aikuisten perusopetuksesta säädetään perusopetuslain 628/1998 46 §:ssä. Lakia muutettiin oppi-

velvollisuuden laajentamisen myötä. Myös aikuisten perusopetuksessa opiskeleville oppivelvolli-

suusikäisille koulutuksen tulee olla maksutonta. Opiskelijalle tehdään koulutukseen siirtyessä lähtö-

tason kartoitus, ja opiskelusuunnitelma laaditaan henkilökohtaiseksi. Opinto-ohjauksen näkökul-

masta laki määrää myös seuraavaa: 

 

 

  

Sekä koulutuksen alku- että päättövaiheessa opiskelijalle tulee antaa opinto- ja työelämätaitojen 

ohjausta. 

 

Aikuisten perusopetusta toteuttavien tahojen tulee raportoida valtakunnallisiin tietovarantoihin 

(oppivelvollisten seuranta VALPAS-tietokantaan, opiskeluoikeuksien rekisteröinti KOSKI-tieto-

kantaan). Aikuisten perusopetuksessa opiskelevien koulutuksen keskeytymisestä on ilmoitettava 

opiskelijan asuinkunnalle, mikäli tämä kuuluu oppivelvollisuuden piiriin.  

 

Koulutuksen järjestäjän tulee toimia verkostoyhteistyössä alueen ammatillisen koulutuksen sekä 

muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 

 

Opiskelijaa koskevien tietojen siirto tulee tapahtua välittömästi toisen koulutuksenjärjestäjän 

koulutuksiin siirryttäessä. 
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 Vapaa sivistystyö 

 

Lakiin vapaasta sivistystyöstä 632/1998 lisättiin lakimuutoksessa (1219/2020) 7a luku, joka keskittyy 

oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden elä-

mänhallinta- ja itsensä kehittämisen taitoja. Vapaan sivistystyön oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien 

opiskelijoiden koulutuksen tulee olla muiden oppivelvollisuutta toteuttavien koulutusten mukaisesti 

maksutonta. Tarkemmin lain vapaasta sivistystyöstä 632/1998 mukaan todetaan seuraavasti: 

 

 

  

Oppivelvollisille suunnattu koulutus ja sen laajuus tulee määritellä toteutussuunnitelmassa, ja 

se on kuvattava ja arvioitava osaamisperustaisesti. Opiskelun kesto on enintään yksi vuosi pl. 

TELMA-koulutukseen osallistuvat opiskelijat, jolloin kesto on enintään kolme vuotta. 

 

Opiskelijoille on laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonne kirjataan opiskelijan 

ohjaus- ja tukitarpeet opintojensa aikana. 

 

Vapaata sivistystyötä toteuttavien tulee raportoida kansallisiin tietovarantoihin (oppivelvollis-

ten seuranta VALPAS-tietokantaan, opiskeluoikeuksien rekisteröinti KOSKI-tietokantaan). Va-

paan sivistystyön oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksessa opiskelevien koulutuksen keskey-

tymisestä on ilmoitettava opiskelijan asuinkunnalle, mikäli tämä kuuluu oppivelvollisuuden pii-

riin. 
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 Asuinkunta 

 

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä kunnille tuli uusia oppivelvollisuuden suorittamiseen liit-

tyviä ohjaus- ja valvontavastuita. Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 14 §:n ja 15 §:n mukaan: 

 

 

 

 

Vaikka 17 vuotta täyttäneet voivat suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusope-

tukseen, kunnilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää aikuisten perusopetusta (HE 173/2020 

vp, 119).   

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty tässä 

laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun 

oppivelvollinen on aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. 

 

Lisäksi oppivelvollisen asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, ellei 

ohjausta ja valvontaa ole säädetty muun toimijan tehtäväksi.  

 

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle so-

veltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.  

 

Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai 

muun laillisen edustajan kanssa. 

 

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta 

osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai 

työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 

4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. 

 

Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustarjonta, oppi-

velvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan 

erityisen tuen tarve sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet.  

 

Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa sekä koulutuksen järjestä-

jää, jonka opiskelijaksi oppivelvollinen ollaan osoittamassa, on kuultava ennen asian ratkaise-

mista. 
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 Oppilas- ja opiskelijahuolto 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (30.12.2013/1287) säädetään perusopetusta, lukiokoulutusta, am-

matillista koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä vapaan sivistystyön oppi-

velvollisuuskoulutusta suorittavien oikeudesta oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Oppilas- ja opiskelija-

huollolla (30.12.2013/1287, 3 §) tarkoitetaan ”opiskelijan [ja oppilaan] hyvän oppimisen, hyvän 

psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä nii-

den edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.” Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

(30.12.2013/1287 2 §) tarkoituksena on: 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongel-

mien syntymistä 

2. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvalli-

suutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä 

3. turvata varhainen tuki sitä tarvitseville 

4. turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja 

laatu 

5. vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja 

monialaisena yhteistyönä 
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2.3 Keskeiset käsitteet ja arvioinnin teemat 

 

 Opinto-ohjaus 

 

Tässä luvussa määritellään lyhyesti opinto-ohjauksen käsitettä perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (Opetushallitus 2014a), lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 

2019) ja Opetushallituksen ammatillisessa koulutuksessa opinto-ohjausta koskevien linjausten poh-

jalta (Opetushallitus 2022). Hankesuunnitelmassa käytetään pääasiassa termiä opinto-ohjaus, jonka 

katsotaan sisältävän myös perusopetuksessa toteuttavan oppilaanohjauksen.  

 

Opinto-ohjauksen määrittelemistä arviointihankkeessa haastaa epäselvä eronteko opinto-ohjauk-

sen ja ohjauksen välillä. On huomioitava, ettei edellä mainituissa perusteissa ja linjauksissakaan eroa 

opinto-ohjauksen ja ohjauksen välillä aina tehdä. Lukion opetussuunnitelman perusteissa esimer-

kiksi kuvataan erillisissä luvuissaan ohjausta sekä opinto-ohjauksen oppiainetta, mutta näiden sisäl-

löt linkittyvät toisiinsa. Vaikka ohjaus käsitteenä onkin laajempi kuin opinto-ohjaus ja velvoittaa laa-

jemmin oppilaitoksen henkilöitä ohjaukseen, sisältävät ne kuitenkin samoja ohjauksellisia tavoit-

teita. Tämän vuoksi arviointihankkeessakaan ei nähdä tarpeelliseksi tehdä tiukkoja rajanvetoja kä-

sitteiden välille ja käsitteitä voidaan välillä käyttää rinnakkain. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014), lukion opetussuunnitelman perusteiden 

(2019) ja Opetushallituksen (2022) ammatillisen koulutuksen opinto-ohjausta koskevien linjausten 

pohjalta opinto-ohjaus käsittää seuraavanlaisia näkökulmia: 

 

 

Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjauksessa tulee huomi-

oida oppilaiden ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Opinto-ohjauksessa on keskeistä, että oppi-

laita ja opiskelijoita tuetaan erilaisten opiskeluvalmiuksien ja elämässä tarvittavien tietojen ja 

taitojen oppimisessa ja kehittämisessä. Näihin liittyy erityisesti oppilaiden ja opiskelijoiden 

omien kiinnostusten tunnistaminen ja valmiuksien kehittymisen tukeminen, jotta he pystyvät 

tekemään opintoihin, tulevaisuuteen ja ylipäänsä elämään liittyviä päätöksiä. Opinto-ohjauksen 

merkitys korostuu eri siirtymävaiheissa. Opinto-ohjaus muodostaa jatkumon eri koulutusten ja 

työelämään siirtymisten välille. Opinto-ohjausta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä op-

pilaitoksissa ja eri organisaatioiden kanssa, vaikka päävastuu sen toteuttamisesta onkin opinto-

ohjaajalla. Tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää opinto-ohjauksessa. 
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 Opintojen edistyminen ja hyvinvointi 

 

Arviointihankkeessa yhtenä hyvinvointiin liittyvänä tekijänä tarkastellaan opintoihin kiinnittymistä. 

