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Opetushallitus vaikuttaa
• Opetushallitus pyrkii vaikuttamaan toiminnallaan yhteiskuntaan pitkäjänteisesti 

niin, että

• eriarvoistuminen pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-
arvoisuus kasvaa

• oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret

• jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa

• avarakatseisuus lisääntyy.
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Vuoden 2022 toimenpiteitä näiden eteen kehitetään yhdessä 
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, jotta toimintamme edistää 
aidosti tavoitteita päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa.



Alkavaa lukuvuotta värittää edelleen korona
Lähtökohtana lähiopetus normaalilainsäädännön mukaisesti

• Turvallinen arki käyntiin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

• Poikkeuksellisen ajan jälkeen kartoitettava ja alettava paikata mahdollista oppimis- ja hyvinvointivajetta  

• Samaan aikaan huolehdittava kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista 

• Varauduttava myös siihen, että poikkeuksellisiin järjestelyihin voidaan joutua turvautumaan myös syksyllä ainakin alueellisesti

Tarvittaessa turvauduttava poikkeusjärjestelyihin 

• Näissä tilanteissa toimitaan paikallisten varautumissuunnitelmien mukaisesti, kuten jo viime lukuvuonna.

• Perusopetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen, jos tartuntatautiviranomaisen päättämien rajoitustoimenpiteiden takia 
lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti koronavirustilanteen vuoksi. Kyseessä on poikkeustilanne, jossa noudatetaan 
määräaikaista perusopetuslain 20a §, joka on voimassa 31.7.2022 saakka.

• Toisella asteella voidaan siirtyä tarvittaessa etäopiskeluun. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain väliaikaista muutosta
näyttöjen joustavoittamisesta on jatkettu 31.7.2022 asti sitä tilannetta varten, jos tutkinnon osien edellyttämän 
ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa.
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Millaisessa tilanteessa 
lukuvuosi käynnistyy ja 
miten paikataan koronan 
aiheuttamia ongelmia? 

Lakimies Laura Francke



Kuva 1: Syksyn kahtalainen tilanne
Ilmarin kalvo
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
• Palautuminen koronatilanteesta • Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen
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Terveysturvallisuus kasvatuksessa ja 
lähiopetuksessa

Lähtökohtana on, että varhaiskasvatus on auki ja koulutus on lähiopetuksessa.

• Syksyllä 2021 voimassa on tartuntatautilain velvoittava 58 c § sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniasuositus. 

• Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia tilojen 
käytön väljyydestä ja käsienpesumahdollisuuden järjestämisestä. 

• THL ja OKM ovat päivittäneet hygieniasuosituksen syyslukukaudelle 2021.

• Henkilöstön terveysturvallisuudesta huolehditaan Työterveyslaitoksen ohjeen 
mukaisesti.
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Terveysturvallisuus kasvatuksessa ja 
lähiopetuksessa
Keskeiset suositukset lapset ja nuoret

• Ei tulla oireisena paikalle ja koronatestaus

• Ulkomaan matkan jälkeen riskimaasta 
saavuttaessa suositellaan omaehtoista 
karanteenia ennen koronatestituloksen saamista 
ennen 2006 syntyneille sekä 2006 tai sen jälkeen 
syntyneille, jos perheen aikuiset odottavat 
koronatestitulosta

• Vältetään suoraa kosketusta

• Varhaiskasvatus järjestetään niin, että ryhmiä ei 
sekoiteta tai yhdistetä keskenään, jos 
mahdollista

• Perusopetuksessa opetusryhmät pidetään 
erillään koko koulupäivän ajan, jos mahdollista

• Toisella asteella turvaväli yli 2 metriä aina kun 
mahdollista 

• Toiminnan rytmittäminen ja porrastaminen sekä 
ulkotilojen hyödyntäminen

• Ruokailun hygieniajärjestelyt

• Ulkopuolisten alueella oleskelun rajoitukset

• Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry toimipaikasta 
toiseen

• Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan ja 
siivousta tehostetaan

• Tilojen ilmanvaihdosta huolehditaan

• Maskien käytöstä päätetään
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• Opetus- ja kulttuuriministeriö: toteuttaa hallituksessa ja eduskunnassa sovittuja toimia, valmistelee toimialaansa 
koskevat säädökset ja päätökset, linjaa tulkinnasta. Lisäksi toimialan yleinen johtaminen ja ohjaus (mm. neuvottelee 
THL:n kanssa terveyteen liittyvistä ohjeista), valtionosuusviranomainen ja valtionavustustoiminta.

• Opetushallitus: opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, tutkintojen perusteet, näiden käytännön soveltaminen 
poikkeustilanteessa, ohjaus ja neuvonta (ml. säädösten toimeenpanoon liittyvät ohjeet ja suositukset) sekä 
valtionavustustoiminta.

• Aluehallintovirasto: tartuntatautilain mukainen alueellinen viranomainen, laillisuusvalvoja (muutoksenhaku ja 
kantelu) ja peruspalveluiden toteutumisen arvioija.

• Kunta: Tartuntatautien torjunnan paikallinen viranomainen, tehtävinä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, 
elinvoimaisuuden kehittäminen ja lakisääteisten palveluiden järjestäminen.

