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Oppivelvollisuuden
uudistaminen
on tehokkain
keino nostaa
osaamistasoa
ja vähentää
koulupudokkuutta.
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Oppivelvollisuuden
lyhyt historia

1686
1723

Lukutaidon opettaminen oli kirkon tehtä
vä. Lukutaito oli edellytys avioliitolle.
Kodeille säädettiin opetusvelvollisuus.
Voimassa oli ns. kouluton oppivelvollisuus.

1843

Koulujärjestykseen sisältyi oikeus perustaa
tyttökouluja.

1866

Kansakoulut syntyvät. Koulu oli vapaa
ehtoinen ja maksullinen, maallinen
kuusivuotinen massakoulu. Sisäänpääsyyn vaadittiin
10–12 vuoden ikä, luku- ja kirjoitustaito ja kristinopin
osaaminen. Lähes puolet oppilaista kävi koulua vain
vuoden.

1872

Oppikoululaitos uudistettiin kahdeksan
luokkaiseksi alkeisopistoksi, jonka nimi
muuttui pian lyseoksi.

1921
1928

Uusi lyseo perustui kansakoulun kuusi
vuotiselle oppimäärälle, ja se käsitti
kolmivuotisen keskikoulun ja kolmivuotisen lukion.

1937

Koska moni jätti opiskelut kuuden
kansakoululuokan käymiseen, päästö
todistuksen saamiseksi vaadittiin osallistuminen
1–2-vuotiseen jatko-opetukseen, jota myöhemmin
alettiin kutsua kansalaiskouluksi.

1972

Siirtyminen peruskouluun alkoi. Kansa-,
kansalais- ja keskikoulu yhdistettiin.
 ppivelvollisuus piteni yhdeksään vuoteen.
O

1898

1983

1903

SDP asetti ensimmäisenä puolueena
tavoitteeksi koulupakon.

1997

Oppivelvollisuudesta ei enää voinut
vapauttaa. Peruskouluun tuli mahdollisuus
lisäopetukseen eli 10. luokat.

2015
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Oppivelvollisuuslaki koski koko maata.

1944

Kouluvelvollisuuslaki: Kansakoulujen
perustaminen tuli maalaiskunnille

pakolliseksi.

Säädettiin laki kaikkien 7–13-vuotiaiden
oppivelvollisuudesta.

Myös vaikeimmin kehitysvammaiset tulivat
oppivelvollisuuden piiriin.
Siirryttiin velvoittavaan esiopetukseen.
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OAJ:n oppivelvollisuusmalli –
ehdotukset tiivistelmänä
Ratkaisu 1:
Esiopetus kaksivuotiseksi

Ratkaisu 5:
Muutetaan ikärajoja

Muutetaan esiopetus kestoltaan kaksivuotiseksi siten, että
siihen osallistuvat jatkossa pääsääntöisesti kaikki 5–6-vuo
tiaat lapset. Lapsi voi siirtyä 1. koululuokalle 1–3 vuodessa
esiopetuksen aloittamisesta.

Perusopetus päättyy, kun sen oppimäärä ja jatko-opinto
kelpoisuus on saavutettu. Säädetään perusopetuksen suo
rittamisen enimmäisikärajaksi 19 vuotta ja lisätään nuoren
mahdollisuuksia edetä opinnoissaan tarvittaessa myös ta
vanomaista nopeammin. Annetaan mahdollisuus suorittaa
lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja perusopetuk
sen vuosiluokkien 7–9 aikana.

Ratkaisu 2:
Esi- ja alkuopetuksesta joustava
kokonaisuus
Parannetaan edellytyksiä järjestää esi- ja alkuopetus
kokonaisuutena, joka ottaa huomioon lapsen yksilöllisen
kehityksen ja oppimisen valmiudet. Oppilas jatkaisi esi- ja
alkuopetuksessa, kunnes toisen vuosiluokan vähimmäis
osaamistaso on saavutettu. Koulunaloituksen lykkäyksestä
ja aikaistetusta koulunaloituksesta luovutaan.

Ratkaisu 3:
Lisätään arviointityökaluja
ja -kriteereitä
Perustetaan oppilasarvioinnin tukipankki ja kehitetään ope
tussuunnitelmien arviointikriteeristöä ohjaavampaan suun
taan niin, että arviointi saadaan yhdenvertaiseksi kaikis
sa kouluissa. Opetussuunnitelmaan tarvitaan useammalle
luokka-asteelle sekä vähimmäisosaamisen että hyvän osaa
misen kriteerit.