Opintoihin kiinnittymistä voidaan tukea opiskeluhyvinvoinnin kehittämisellä ja sen voidaan nähdä 

ennaltaehkäisevän koulutuksen keskeytymistä (Vehviläinen 2019, 69). Niittylahti (2021) on tutkinut 

ammatillisten opiskelijoiden kokemuksia opintoihin kiinnittymisestä. Tulosten mukaan kiinnitty-

mistä tukee muun muassa opiskelijan opiskeluvalmiudet ja luottamus omiin kykyihin oppijana, ko-

ettu turvallisuus ja osallisuus, perheen antama tuki opintojen aikana sekä kuuluminen opiskeluyh-

teisöön. Myös työssäoppiminen oli tarjonnut opiskelijoille opintoihin kiinnittymisen mahdollisuuk-

sia (Niittylahti 2021, 61–62). Karvin toteuttamassa arvioinnissa (Goman ym. 2020) todettiin, että osa 

toisen asteen ja nivelvaiheen koulutusten opiskelijoista olisi kaivannut enemmän tukea opintoihin 

kiinnittymisessä. 

 

Koulutuksen keskeytymisen syitä on tarkasteltu ennen oppivelvollisuuden laajentamista. Esimer-

kiksi vuoden 2017 nuorten opinpolkuja selvittäneen nuorisobarometrin mukaan suurin syy tutkin-

non suorittamisen keskeyttämiseen oli väärä koulutusala (Pekkarinen & Myllyniemi 2017). Valta-

kunnallisessa Zoomi-hankkeessa selvitettiin opinnoista eroamista ammatillisen koulutuksen järjes-

täjiltä kerätyllä kyselyllä (Vehviläinen 2019). Kyselyyn vastasi muun muassa opinto-ohjaajia, oppilai-

toksen johtoa ja opiskeluhuoltoa edustavia henkilöitä. Myös heidän mukaansa väärä koulutusalan 

valinta oli yksi keskeisimmistä syistä opinnoista eroamiselle. Muita syitä olivat muun muassa opis-

kelukuntoisuuden lasku, elämänhallinnan ongelmat, mielenterveydelliset ongelmat, päihteiden 

käyttö ja oppimisvaikeudet. Raportissa tuodaankin esiin, että eroaminen johtuu usein monista yh-

täaikaisista erilaisista syistä (Vehviläinen 2019, 69).  

 

Arviointihankkeessa keskeinen hyvinvointiin liittyvä näkökulma on myös yhteisöllisyyden tukeminen 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Euroopan komission (2021) Koulutuksen seurantakatsauksen mukaan 

Covid-19 –pandemia vaikutti monin eri tavoin nuoriin, ja eniten sen vaikutuksista kärsivät ylemmän 

perusasteen ja toisen asteen opiskelijat (myös Metsämuuronen & Seppälä 2021). Myös Kouluter-

veyskyselyssä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021) todettiin, että peruskoulun viimeisten luok-

kien oppilaiden ja toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden osallisuuden tunne on laskenut selvästi 

viime vuosina. 
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 Siirtymävaiheet 

 

Holopaisen ym. (2017, 3) mukaan siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on merkityksellinen 

siksi, että tuolloin nuori siirtyy kaikille yhteisestä koulutuksesta yksilöllisesti valittuihin opintoihin. 

Myös Kosusen (2021, 160) mukaan siirtymät koulutusten välillä ovat nuoren elämässä erityisen tär-

keitä aikoja. Holopainen ym.  (2017, 4) esittävät, että suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suurin 

osa nuorista suorittaa toisen asteen koulutuksen siirtyen sen jälkeen joko työelämään tai jatko-opin-

toihin.  

 

Käsitettä ensimmäinen nivelvaihe käytetään, kun nuori siirtyy perusasteelta toiselle asteelle tai val-

mentavaan koulutukseen. Tässä nivelvaiheessa nuori joutuu ensimmäisen kerran tekemään koko 

koulutuspolkuaan koskevan valinnan, jolloin vaihtoehtojen rajaaminen vähentää riskiä keskeyttää 

koulutus toisella asteella (Huttunen & Pekkarinen 2016). Nuoren valintojen ja koulutuspolun löyty-

mistä voidaan tukea perusasteella sekä oppilaan- ja uraohjauksen että nivelvaiheohjauksen keinoin. 

Nuorelle on erityisen tärkeää löytää hänelle itselleen sopiva, kiinnostuksen kohteita ja ammatillisia 

suunnitelmia tukeva koulutuspaikka. Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutukseen hakeutumi-

sen tukemisessa on keskeisessä roolissa koulutukseen hakeutuessa (Harjunpää ym. 2017, 13). 

 

Toisen asteen koulutuksen loppuvaiheessa nuori siirtyy toiseen nivelvaiheeseen. Toisella nivelvai-

heella tarkoitetaan toisen asteen opiskelijan siirtymää koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoi-

hin joko muuhun toisen asteen koulutukseen tai korkea-asteelle. Suora työelämäsiirtymä koskee 

ensisijaisesti ammatilliselta toiselta asteelta valmistuvia nuoria. Tällöin yhteistyö elinkeinoelämän 

kanssa on avainasemassa (Harjunpää ym. 2017, 68). Kosunen (2021, 160, 162) esittää, että lukiosta 

on ilmeistä tavoitella siirtymää korkeakoulutukseen, mutta todellisuudessa vuonna 2019 lukiosta 

valmistuneista 70 % ei jatkanut valmistumisvuonnaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Vaihto-

ehtoja koulutukseen hakeutumiselle on kuitenkin tarjolla. Suuri osa ammattikorkeakouluista Suo-

messa tarjoaa sujuvaa siirtymää toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin, ja tällaisia siirty-

mävaiheen opintoja kutsutaan joko väylä- tai siltaopinnoiksi (Tamlander & Hohenthal 2017, 5, 8).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014a, 445) korostetaan eri toi-

mijoiden yhteistyön merkitystä siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa, johon sisältyy myös tuen 

toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä tukea tarvitsevien oppilaiden ja niiden nuorten 
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kanssa, jotka ovat jäämässä opintojen ulkopuolelle. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2014) ja Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) ohjataan kuvaamaan 

paikallisissa opetussuunnitelmissa, miten siirtymävaiheiden yhteistyötä eri koulutusten kanssa jär-

jestetään. Hyvät yhteistyöverkostot on tunnistettu keskeiseksi sujuvien siirtymien toteuttamisessa 

myös ammatillisen koulutuksen kontekstissa (Vehviläinen 2019, 68). 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatun selvityksen pohjalta siirtymävaiheissa tulisi kehit-

tää mm. perusopetuksessa annettavaa ammatinvalintaan sekä oppilaiden perusvalmiuksiin ja itse-

ohjautuvuuteen liittyvää ohjausta (Vehviläinen 2019, 34). Myös Karvin (Goman ym. 2020, 4) arvioin-

nin mukaan osa perusopetuksen oppilaista olisi kaivannut enemmän tukea tulevien opintojen poh-

dintaan ja valintaan, jolloin mahdollisuudet keskustella yksilöllisistä tarpeista ohjaajan kanssa ko-

rostuvat. Tuijulan (2019, 8) mukaan myös lukiolaisten opinto-ohjausta tulisi kehittää niin, että se 

kohdentuu opintojen aikaisen ohjauksen lisäksi myös sen jälkeiseen aikaan: työelämään ja työllisty-

miseen.  

 

2.4 Ohjausta käsittelevät Karvin aikaisemmat ja käynnissä olevat arvioinnit 

 

Tässä luvussa kuvataan Karvin aiempia tai käynnissä olevia arviointeja, joissa käsitellään opinto-oh-

jausta tai muita tämän arviointihankkeen kannalta keskeisiä asioita.  