• Järjestäjä (varhaiskasvatus, opetus ja koulutus): Palvelun järjestäminen ja toteuttaminen, oppijoiden oikeuksien 
toteuttaminen, turvallisuudesta huolehtiminen, tartuntatautilain mukaisten määräysten ja ohjeiden toimeenpano, 
päättää perusopetuslain 20a § (poikkeukselliset opetusjärjestelyt) ja/tai ammatillisesta annetun lain 52§ (osaamisen 
osoittaminen) toteuttamisesta järjestämislupansa mukaisesti.
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Roolit ja työnjako opetushallinnossa (koronaan liittyen)
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Koronatilanteesta palautuminen
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Koronatilanteen reflektointi ja paikallinen palautumissuunnittelu 

Tulevaisuususkon 
vahvistaminen Poissaolot Yksinäisyyden ja syrjäytymisen 

ehkäisy

Oppimisen tukeminen ja 
oppimis- sekä 

osallistumisvajeen 
paikkaaminen

Ohjaus ja oppimisen tuki

Oppilas- ja opiskeluhuolto

Hyvinvoinnin tukeminen ja 
hyvinvointivajeen paikkaaminen 

Maahanmuuttotaustaisten 
huomioiminen

Lasten, oppilaiden ja 
opiskelijoiden osallisuus

Johtaminen ja henkilöstön 
hyvinvointi

Yhteistyö kotien kanssa



Oppivelvollisuuden 
laajentaminen - suurin 
koulutuksellinen uudistus 
sitten peruskoulun
Johtaja Kurt Torsell



Tavoitteena, että jokainen suorittaa toisen 
asteen tutkinnon

• Toisen asteen koulutuksesta maksutonta

• Nuorta tuetaan jokaisessa siirtymävaiheessa:

 Tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksessa

 Ohjausvelvollisuus perusopetuksen jälkeen (opot, tarvittaessa kunta)

 Alan vaihtajien tai keskeyttämistä harkitsevien ohjaus

• Tehostettu oppilaanohjaus perusopetuksessa 8.-9.-luokilla

• Ohjauksen kehittäminen toisella asteella

• Uusi nivelvaiheen koulutus TUVA 2022



Hakuvelvollisuus käytännössä, miten meni?

• Hakijamäärä kasvoi hieman: 99 % perusopetuksen päättävistä haki 
valtakunnallisissa hauissa

• Hakijamäärät kasvoivat lähinnä perusopetuksen jälkeiseen valmistaviin 
koulutuksiin sekä vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen 
koulutukseen

• Vajaat 600 perusopetuksen päättävää ei hakenut valtakunnallisissa hauissa, osa 
näistä hakenut yhteishaun ulkopuolisiin koulutukseen



Tilanne nyt

• Noin 3 % perusopetuksen päättäneistä vailla opiskelupaikkaa

• Kaikille paikatta jääneille oppivelvollisille pitäisi löytyä opiskelupaikka kesän ja 
syksyn aikana

• Koulutukseen voi vielä päästä varasijalta tai jatkuvien hakujen kautta

• Vasta lukuvuoden alkaessa saadaan kokonaiskuva siitä, moniko aloittaa 
koulutuksessa

• Lopulliset tiedot perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sijoittumisesta 
selviävät vasta elokuun jälkeen



Ohjausvelvollisuus perusopetuksen päättyessä: 
ensimmäisiä kokemuksia

• Vastuu siirtyy kunnille 27.8. (OKM päätös)

• Kunnissa/koulutuksenjärjestäjät varautuneet (ohjaus, hankinnat, järjestelmät 
jne.)

• Viime kädessä asuinkunta osoittaa opiskelupaikan soveltuvasta nivelvaiheen 
koulutuksesta

• Opetushallituksen uusi Valpas-järjestelmä auttaa seuraamaan  oppivelvollisen 
tilannetta, jotta jokainen ohjausvelvollinen tietää missä mennään



Maksuttomuus käytännössä

• Koskee nyt opinnot aloittavia, perusopetuksesta siirtyviä toisen asteen opiskelijoita

• Opiskelijalle tarjotaan oppikirjat ja muut materiaalit  ja välineet, lupakortit yms., 
ylioppilastutkinnon viisi pakollista koetta, vähintään 7 km koulumatkat, erityistapauksissa 
myös majoituskustannukset

• Koulutuksenjärjestäjille rahoituksena valtionosuus (perusopetus); yksikköhinta 
(lukiokoulutus) sekä perus, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus (ammatillinen koulutus)

• Arvioidut kustannukset julkisen talouden suunnitelmassa varattu lisämääräraha 
kehyskaudella 2021—2024 on yhteensä 

- 22 000 000 euroa vuonna 2021

- 65 000 000 euroa vuonna 2022

- 107 000 000 euroa vuonna 2023

- 129 000 000 euroa vuodesta 2024



Kiitos!

Tilaisuuden aineistot: oph.fi/media

Opetushallituksen mediapalvelu palvelee arkisin klo 9–16 
p. 0295 331 703 | media@oph.fi