Ratkaisu 6:
Ulotetaan oppivelvollisuus
toiselle asteelle
Muutetaan oppivelvollisuutta niin, että se kattaa myös toi
sen asteen opinnot siihen asti, kun nuori täyttää 19 vuotta.
Toinen aste sisältää kaikki koulutusmuodot sekä valmen
tavat ja valmistavat koulutukset. Toisen asteen aikana opis
kelija voi suorittaa korkea-asteen opintoja, jotka voidaan
hyväksilukea siirryttäessä korkea-asteelle. Jokaiselle nuo
relle laaditaan ura- ja jatko-opintosuunnitelma.
Kohti maksuttomia materiaaleja siirrytään esimerkiksi
niin, että kirjastot ryhtyvät järjestämään oppimateriaalien
lainaus- ja leasingpalveluita. Siirtyminen maksuttomiin oppi
materiaaleihin on toteutettava niin, että opiskelijan o
 ikeus
opetukseen ei vaarannu.

Ratkaisu 4:
Monta reittiä opintojen suorittamiseen
Erilaisia oppimisvaihtoehtoja sekä riittävää oppimisen
ja koulunkäynnin tukea ja opinto-ohjausta tarjoamalla
estetään nuoren koulutuspolun katkeaminen ja mahdol
listetaan hänen vahvuuksiensa löytyminen. Vaihtoehtoja
ja apua tarjotaan kaikille yhdenvertaisesti perus- ja toisen
asteen a
 ikana sekä opintojen nivelvaiheessa.
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Miksi oppivelvollisuus
pitää uudistaa?
OPPIVELVOLLISUUDEN UUDISTAMINEN on tehokkain keino

nostaa osaamistasoa ja vähentää koulupudokkuutta. K
 oska
Suomen aiempi hyvä osaamistaso on viime vuosina alka
nut laskea ja koulupudokkaiden määrä ei ole vähentynyt,
viimeistään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja tulevassa
hallitusohjelmassa on otettava kantaa oppivelvollisuuteen.
Tarkasteltavaksi on otettava koko koulutuspolku.

heikommin kuin muissa EU-maissa. Oppimisen lähtökoh
tia voitaisiin parantaa sillä, että lapset pääsisivät nykyistä
aiemmin kaikkia koskevan, maksuttoman kasvatus- ja kou
lutusjärjestelmän piiriin.

Tasa-arvolla sadan vuoden
menestykseen

Jokainen uusi nuorten aikuisten ikäluokka on matalam
min koulutettu kuin edeltäjänsä. Koulutetuimpia suomalai
sia ovat nykyiset nelikymppiset, sillä heidän ikäluokkaansa
asti koulutustaso nousi, mutta kääntyi laskuun heidän jäl
keensä. 1 Lasku on huolestuttavaa, sillä koulutus parantaa
mm. elämänlaatua ja henkilökohtaista hyvinvointia. Koulu
tustason lasku heikentää työllistymistä ja on este työmark
kinoiden uudistumiselle.

Kaikkia lapsia koskeva oppivelvollisuus tuli voimaan vuonna
1921, lähes sata vuotta sitten. Silloin Suomi oli köyhä maa
talousyhteiskunta, jossa vain kaksi lasta kolmesta kävi kan
sakoulua. Moni suomalainen vastusti yleistä oppivelvol
lisuutta siksi, että kouluun pakottamista pidettiin yleisen
oikeustajun vastaisena ja sen ajateltiin heikentävän van
hempien kasvatusvastuuta. Päättäjät pelkäsivät myös kun
nille aiheutuvien kustannusten suuruutta.

Suomessa on yli 600 000 työikäistä aikuista ilman perus
asteen jälkeistä tutkintoa. Monella heistä on niin heikko pe
rustaitotaso, että työllistyminen on erittäin vaikeaa. Matala
koulutustaso ei koske vain vanhempia ikäluokkia. Myös joka
kuudes nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa. Tämä tar
koittaa noin 115 000:ta nuorta 20–29-vuotiasta aikuista. 2

Näitä huolia vahvemmaksi muutosvoimaksi nousi kuitenkin
halu sivistää kansaa ja luoda hyvä perusta jokaisen lapsen
oppimiselle riippumatta siitä, mihin kuntaan tai millaiseen
perheeseen sattuu syntymään. Samat ajatukset ovat vah
vasti läsnä suomalaisessa sivistysajattelussa tänäkin päi
vänä.