 

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa (2019–2020) -arvioin-

nissa tarkasteltiin jatko-opintoihin ja uravalintoihin liittyvää ohjausta. Arvioinnin piirissä olivat pe-

rusopetus, lukiokoulutus, perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutuksen valmentava kou-

lutus (VALMA), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja kansanopistojen järjestämät va-

paan sivistystyön pitkät opintolinjat. Tulosten mukaan ohjauksen saatavuus ja saavutettavuus olivat 

pääosin hyvällä tasolla. Ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen liittyi kehittämistarpeita. Osa opiskeli-

joista olisi tarvinnut enemmän tukea opintoihin kiinnittymisessä ja opintojen siirtymävaiheissa. Ar-

vioinnissa annettiin suosituksia ohjauksen, nivelvaiheyhteistyön, nivelvaiheen tiedonsiirron sekä yh-

teishaun ja muiden hakutapojen kehittämiseen. (Goman ym. 2020.)  

 

Tämän arviointihankkeen jälkeen valmentavat koulutukset ovat yhdistyneet TUVA-nimikkeen alle. 

Kuitenkin opinto-ohjauksen arviointihankkeessa voidaan poimia yksittäisiä, eri valmentavien 
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koulutusten alle kuuluvia tuloksia. Lisäksi mielenkiintoista on selvittää, käykö opinto-ohjauksen ni-

velvaiheprosessien kehittyminen ilmi oppivelvollisuuden laajentamisen myötä.  

   

Osallisuus tehdään yhdessä – Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella 

asteella (2020–2021) -arvioinnissa selvitettiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä oppilaitos-

yhteisöön kuulumisessa, ja sitä kautta myös opintoihin kiinnittymisessä (vrt. opintojen keskeyttämi-

sen ehkäiseminen). Arvioinnista kävi ilmi, että valtaosa toisen asteen opiskelijoista koki yhteisölli-

syyttä opintojensa aikana, ja kertoi opiskeluilmapiirin olleen hyvä. Kuitenkaan kiusaamisen koh-

teeksi joutuneet opiskelijat eivät vastaavia kokemuksia jakaneet. Koulutuksen järjestäjillä arvioitiin 

olevan käytössään työkaluja osallisuuden lisäämiseen, mutta tämä ei aina saavuttanut opiskelijoita. 

Myöskään opiskelijakuntatoiminta ei laajalti tavoittanut opiskelijoita. Yhteiskunnassa toimimisen 

taitoihin opiskelijat kertoivat saaneensa hyvät taidot, mutta opiskelumotivaation ja arkitaitojen li-

säämiseen sekä valintojen tekemiseen opiskelijat olisivat tarvinneet lisää tukea. (Hakamäki-Stylman 

ym. 2021.) Tässä arvioinnissa saadut kokemukset yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta ovat laadullista 

aineistoa, jota voidaan paitsi hyödyntää, myös verrata opinto-ohjauksen arvioinnin aikana hankit-

tuun tietoon. Erityinen kiinnostus kohdistuu toisen asteen läpäisyyn, sekä yhteisöllisyyden koke-

muksen ja opinto-ohjauksen keinojen merkitykseen toisen asteen tutkintojen suorittamisessa.  

 

Ammatillisilla poluilla – Arviointi yksilöllisistä opintopoluista ammatillisessa koulutuksessa 

(2020–2022) tuotti tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, 

sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien 

toteutumisesta. Ohjausta arvioitiin osana yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ja henkilökoh-

taistamisprosessia. Arvioinnissa todettiin, että opiskelu suunnitellaan yksilöllisesti, mutta siinä ei 

riittävästi huomioida opiskelijan urapolkua. Lisäksi havaittiin, että opiskelijoiden tuen ja ohjauksen 

tarpeita ei aina huomioida riittävästi. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistettiin, mutta 

sen hyödyntämisessä opiskelijan tutkinnon kokonaisuuden suunnittelussa tulisi vielä kehittää. Arvi-

oinnissa havaittiin myös, että opiskelijan työelämäjaksoihin osallistuminen lisäsi tutkinnon suoritta-

misen yksilöllisyyttä, mutta työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä on edelleen kehitettävä. (Kiesi 

ym. 2022.) Opinto-ohjauksen arvioinnissa voidaan hyödyntää opintojen henkilökohtaistamisen toi-

mivuudesta koottuja kokemuksia sekä opinto-ohjauksen että tutkinnon läpäisyn näkökulmista.  
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Lukiouudistuksen arvioinnissa (LUKA 2022-2024) arvioidaan opinto-ohjauksen toimivuutta ja sen 

muutoksia lukiouudistuksen yhteydessä sekä ohjauksen yhteyttä opiskelumotivaatioon ja -hyvin-

vointiin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2022b). Opinto-ohjauksen arvioinnissa on mahdol-

lisuus saada synergiaetua LUKA-hankkeen kanssa: selvitetään yhteistyömahdollisuuksia hankkeiden 

kesken (mm. laadullisen aineiston hankinta ja keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tuki luki-

ossa). 

 

2.5 Arviointihankkeen kuulemistilaisuudet 

 

Arviointihankkeen suunnitteluvaiheessa järjestettiin hanketyön tueksi kuulemistilaisuuksia eri si-

dosryhmille. Kuulemistilaisuuksien avulla erilaiset tarpeet ja näkemykset on mahdollista saada esiin. 

Lisäksi kuulemistilaisuudet mahdollistavat hankkeen käynnistymisestä tiedottamisen eri sidosryh-

mille. Hankkeen alkuvaiheessa kuulemistilaisuuksia järjestettiin  

• opiskelijajärjestöille (Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry, Suo-

men Opiskelija-Allianssi – OSKU, Finlands Svenska Skolungdomsförbund) 

• ammattijärjestöille (Sopo ry, OAJ, AMKE, Suomen rehtorit ry) 

• eri koulutusasteilla toimiville oppilaan- ja opinto-ohjaajille, opettajille ja johtajille  

• tutkijoille ja koulutuksen kehittäjille (professori, apulaisprofessori, yliopettaja) 

• kunnissa tehtävästä ohjausyhteistyöstä vastaaville tahoille (opetuspäälliköt, nuorisotoimi, 

etsivä nuorisotyö, oppivelvollisuuden valvonnasta ja ohjauksesta vastaavat tahot)  

 

Kuulemistilaisuuksia ennen sekä kuulemistilaisuuksien aluksi osallistujille kerrottiin hankkeen alus-

tavista tavoitteista ja menetelmistä. Osallistujille esitettiin osallistujaryhmästä riippuen kysymyksiä 

liittyen opinto-ohjaukseen kohdistuviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä siihen, millaisia teemoja osallis-

tujat näkivät keskeisiksi sisällyttää arviointiin. Tilaisuuksissa saatiin monipuolisesti tietoa sidosryh-

mien käsityksistä arviointiin liittyvistä keskeisistä teemoista. Teemat liittyivät erityisesti opinto-oh-

jauksen merkitykseen ja toteuttamiseen, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja yksilöllisiin ti-

lanteisiin, heidän tuen tarpeidensa tunnistamiseen, yhteistyöhön ohjauksessa, ohjauksen organi-

sointiin ja johtamiseen sekä ohjauksen ja moniammatillisten palveluiden saavutettavuuteen. Seu-

raavaksi kuvataan lyhyesti kuulemistilaisuuksien keskeisiä teemoja.  
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Keskusteluissa korostui oppilaiden ja opiskelijoiden syventynyt tarve opinto-ohjaukselle, mikä vaatii 

aikaa, oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisten ja yksilöllisten tilanteiden tunnistamista sekä yhteis-

työtä niin oppilaitoksen sisällä kuin eri verkostojen ja moniammatillisten palveluiden kanssa. Lisäksi 

nousi esiin oppilaiden ja opiskelijoiden koulukuntoisuuteen liittyvät asiat ja esimerkiksi poissaolot. 

Erityisesti koronavuosien nähtiin lisänneen poissaoloja ja tukea kaivattiin oppilaiden ja opiskelijoi-

den kouluun saapumiseen. Merkityksellisiä huomioitavia asioita opinto-ohjauksessa olivat oppilai-

den ja opiskelijoiden opiskeluvalmiudet, motivaatio, opintoihin kiinnittyminen sekä kokonaisvaltai-

nen hyvinvointi. Turvallisen ja myönteisen opiskeluilmapiirin luominen nähtiin keskeiseksi. Kuule-

mistilaisuuksissa koettiin, että opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee lisätä hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hyvinvointia tunnistettiin haastavan muun muassa mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö sekä 

sosiaalisten tilanteiden haasteet, joiden taustalla voi olla monia tekijöitä kuten ympäristön asetta-

mat vaatimukset ja suorituskeskeinen kulttuuri, kiusaaminen, perheiden tilanteisiin liittyvät haas-

teet sekä maailmanlaajuiset kriisit. Myös sosiaalinen media ja älylaitteiden parissa vietetty aika nos-

tettiin esiin. 

 

Keskusteluiden mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeet voivat olla moninaisia, ja liittyä 

esimerkiksi opiskeluvalintojen ja päätöksenteon tukemiseen, opiskelun tukemiseen, psykososiaali-

seen tukeen sekä arjen ja elämänhallinnan tukemiseen. Tuen tarpeen tunnistaminen opinto-ohjauk-

sessa nähtiin yhteisöllisenä tehtävänä ja esimerkiksi erityisopettajan kanssa tehtävä yhteistyö oli 

keskeistä. Kuulemistilaisuuksissa keskusteltiinkin paljon ohjaukseen liittyvästä yhteistyöstä. Tärkeitä 

näkökulmia olivat siirtymävaiheiden ohjausyhteistyö, saattaen vaihtaen -käytännöt, koko koulu oh-

jaa -periaate, moniammatillisen verkoston merkitys sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Henkilöstön 

rooleihin, tehtäviin ja vastuisiin ohjausyhteistyössä kaivattiin tarkennusta ja kehittämistyötä. Hy-

väksi oli koettu esimerkiksi opetushenkilöstön ohjaukseen liittyvät koulutukset. Myös vanhemmille 

järjestetyt laajat etävanhempainillat, joissa pystyttiin kertomaan opinto-ohjaukseen ja oppivelvolli-

suuden laajentamiseen liittyvistä uudistuksista nähtiin hyviksi käytännöiksi. Tiedonsiirtoasioihin 

sekä ohjauksen jatkumoon liittyi haasteita ja niiden kehittämiseen kaivattiin kansallista koordinoin-

tia. Siirtymävaiheiden ohjaukseen ja ohjausyhteistyöhön liittyi erilaisia kokemuksia myös riippuen 

kunnan tai oppilaitoksen koosta ja koulutuksen alueellisesta saavutettavuudesta.  

 

Kuulemistilaisuuksissa nostettiin esiin myös opinto-ohjauksen organisointi ja johtaminen. Erityisesti 

resursointiin liittyvät asiat herättivät keskustelua, sillä uudistuksiin ei monessa paikassa nähty 



23 

 

tulleen lisäresursseja. Mikäli resursseja oli tullut, se tarkoitti usein uusien määräaikaisten opinto-

ohjaajien palkkaamista oppilaitoksiin. Hyviä organisointikäytäntöjä olivat kuntiin tai alueille nimetyt 

koordinoivat opinto-ohjaajat, joiden tehtävänä oli esimerkiksi alueellisen yhteistyön koordinointi ja 

kehittäminen, mikä nähtiinkin tärkeäksi osaksi ohjauksen toteuttamista. Opinto-ohjauksen kansalli-

seen koordinointiin ja ohjeistuksiin kaivattiin tarkennuksia.  

 

Tärkeäksi opinto-ohjaukselle nähtiin riittävän matala kynnys oppilaille ja opiskelijoille olla yhtey-

dessä opinto-ohjaajaan sekä monipuoliset opinto-ohjauksen toteuttamisen muodot. Ohjauksen riit-

tävyyden arviointi nähtiin keskeiseksi. Tähän liittyen kuulemistilaisuuksissa toivottiin opinto-ohjaa-

jamitoituksen määrittelyä. Ylipäätään aikuisten läsnäolo oppilaitoksissa ja matalan kynnyksen toi-

minta oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa nähtiin tärkeäksi. Monissa kuulemistilaisuuksissa kuvat-

tiinkin keskeiseksi toimijaksi oppilaitoksissa työntekijää, jolla on mahdollisuus kohdata oppilaita tai 

opiskelijoita oppilaitoksen arjessa. Heidän nimikkeensä vaihtelivat muun muassa kampusohjaajasta 

yhteisöohjaajaan. 
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 Arvioinnin tehtävä ja tavoitteet  
 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa arviointitietoa oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuo-

mista uusista ja vahvistetuista oppilaan – ja opinto-ohjauksen muodoista. Keskeistä on tunnistaa ja 

arvioida ohjauksen käytäntöjä kokonaisuutena ja jatkumona aina perusopetuksesta toisen asteen 

suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen.  

 

Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa ohjauksen hyviä käytäntöjä sekä kehittämiskohteita, jotka liit-

tyvät oppivelvollisuuden suorittamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi poh-

jaa kehittävän arvioinnin periaatteisiin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020), jossa koros-

tuvat vuorovaikutuksellisuus ja osallisuus. Arvioinnin aikana halutaan esimerkiksi luoda tilanteita, 

joissa eri toimijat pääsevät kohtaamaan toisiaan ja oppimaan toistensa kokemuksista. Tällöin pyrki-

myksenä on myös tukea kehittämistyötä jo hankkeen aikana. Lisäksi kehittävän arvioinnin luontee-

seen kuuluu, että arviointiprosessi tarkentuu arvioinnin edetessä. Tästä syystä arviointikysymykset 

on suunnitteluvaiheessa muotoiltu laajoiksi, jotta työskentelyn myötä niitä voidaan vielä tarkentaa 

ja priorisoida. Myös menetelmien monipuolisuudella sekä eri ryhmiltä kerättävillä aineistoilla halu-

taan varmistaa arvioinnin tuottaman tiedon osuvuus. Arviointi tuottaa johtopäätöksiä ja suosituksia, 

joita voidaan hyödyntää koulutuksen eri tasoilla ja eri tahojen toimesta.  

 

3.1 Arviointikohteet ja -kysymykset 

 

Arviointiprosessi koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä vaiheessa painottuu ohjauksen 

toteutuminen ja toisessa vaiheessa ohjauksen vaikutusten ja vaikuttavuuden tarkastelu. On kuiten-

kin huomattava, että arviointiprosessin aikana tietoa molempia vaiheita koskevista kysymyksistä 

tuotetaan limittäin ja erilaisin menetelmin. Koko arviointiprosessin ajan arvioidaan käytäntöjä, jotka 

tukevat oppivelvollisuuden suorittamista ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia. Ensimmäisen vai-

heen tuloksista tehdään väliraportti syksyllä 2023, jossa tarkastellaan erityisesti perusopetuksen nä-

kökulmia.  

 

Arvioinnin teemat, arviointikysymykset, arviointimenetelmät ja niiden vaiheet esitetään taulukossa 

1. Eri koulutusten yhteydessä tarkastellaan samoja arviointikysymyksiä. Aineistonkeruun 
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toteutuksessa ja arviointikysymysten operationalisoinnissa tarkennetaan koulutuskohtaisia asioita 

kuten perusopetuksen tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta tai toisen asteen lisäoh-

jausta. Kysymyksiä tarkennetaan yhdessä hankkeeseen nimetyn arviointiryhmän kanssa hankkeen 

edetessä. Taulukossa kysymysten muotoilussa käytetään käsitettä opinto-ohjaus, mutta se sisältää 

tässä myös perusopetuksen oppilaanohjauksen. Yhteisten koulutuksia koskevien arviointikysymys-

ten lisäksi arviointikohteena on myös kunnan rooli ja velvollisuudet oppilaan- ja opinto-ohjauksessa. 

 

Taulukko 1. Arviointikohteet, -menetelmät ja -vaiheet 

TEEMAT  ARVIOINTIKYSYMYKSET  AINEISTOT  

Teema 1. Opinto-ohjauk-

sen kokonaisuuden toteu-

tuminen  

  

Miten opinto-ohjausta toteutetaan ja miten riittä-

vää se on?  