Koulutuspolun katkeamisen taustalla on moninaisia s yitä.
Näitä ovat muun muassa puutteelliset opiskelutaidot.
Tulevaisuuden suunta voi olla epäselvä ja opiskelumoti
vaatio kateissa. Tähän haasteeseen pitäisi voida vastata
paremmin tarjoamalla jokaiselle riittävä oppimisen tuki jo
varhaisessa opintojen vaiheessa. Kuinka monen nuoren
sallimme pudota yhteiskunnan ulkopuolelle jo ennen täysi
käiseksi kasvamista? Onko pakon pelko vastuun pakoilua?

Elinkeinorakenteen muutos on edellyttänyt oppivelvolli
suuden ja koulutusjärjestelmän uudistamista aika ajoin.
Suomalaisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen eheyden ja
talouskasvun kantava voima on tasa-arvoinen koulutus
järjestelmä, joka on mahdollistanut työmarkkinoiden edel
lyttämät riittävät perustaidot kaikille ja johtanut koulutus
tason yleiseen nousuun.

Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on suu
ri vaikutus lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Se on myös
tehokkain keino tasata lasten tulevaa opintietä ja mah
dollisuuksia. Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen
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Koska tilanne ei enää ole näin hyvä, oppivelvollisuus pitää
uudistaa. On luotava perusta sellaiselle järjestelmälle, joka
kantaa meitä eteenpäin tuleville vuosikymmenille ja antaa
kaikille mahdollisuuden oppia ja sivistyä riippumatta siitä,
mihin sattuu syntymään.
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Ratkaisu 1:
Esiopetus kaksivuotiseksi
Muutetaan esiopetus kestoltaan kaksi
vuotiseksi siten, että siihen osallistuvat
pääsääntöisesti kaikki 5–6-vuotiaat lapset.
ESIOPETUKSEN TAVOITTEENA on vahvistaa lapsen sosi

aalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla sekä edistää lapsen kehitys- ja
oppimisedellytyksiä yhdessä huoltajien kanssa.
Suomessa siirryttiin velvoittavaan esiopetukseen vuonna
2015, ja siksi jokainen 6-vuotias lapsi on sen piirissä. Esi
opetus on maksutonta, ja sen laajuus on vähintään 700
tuntia lukuvuodessa, eli noin neljä tuntia päivässä. Esiope
tuksen lisäksi lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen, jos
sa pitää noudattaa päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksia
koskevia säädöksiä.
Esiopetuksen toimintaympäristönä on päiväkoti tai kou
lu ja opettajina esiopetuksen opettajat. Oppimisympäris
tön pitää olla monipuolinen ja oppimiseen, leikkiin ja toi
mintaan innostava.

5-vuotiaat varhaiskasvatuksen ulkopuolella

Esiopetus pitää laajentaa
5-vuotiaisiin
Esiopetusta laajentamalla lapsen kehitystä ja oppimista voi
daan tukea entistä vahvemmin. Velvoittava esiopetus tar
koittaa, että 6-vuotiaiden lisäksi kaikki 5-vuotiaat osallistu
vat esiopetukseen. Nyt useampi kuin joka viides 5-vuotiaista
jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle (kuvio 1). Varhaiskas
vatukseen osallistuvat muita harvemmin matalasti koulu
tettujen ja pienituloisten vanhempien lapset.
Esiopetus on maksutonta. Laajennuksen jälkeen koulutus
polku on kaikille lapsille aiempaa yhdenvertaisempi eikä
riipu perheen sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.

Näin esiopetusuudistus
pitäisi toteuttaa
⊲⊲ Säädetään perusopetuslaissa 5–6-vuotiaiden esi
opetusvelvollisuudesta. Muutetaan maksuton esiopetus
kaksivuotiseksi niin, että osallistumisvelvollisuus alkaa
sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Lapsi voi siirtyä 1.
koululuokalle 1–3 vuodessa esiopetuksen aloittamisesta.
⊲⊲ Kunnalle ja huoltajille on säädetty velvollisuus valvoa
oppivelvollisen osallistumista perusopetukseen. Samanlai
nen velvollisuus tarvitaan 5–6-vuotiaiden esiopetukseen.