Miten uusia ohjauksen muotoja toteutetaan ja mi-

ten toimivaa toteutus on?  

Miten ohjaustarpeita tunnistetaan ja miten toimi-

vaa tunnistaminen on?  

Miten opinto-ohjauksen toimivuutta ja vaikutta-

vuutta arvioidaan?  

1. vaihe  

-kysely koulutusten rehto-

reille ja johtajille  

-kysely ohjaus- ja opetushen-

kilöstölle  

-kysely huoltajille  

-haastattelut 9. vuosiluokan 

oppilaille  

-työpajat perusopetuksen oh-

jaus- ja opetushenkilöstölle  

  

2. vaihe  

-haastattelut eri koulutusten 

opiskelijoille  

-työpajat eri koulutusten oh-

jaus- ja opetushenkilöstölle  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teema 2. Opinto-ohjauk-

sen organisointi ja siihen 

suunnatut resurssit  

Miten uusia ohjauksen muotoja on resursoitu?  

Miten resurssit näkyvät opinto-ohjauksen toteut-

tamisessa?  

Teema 3. Yhteistyö ja jat-

kumot ohjauksessa   

Miten yhteistyötä opinto-ohjauksessa toteutetaan 

oppilaitosten sisällä ja eri verkostojen kanssa ja 

miten toimivaa yhteistyö on?  

Teema 4. Ohjaus opintoi-

hin ja opinnoissa pysymi-

seen/  

Tutkinnon suorittamisen 

tukeminen (koulutukseen 

kiinnittyminen, opintojen 

keskeyttämisen ehkäise-

minen)  

Miten opinto-ohjauksessa edistetään opiskelijoi-

den kiinnittymistä opintoihin?  

Miten opinto-ohjaus tukee oppilaiden ja opiskeli-

joiden oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvien 

valmiuksien kehittymistä?  

Teema 5. Siirtymät ja ni-

velvaiheet  

  

Miten opinto-ohjauksessa tuetaan siirtymiä mui-

hin opintoihin tai työelämään?  

Teema 6. Opinto-ohjauk-

sen ja opiskelijoiden hy-

vinvoinnin edistämisen 

rooli oppivelvollisuuden 

laajentamisen tavoittei-

den edistämisessä  

Miten opinto-ohjauksessa edistetään opiskelijoi-

den oppivelvollisuuden suorittamista?   

Miten opinto-ohjauksessa huomioidaan oppilai-

den/opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen?  

Miten opinto-ohjaukseen kohdistetut uudistukset 

heijastuvat opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja 

koulutuksen saavutettavuuteen?  
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Teema 7. Opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjien 

ohjausta koskevat suunni-

telmat sekä niiden toimi-

vuus käytännön työn tu-

kena  

Millaisia opinto-ohjausta koskevia suunnitelmia 

hyödynnetään opinto-ohjauksen tukena?  

Miten suunnitelmat ja opinto-ohjauksen käytän-

nön toteutus kohtaavat?  

1. vaihe  

-työpajat perusopetuksen oh-

jaus- ja opetushenkilöstölle  

  

2. vaihe  

-ohjausta koskevien suunnit-

teludokumenttien kartoitta-

minen  

-työpajat ohjaus- ja opetus-

henkilöstölle  

  

Teema 8. Tutkinnon/kou-

lutuksen suorittamisaste  

Kuinka paljon oppilaita tai opiskelijoita on  

- tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen 

piirissä  

- toisen asteen lisäohjauksen piirissä  

- TUVA-koulutuksessa  

- TELMA-koulutuksessa  

- Opistovuosi-koulutuksessa  

- aikuisten perusopetuksessa suorittamassa oppi-

velvollisuutta   

-ammatillisessa koulutuksessa  

-lukiokoulutuksessa  

Kuinka paljon opiskelijoita valmistuu eri koulutuk-

sista?  

2. vaihe  

-tilasto- ja rekisteriaineisto  

Teema 9. Kuntien valvon-

nan toteutuminen ja jäl-

kiohjaus   

Miten kunta organisoi ja varmistaa tietojen saan-

nin ilman opiskelupaikkaa jääneistä oppilaista?  

Miten kunta toteuttaa ja resursoi ilman opiskelu-

paikkaa jääneiden oppivelvollisten ohjauksen?   

Miten kunta seuraa ja varmistaa oppivelvollisuu-

den toimeenpanon onnistumista oppilaan- ja 

opinto-ohjauksen osalta?  

Miten kunta tekee yhteistyötä toisten kuntien, 

koulutuksen järjestäjien ja muiden ohjaustoimijoi-

den kanssa oppivelvollisten ohjaukseen liittyen?  

Miten oppilas- ja opiskelijahyvinvointia edistetään 

kunnissa?  

2. vaihe  

-Kysely kuntien ohjaus- ja val-

vontatoimijoille  

Teemat 1–8: Eri koulutuksia koskevat arviointikysymykset  

(perusopetus, TUVA-koulutus, TELMA-koulutus, Opistovuosi-koulutus, ammatillinen koulutus, lukiokoulu-

tus, oppivelvollisuuden suorittaminen aikuisten perusopetuksessa)   

Teema 9: Kuntien toimintaan liittyvät arviointikysymykset  

 

 

3.2 Karvin painopistekohtaisen tiedon tuottaminen 

 

Arviointihankkeessa tuotetaan tietoa Karvin painopisteisiin koulutusjärjestelmän toimivuuden lisää-

minen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hankesuunnitelmavaiheessa Karvin 
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arviointisuunnitelmaan kirjattu painopiste jatkuvan kehittämisen tukeminen muutettiin yhdenver-

taisuuden edistämisen painopisteeksi (kts. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2022a). 

 

Karvin arviointisuunnitelman (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2022a, 17,21) mukaisesti 

Karvin arviointihankkeissa tuotetaan tietoa, ymmärrystä ja kehittämissuosituksia seuraaviin paino-

pistekohtaisiin kysymyksiin: 

 

 

 

Opinto-ohjauksen arviointihankkeen arviointikysymykset tuottavat tietoa painopisteeseen koulu-

tusjärjestelmän toimivuuden lisääminen tarkastelemalla opinto-ohjauksen toteutumista, toimi-

vuutta ja vaikuttavuutta. Arviointi tarkastelee esimerkiksi sitä, kuinka oppivelvollisuuden laajenta-

misen aiheuttamat muutokset on huomioitu käytännön tasolla. Näin ollen lakimuutokset voidaan 

nähdä toimintaympäristön muuttajina. Toimintaympäristöön vaikuttavat kuitenkin laajemmatkin 

muutokset kuten koronapandemia, yhteisöllisyyden kokemuksien haasteet ja työelämän muuttuvat 

vaatimukset. Keskeistä arviointihankkeen kannalta on tarkastella sitä, miten ohjauksen avulla pys-

tytään tukemaan nuoria selviytymään toimintaympäristön muuttuessa. 

 

Lisäksi arviointihanke tuottaa joidenkin arviointikysymysten kautta tietoa yhdenvertaisuuden edis-

tämisen painopisteeseen. Tähän liittyy esimerkiksi ohjauksen laatu (riittävyys, yhdenvertaisuus, hy-

vinvoinnin tukeminen), ohjaustoiminnan nykyhetken tarkastelu sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hy-

vinvointiin liittyvät kokemukset, mutta myös ylipäätään koulutusjärjestelmän mahdollisuus toimin-

nallaan edistää yhdenvertaisuutta. Koska arviointihankkeen keskeisenä tehtävänä on tunnistaa 

opinto-ohjauksen hyviä käytäntöjä sekä kehittämiskohteita, jotka liittyvät oppivelvollisuuden suo-

rittamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, ei hankesuunnitelmavaiheessa rajata vain 

tiettyjä arviointikysymyksiä koskemaan yhdenvertaisuuden edistämisen painopistettä. 

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen 

Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena?  

Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut? 

Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin? 

 

Yhdenvertaisuuden edistäminen 

Mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa? 

Mitkä tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista? 
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 Arviointiaineisto, sen hankinta ja 

analysointi  
 

Arvioinnissa hyödynnetään sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja. Aineistoina hyödynnetään 

sekä valmiita että hankkeen aikana kerättäviä aineistoja. Arviointiaineistonkeruussa voidaan toteut-

taa ja hyödyntää esimerkiksi koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. Aineistonkeruita voidaan to-

teuttaa myös arviointivierailujen yhteydessä. Tässä arvioinnissa tiedonkeruita toteutetaan ensisijai-

sesti otantaperusteisesti. Erityisesti laadullista aineistoa voidaan kerätä tapaustyyppisesti eri kun-

nista, jolloin arviointitietoa voidaan kerätä mahdollisimman syvällisesti ja monipuolisesti tietyn kun-

nan toimijoilta. Arvioinnissa on keskeistä, että arviointi on oikea-aikaista. Tällöin aineistonkeruiden 

toteuttamisen ajankohta täytyy suunnitella huolella, jotta johtopäätöksiä kerätystä aineistosta on 

mahdollista tehdä.  Aineistonkeruun toteuttaminen tarkentuu hankkeen edetessä ja arviointiryh-

män kokoamisen jälkeen, jolloin ryhmän asiantuntijuutta voidaan hyödyntää eri arviointikohteisiin 

liittyvien aineistonkeruiden suunnittelussa. Arvioinnin aikana tietoa kerätään oppilailta ja opiskeli-

joilta, koulutuksen järjestäjiltä, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä, huoltajilta sekä kuntatoimijoilta.  

 

Arvioinnissa hyödynnetään hankkeen teemojen kannalta olennaista rekisteri- ja tilastotietoa esi-

merkiksi Vipunen- ja Koski-järjestelmistä sekä Tilastokeskuksen rekisteriaineistoista. Lisäksi arvioin-

nissa hyödynnetään toisen asteen opiskelijoiden kokemuksiin liittyvää tilastotietoa, jota on kerätty 

muun muassa Amisbarometrin ja Lukiolaisbarometrin avulla. Näiden tilastojen avulla saadaan tietoa 

niin opiskelu- ja ohjauskokemuksista kuin hyvinvointiin liittyvistä teemoista.  

 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan määrällisiä ja laadullisia kyselyjä kohdejoukoille. Kyselyjen toteutta-

misessa pyritään tekemään yhteistyötä Karvin sisällä muiden käynnissä olevien arviointihankkeiden 

kanssa kuten Lukiouudistuksen tavoitteiden toteutumisen -arvioinnin ja Ammatillisen koulutuksen 

tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin -arvioinnin kanssa. Yh-

teistyön tarkoituksena on vähentää arviointiin osallistuville kohdejoukoille aineistonkeruusta tapah-

tuvaa kuormaa sekä hyödyntää laajemmin Karvin henkilöstön osaamista toisiinsa linkittyvien arvi-

ointihankkeiden suhteen. Lisäksi kyselyissä hyödynnetään Karvissa jo toteutettujen arviointien ai-

neistonkeruun muotoja (esim. kysymyspatteristot). Tässä hyödynnetään erityisesti Yksilöllisten 
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opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa -arviointia. Näin arviointihankkeessa 

voidaan tarkastella myös opinto-ohjauksen käytäntöjen mahdollisia muutoksia. Aineistonkeruun 

suunnittelua ja toteutusta tukee myös arviointiryhmän asiantuntijuus, jota hyödynnetään aineiston-

keruun suunnittelussa ja hankkeen arviointikysymysten operationalisoinnissa.  

 

Laadullista tiedonkeruuta toteutetaan myös keskustelutilaisuuksilla, työpajoilla sekä haastatte-

luilla. Lisäksi ohjausta koskevien suunnitelmien arvioinnissa voidaan hyödyntää erilaisten keskeisten 

dokumenttien analyysiä.  

 

Arvioinnissa nojaudutaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ihmiseen kohdistuvan tutki-

muksen eettisiin periaatteisiin. Näiden pohjalta keskeistä on koko arviointiprosessia koskeva rehel-

lisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus. Arvioinnissa käytettävien menetelmien tulee olla eettisesti 

kestäviä. Arviointiin osallistuvien henkilöiden tulee saada ymmärrettävällä tavalla tietoa arvioinnin 

sisällöstä ja toteutuksesta sekä henkilötietojen käsittelystä. Tämä korostuu erityisesti alaikäisten 

henkilöiden osallistuessa arviointiin, jolloin tietoa tulee antaa tavalla, jonka alaikäinen henkilö pys-

tyy ymmärtämään. Sama koskee osallistujien itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoisuuden periaa-

tetta. Eettiset periaatteet korostuvat laadullisen aineistonkeruun tilanteissa kuten haastatteluissa, 

joihin sisältyy vuorovaikutustilanteita. 

 

Kyselyt toteutetaan Webropol-kyselylomakkeella, joka voi sisältää erilaisia määrällisiä kysymyksiä 

sekä avoimia kysymyksiä. Määrälliset aineistot analysoidaan SPSS-ohjelmalla. Laadullinen analyysi 

voi perustua esimerkiksi laadullisen sisällönanalyysin menetelmiin, mutta analyysimenetelmät tar-

kentuvat hankeprosessin edetessä. 

 



 

 

 Arviointihankkeen organisointi ja 

aikataulu  
 

Karvissa arvioinnista vastaavat arviointiasiantuntijat Kati Jokio ja Siru Myllykoski-Laine 100 % työ-

ajoilla. Arviointihankkeen toteuttamista tukee Karvin sisäinen ohjausryhmä, johon kuuluvat Jani Go-

man, Kirsi Hiltunen, Päivi Kamppi sekä Salla Venäläinen. Lisäksi Karvin ruotsinkielinen asiantuntija ja 

metodiasiantuntija tukevat tarpeen mukaan arviointihanketta.  

 

Arvioinnin toteuttamista ja erilaisten näkemysten huomioimista tuetaan Karvin ulkopuolisista asi-

antuntijoista kootulla arviointiryhmällä, jonka Karvin johtaja on nimittänyt. Arviointiryhmään on ni-

mitetty 10 henkilöä. Ryhmän kokoonpanossa on huomioitu, että valittavilla henkilöillä on omissa 

organisaatioissaan rooli oppilaan- ja opinto-ohjauksen eri prosessien vaiheissa. Toisaalta myös 

opinto-ohjauksen rakenteita ylläpitävien ja kehittävien tehtävien parissa toimivia henkilöitä on kut-

suttu arviointiryhmään. Lisäksi arviointiryhmässä on jäseniä, joilla on osaamista koulutuksen arvi-

oinnista ja tutkimuksesta. Arviointiryhmä kokoontuu hankkeen aikana noin 10 kertaa, joista valtaosa 

toteutetaan etä- tai hybridikokouksina Teams -alustalla. Arviointiryhmän työskentely on osa han-

ketta toteuttavaa työaikaresurssia; ryhmän jäsenet osallistuvat aineistonkeruiden suunnitteluun, 

arviointitulosten tulkintaan sekä johtopäätösten ja kehittämissuositusten laadintaan. Arviointiryh-

män ja sidosryhmäyhteistyön kuten kuulemistilaisuuksien ohella tärkeä rooli arviointihankkeen to-

teuttamisella on myös opiskelijapaneelit, joissa kuullaan opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia 

opinto-ohjauksen toteutumisesta. Näitä järjestetään arviointihankkeen edetessä.  

 

Arvioinnin aikataulusuunnitelma on kuvattu taulukossa 2. Kuviossa 1 on kuvattu arvioinnin ase-

telma. 