25

22 %

20

15

10

5

1%
0

Norja

4%
Ruotsi

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

5%

Islanti

Kuvio 1: 5-vuotiaat lapset
varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon ulkopuolella (%)
Pohjoismaissa vuonna 2014.
Lähde: THL ja Tilastokeskus

6%

Tanska

Suomi

5

opinpolku uusiksi!

Ratkaisu 2:
Esi- ja alkuopetuksesta joustava kokonaisuus
Parannetaan edellytyksiä järjestää esija alkuopetusta kokonaisuutena, joka
huomioi lasten yksilölliset kehitysvaiheet
ja oppimisen valmiudet.
SAMAN IKÄLUOKAN lasten biologisissa kehitysvaiheissa voi

esi- ja alkuopetusiässä olla valtavia eroja. Erityisesti poikien
neurologisen kehityksen on huomattu etenevän tyttöjä hi
taammin. Sukupuolten väliset kehityserot ovat kouluikäisillä
lapsilla muutaman vuoden luokkaa. 3 Lisäksi jo varsinainen
ikäero alkuvuonna ja loppuvuonna syntyneiden lasten välillä
on lähes 12 kuukautta. Oppilaiden kehityseroilla on seurauk
sia oppilaan käsityksiin omista kyvyistään, sillä k
 ehityserot
tulkitaan helposti kyvykkyyseroiksi.

Tätä joustavuus
tarkoittaa käytännössä
Joustavuus tarkoittaa sitä, että lapset voivat edetä esi- ja
alkuopetuksessa omaa kehitysvaihettaan vastaavaa tahtia.
Lapsi saa oppimisvalmiuksien rakentamiseen tarvitseman
sa ajan ja tuen. Ryhmiä muodostetaan joustavasti, jolloin
oppilaat tutustuvat toisiinsa ja ryhmäytyvät yli ikäluokki
en. Esi- ja alkuopetus toteutetaan yhteistyössä niin, että
esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajat työskentelevät
rinnakkain. Opetusta eriyttämällä ja erityisopettajan avulla
tuetaan hitaammin oppivia sekä vahvistetaan syvällisem
pää oppimista. Tämä edellyttää, että opettajia on riittävästi.
Oppilaiden oppimisvalmiuksien eroja pyritään aktiivisesti
tasoittamaan esi- ja alkuopetuksen aikana. Siksi tarvitaan
varhaisen puuttumisen malli, jolla vahvistetaan lapsen saa
maa tukea ja vähennetään tarvetta myöhemmille tukitoi
mille. Tämä vaatii erityisopettajien määrän lisäämistä esija alkuopetuksessa.
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Näin lapsi etenisi
vuosiluokalta toiselle
Oppilas voi siirtyä esiopetuksesta alkuopetukseen, kun
hänellä on riittävät tiedot, taidot ja valmiudet. Siirtyminen
1. luokalle perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin
vähimmäisosaamisen ja -valmiuksien kuvauksiin, joiden
arvioinnista vastaa opettaja. Opettaja toimii tässä vuoro
vaikutuksessa huoltajien kanssa ja pyytää tarvittaessa asian
tuntijalausuntoja.
Opetussuunnitelmassa määritellään vähimmäisosaamisen
taso myös 2. vuosiluokan loppuun. Oppilas jatkaa alkuope
tuksen opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa, kun
nes on saavuttanut tämän vähimmäistason. Vuosiluokkiin
sitomattoman opetuksen ja joustavien oppimisryhmien
käyttö mahdollistaa, että koulunkäynti voi jatkua tuttujen
kavereiden kanssa.
Kun esiopetus muutetaan kaksivuotiseksi ja esi- ja alku
opetuksen kesto ja järjestäminen joustavoituvat, lapsen
koulutuspolun alkua leimaavia vaihtoehtoja eli koulun
aloituksen lykkäystä, luokalle jättämistä tai luokan yli hyp
päämistä ei tarvita.