  



 

 

Taulukko 2. Arvioinnin toteuttamisen aikataulu 

Ajankohta Toiminta 

12/2021–8/2022 Hankkeen alustava suunnittelu 

8/2022 Hanke käynnistyy 

9–11/2022 Hankesuunnitelman viimeistely 

Kuulemiset 

Arviointiryhmän kokoaminen 

10–12/2022 Arvioinnin keskeisiin teemoihin liittyviin Karvin aiempiin arviointeihin, mui-

hin selvityksiin ja tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen 

Hankesuunnitelman esittely arviointineuvostolle 

Ensimmäisen vaiheen aineistonkeruiden suunnittelu 

Valmiiden aineistojen koonti ja analysointi 

12/2022–3/2023 Arviointiryhmän toiminnan käynnistäminen 

Aineistonkeruiden valmistelu: otosten suunnittelu, osallistujien koonti ja 

tiedottaminen, kyselyjen ja haastatteluiden suunnittelu, pilotointi ja kään-

täminen  

3–8/2023 Aineistonkeruut 

Aineistojen analyysi ja raportointi 

6–9/2023 Johtopäätösten ja kehittämissuositusten muotoilut yhdessä arviointiryh-

män kanssa 

Väliraportin kirjoittaminen 

9/2023 Ensimmäisen vaiheen väliraportti ja webinaari arvioinnin tuloksista 

8–11/2023 Toisen vaiheen aineistonkeruiden valmistelu 

11/2023–4/2024 Aineistonkeruut 

Valmiiden aineistojen koonti 

1–8/2024 Aineistojen analyysi 

4–8/2024 Raportointi 

Johtopäätösten ja kehittämissuositusten muotoilut yhdessä arviointiryh-

män kanssa 

9–12/2024  Julkaisun valmistelu 

Tulosten esittely arviointineuvostolle 

Arviointiraportin julkaiseminen ja päätöstilaisuus 

Palautteen kerääminen osallistujilta ja arviointiryhmältä 

Hankkeen loppupalaveri ja kokemusten reflektointi  

 



 

 

Kuvio 1. Arvioinnin asetelma 
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Lait ja asetukset 

Perusopetuslaki (628/1998) 

Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) 

Laki tutkintoon valmentavasta 

koulutuksesta (1215/2020) 

Laki ammatillisesta 

koulutuksesta (531/2017) 

Lukiolaki (714/2018) 

Laki vapaasta sivistystyöstä 

(632/1998) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1287/2013 

Muut ohjaavat 

dokumentit 

Opetus- ja 

kulttuuriministeriö: 

Oppivelvollisuuden 

laajentamisen 

toimeenpanon 

seurantasuunnitelma 

2021–2024 

Hallituksen esitys 

eduskunnalle 

oppivelvollisuuslaiksi 

ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi  

HE 173/2020 

Rahoitus 

Laki kunnan 

peruspalvelujen 

rahoituksesta 

618/2021 

Laki opetus- ja 

kulttuuritoimen 

rahoituksesta 

1705/2009 

Opetus- ja 

kulttuuriministeriö: 

Opinto-ohjauksen 

kehittämisohjelma, 

pysyvä rahoitus ja 

hankerahoitus 

Lisäohjaus Tehostettu 

henkilökohtainen 

oppilaanohjaus 
Nivelvaiheohjaus 

Valmiit aineistot: Vipunen, KOSKI, Tilastokeskus, opiskelijabarometrit, dokumentit 

Kyselyaineistot: koulutuksenjärjestäjät, ohjaus- ja opetushenkilöstö, huoltajat 

Haastattelut, työpajat ja keskustelutilaisuudet: oppilaat ja opiskelijat, henkilöstö 

Kyselyaineisto 



 

 

 Viestintä ja tiedottaminen 

arviointihankkeen eri vaiheissa  
 

Arviointihankkeessa noudatetaan Karvin viestinnän ohjeistuksia ja periaatteita. Arvioinnin hyödyn-

saajia ovat poliittiset päättäjät, opetusviranomaiset, yleissivistävän koulutuksen järjestäjät, amma-

tilliset oppilaitokset, lukiot, opettajat ja (opinto-)ohjaajat, opiskelijat ja eri sidosryhmät, kuten jär-

jestöt. Aktiivisen tiedottamisen ja viestinnän tavoite on, että arviointihankkeen toteutus näyttäy-

tyy läpinäkyvänä koko sen toiminta-ajan. Tehokkaan viestinnän ja sitä kautta palautteen vastaan-

ottamisen avulla arviointi voi saada lisäarvoa sen toteuttamiseen ja raportoimiseen. Hankkeelle on 

avattu infosivu Karvin www-sivustolle, sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. 

Arviointihankkeen väliraportti julkaistaan syksyllä 2023. Arvioinnista ja sen etenemisestä viestitään 

Karvin omissa viestintäkanavissa, esimerkiksi arviointihankkeen verkkosivuilla. Arvioinnin tuloksia 

käsitellään ja niistä viestitään systemaattisesti jo arvioinnin aikana esittelemällä arvioinnin alusta-

via tuloksia muun muassa soveltuvissa tilaisuuksissa syksyllä 2023. Arvioinnista tuotetaan vuoden 

2024 lopussa arviointiraportti sekä tarvittaessa tiivistelmäraportti. Arvioinnin päätyttyä järjeste-

tään julkistamistilaisuus syksyllä 2024. Tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista vies-

titään tulosten julkistamisen jälkeen Karvin viestintäkanavien lisäksi muiden toimijoiden tapahtu-

missa ja viestintäkanavissa.  

Arviointiryhmän jäsenet osallistuvat tiiviisti arviointihankkeen toteuttamiseen, ja ovat osaltaan tär-

keitä tuloksista viestijöitä. Sosiaalisen median viestintäkanavia hyödynnetään hankkeen toteutta-

misen tiedottamisessa. Aktiivisella viestinnällä läpi hankkeen sekä sen päätyttyä edistetään arvi-

oinnin vaikuttavuutta. Karvissa hankkeesta viestivät yhteisvastuullisesti arvioinnista vastaavat hen-

kilöt. Karvin viestintäasiantuntijat tukevat heitä hankeviestinnässä.  



 

 

 Arviointihankkeen riskienhallinta ja 

laadunvarmistus 
 

Hankkeessa noudatetaan Karvin sisäisiä laadunvarmistuksen käytänteitä ja teema-arviointien to-

teuttamiseen liittyviä ohjeistuksia. Hankkeen riskeinä ovat muun muassa:  

 

1. Arvioinnin laajuus. Arvioinnin laajuuteen liittyvää riskiä pienennetään huolellisella suunnit-

telulla (mm. hankitaan tietoa jo olemassa olevista tietokannoista) sekä arvioitavien teemo-

jen ja arviointikysymysten rajauksella. Hankkeessa tarkasteltavat opinto-ohjauksen uusien 

muotojen konkreettiset käytännöt voivat olla haastavia tunnistaa, mutta tarkalla kysymys-

tenasettelulla ja aihepiirin monipuolisella tarkastelulla teemat on mahdollista saada selke-

ämmin esiin. Arvioinnin aikana tehtävän sidosryhmäyhteistyön ja arviointiryhmän asiantun-

tijuuden hyödyntämisellä voidaan pienentää arvioinnin laajuuden aiheuttamaa riskiä arvi-

oinnin toteuttamiselle. 

 

2. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä tulleiden opinto-ohjauksen uusien mallien toi-

mivuuden kokeilun ja kokemusten vähyys. Arviointiaineistojen keruussa on huomioitava 

tarkasti kysymystenasettelu sekä tiedonkeruiden ajankohtaisuus. Esimerkiksi oppivelvolli-

suuden laajentumisen myötä tulleiden opinto-ohjauksen uusien mallien vaikuttavuutta voi-

daan tarkastella aikaisintaan hankkeen toisessa vaiheessa. Tällöinkin on rajattava tarkasti, 

millaista vaikuttavuutta tarkastellaan. Arvioinnin keskiössä on erityisesti laadullinen tarkas-

teltu, jolloin vaikuttavuus painottuu vaikuttavuuden kokemuksien tarkasteluun. 

 

3. Henkilöstöön liittyvät riskit. Henkilöstöön liittyviä riskejä pyritään pienentämään muun mu-

assa Karvin sisäisen ohjausryhmän tuella. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kar-

vin muiden yksiköiden ja arviointihankkeiden kanssa, ja varmistetaan, että ruotsinkielisen 

asiantuntijan ja metodiasiantuntijan tuki on tarpeen mukaan saatavilla. Hankkeeseen ni-

metty arviointiryhmä tukee hankkeen toteuttamista, ja sen työskentely organisoidaan niin, 

että aikataulut ja työtehtävät vastaavat hankkeen pidemmän aikavälin tarpeita.  

 



 

 

4. Koronapandemian vaikutukset. Arviointihankkeen toteuttamisessa on tärkeää huomioida 

koronaviruspandemian aiheuttamat vaikutukset ja muutokset koulutukseen ja esimerkiksi 

oppilaiden ja opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointiin. Nämä on huomi-

oitava esimerkiksi arviointitiedon pohjalta tehtävissä johtopäätöksissä. Koronavirustilanteen 

mahdollinen paheneminen vuosien 2022–2023 aikana muodostaa riskin hankkeen laadulli-

selle tiedonkeruulle (erityisesti ryhmähaastattelut). Tätä riskiä pyritään pienentämään suun-

nittelemalla tiedonkeruut sellaisiksi, että ne on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä.  

 

5. Arvioinnin aiheuttama kuormitus arviointiin osallistuville tahoille. Arvioinnin toteuttami-

sessa toimitaan Karvin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti tiedonkeruiden kuormittamisen vä-

hentämisessä. Tiedonkeruiden kuormittavuuden minimointiin on kiinnitetty erityistä huo-

miota hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeessa käytetään valmiita aineistoja muun muassa 

Opetus-hallinnon tietopalvelu Vipusesta ja Koski-tietovarannosta, mikä vähentää suoraan 

kouluista, oppilaitoksista, oppilailta, opiskelijoilta tai nuorten huoltajilta kerättävän tiedon 

määrää. Tietoa myös kerätään vain arvioinnin toteuttamisen kannalta välttämättömistä tee-

moista. Tiedonkeruut.fi -osoitteessa ilmoitetaan hankkeen aineistonkeruun aikatauluista ja 

kohderyhmistä, jolloin päällekkäisiä aineistonkeruita ei tulisi. Lisäksi aineistoa kerätään yh-

teistyössä Karvin muiden hankkeiden kanssa.  

 

Riskienhallintaa tarkastellaan säännöllisesti koko hankkeen ajan ja tarvittavia muutoksia tehdään 

hankkeen toteuttamiseen. Keskeisimpänä laadunvarmistuksen menetelmänä hankkeessa toimii ar-

viointiryhmän säännöllinen itsearviointi, jossa ryhmä tarkastelee hankkeen työprosesseja, työnja-

koa ja etenemistä sekä suunnittelee tämän perusteella hankkeen toimintoja. Sekä yleissivistävän 

että ammatillisen koulutuksen yksikön päälliköiden kanssa pidetään säännöllisiä palavereja hank-

keen etenemisestä. Arviointihankkeesta kerätään palautetta tiedonhankinnan yhteydessä sekä ar-

vioinnin päätyttyä arvioinnin kohteilta ja arviointiryhmältä sekä projektiryhmältä. 

  



 

 

 Henkilötietojen käsittely 

arviointihankkeessa 
 

Karvin arvioinnit pohjautuvat yleensä kysely-, haastattelu- ja itsearviointiaineistoihin. Arviointien or-

ganisointi, arviointiaineistojen keruu ja käsittely sekä niiden yhteydessä kerättävät erilaiset tausta-

tiedot vaativat henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn periaatteena on, 

että osallistujilta kerätään vain perustellusti tarpeellista tietoa. Arviointihankkeen henkilötietojen 

käsittelyn perusteena on yleinen etu, joka pohjautuu Karvin lakisääteiseen tehtävään koulutuksen 

arvioinnissa.  

 

Arviointihanke sisältyy Karvin nelivuotiskautiseen arviointisuunnitelmaan ja on siten osa Karvin la-

kisääteistä tehtävää. Lisäksi arviointihanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön oppivelvollisuuden 

laajentamisen seurantasuunnitelmaa. Hankkeessa laaditaan tietosuojaselosteet, jotka toimitetaan 

tiedoksi niille, joilta henkilötietoja kerätään. Arviointiryhmän jäsenten osalta käsittely perustuu hei-

dän kanssaan tehtävään sopimukseen. Henkilötietoja käsittelevät Karvin arviointiasiantuntijat Kati 

Jokio ja Siru Myllykoski-Laine, arviointiryhmän jäsenet sekä Karvin hallintoasiantuntijat. 

 

Henkilötietojen käsittelyä vaativat sekä (1) tiedonkeruiden ja viestinnän organisointi että (2) varsi-

naisten arviointiaineistojen keruut. Tiedonkeruiden ja viestinnän organisoinnissa voidaan kerätä esi-

merkiksi arviointiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhteystietoja sekä arvioinnin toteutukseen ja vai-

kuttavuuteen liittyvien seminaarien ja webinaarien osallistujien ilmoittautumistietoja. Arviointiai-

neistojen keruussa pyritään keräämään osallistuvien henkilöiden henkilötietoja mahdollisimman ra-

jatusti ja vain perustellusta tarpeesta. Osa henkilötiedoista on suoria henkilötietoja (esimerkiksi säh-

köpostiosoite) ja osa epäsuoria henkilötietoja (esimerkiksi ammattinimike). Taustatietoina arvioin-

tiaineistonkeruissa voidaan kerätä esimerkiksi osallistujien ikä, koulutustietoja, sukupuoli, asuin-

kunta ja ammattinimike. Lisäksi aineistonkeruiden yhteydessä kertyy ääni- ja kuvatietoja, mikäli esi-

merkiksi haastattelutilanteita tallennetaan ääni- tai videotiedostoiksi.  

 

Arviointihankkeessa kerätty olennainen aineisto tallennetaan Valtorin konesalissa sijaitseville pal-

velimille. Konesali sijaitsee Suomessa. Konesali, jossa tiedostopalvelinta ylläpidetään, on turvallinen, 



 

 

ja salissa on erillinen pääsynvalvonta. Pääsy tietoa sisältäviin verkkokansioihin on rajattu vain niille 

Karvin työntekijöille, joilla työtehtävien kannalta on siihen tarvetta. Kyselyaineistoja kerätään hank-

keessa Webropol-kyselylomakkeella. Tiedot tallentuvat keruuvaiheessa Webropol-järjestelmään. 

Valtorilla ja Webropolilla on pääsy järjestelmien tietoihin mukaan lukien henkilötiedot. Näin ollen 

nämä tahot tulee tietosuojaselosteessa kirjata myös henkilötietojen vastaanottajiksi.  

 

Projekti- ja arviointiryhmä sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja ja aineistoja Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2012; 2019) ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittä-

viä riskejä henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Riskiä pienennetään edelleen käyttämällä tarvitta-

essa esimerkiksi vastaajien koodinumeroita tietoja yhdisteltäessä, suojattua sähköpostia henkilötie-

tojen välittämiseen ja minimoimalla kerättävien henkilötietojen määrä. Arvioinnin päätyttyä ja arvi-

ointiaineistojen arkistoinnin jälkeen vastaajien, arvioinnin yhteyshenkilöiden ja seminaarien osallis-

tujien yhteystiedot sekä mahdolliset ääni- ja videotiedostot tuhotaan. Mikäli arviointiaineistoja ar-

kistoidaan hankkeen päättymisen jälkeen, anonymisoidaan aineistot niin, ettei osallistujia ole enää 

mahdollista tunnistaa tai tietoja voida enää muuttaa tunnistettaviksi (tunnistamisen estyminen pe-

ruuttamattomasti). Kaikki tieto raportoidaan siten, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa. 

Vastaajilta kerätyn aineiston mahdollista jatko- tai tutkimuskäyttöä varten koodatut aineistot säily-

tetään Opetushallituksen tietoturvaohjeistusten mukaisesti. Mikäli arviointiaineistoa tullaan hyö-

dyntämään myös tutkimustarkoituksessa, aineistonkeruun kohderyhmiä tiedotetaan asiasta, ja 

heiltä pyydetään suostumus. 
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