Näin esi- ja alkuopetuksen
joustavuus pitäisi toteuttaa
⊲⊲ Opetussuunnitelmassa määritellään esiopetuksen ja
2. vuosiluokan loppuun vähimmäisosaamisen taso, min
kä perusteella opettaja arvioi oppilaan edellytyksiä siirtyä
seuraavalle vuosiuokalle. Oppilas jatkaa esi- ja alkuope
tuksessa, kunnes vähimmäisosaamistaso on saavutettu.
Koulunaloituksen lykkäyksestä ja aikaistetusta koulun
aloituksesta luovutaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden
rahoitusmalli ja ryhmäkokosäädös säilytetään. Esiopetuk
sen opettajiin s ovelletaan OVTES-määräyksiä.
⊲⊲ Erityisopettajien määrästä esi- ja alkuopetuksessa
säädetään niin, että erityisopettajaa kohden on enintään
50 lasta. Opettajamitoituksesta säädetään myös muilta
osin OAJ:n esitysten mukaisesti (ks. sivu 15).
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Kasvun ja oppimisen tukea ei ole tarjolla riittävästi

22

Osa-aikaista erityisopetusta

20

Erityisopetusta erityisen tuen oppilaalle

Konsultoivan erityisopettajan apua

Yksilöllisiä pedagogisia tukitoimia
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Kuvio 2: Lasten mahdollisuus saada tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen
tukea esiopetuksessa (%). Lähde: OAJ, 2017.
ei koskaan

satunnaisesti

tarpeen mukaan

Tiesitkö?
VARHAISKASVATUS LUO PERUSTAN koko myöhemmälle koulutuspolulle.

Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumisella on merkittävä
vaikutus lapsen itseluottamukseen, sosiaalisiin taitoihin ja hänen tervey
dentilaansa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yhteydessä myös
myöhempään kouluttautumiseen: Lapset, jotka ovat alle kolmevuotiaina
osallistuneet varhaiskasvatukseen, jatkavat muita todennäköisemmin
opintojaan myös peruskoulun jälkeen 4.
NYT JOKA KOLMAS LAPSI on varhaiskasvatuksen ulkopuolella. OAJ:n

 ielestä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus pitäisi purkaa
m
ja päiväkotien varhaiskasvatus pitäisi muuttaa yli kolmevuotiaille
osapäiväisesti maksuttomaksi.
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Ratkaisu 3:
Lisätään arviointityökaluja ja -kriteereitä
Perustetaan arvioinnin tukipankki ja
kehitetään opetussuunnitelmien arviointi
kriteeristöä ohjaavampaan suuntaan niin,
että arviointi on yhdenvertaista riippumat
ta siitä, mitä koulua lapsi käy.

Tukipankki konkretisoisi opetussuunnitelman arviointi
kriteerejä ja antaisi opettajalle mahdollisuuden yhtenäistää
omaa arviointiaan kansallisia kriteereitä vastaavaksi. Tuki
pankki poistaisi samalla perusopetuksen päättökokeen tar
peen. Päättökoe nousee aika ajoin puheenaiheeksi, mutta
sen käyttöönotto johtaisi kouluvertailuun ja -kilpailuun ja
vain vahvistaisi koulujen eriytymiskehitystä.

SUOMESSA ON oppilaiden osaamisesta niukasti sellaista ver

tailukelpoista tietoa, jonka perusteella voitaisiin ohjata opis
kelua ja kohdentaa tukitoimia. Opetussuunnitelmassa on
nykyisin määritelty hyvän osaamisen kriteerit arvosanalle
8 ja nekin vain luokkatasoille 6 ja 9. Vähimmäisosaamisen
kriteereitä ei ole lainkaan. Koska selkeää kriteeristöä tai ar
vioinnin tukimateriaalia ei ole saatavilla, oppilaiden arvioin
ti ja tuki eivät toteudu aina yhdenvertaisesti.

Arvioinnin kriteeristöä pitää täydentää niin, että arvosanan
8 rinnalle lisätään arvosana 5, joka toimisi vähimmäisosaa
misen kriteerinä. Vähimmäisosaamisen kriteerit toimivat en
nen kaikkea vahvana selkänojana oppilaan tuen suunnit
teluun ja resursointiin. Kriteereillä voidaan myös varmistaa,
ettei kukaan siirry eteenpäin puutteellisin tiedoin ja taidoin.
Nykyisten 6. ja 9. luokan kriteerien lisäksi valtakunnalliset
arviointikriteerit pitää laatia myös 4. luokan loppuun ja vä
himmäisosaamisen kriteerit myös esi- ja perusopetuksen
nivelvaiheeseen ja 2. luokan loppuun.

Saman kouluarvosanan saaneiden oppilaiden PISA-tulokset
äidinkielessä ja kirjallisuudessa ovat vaihdelleet eri alueil
la jopa 30 pistettä, mikä vastaa lähes yhden kouluvuoden
opintoja 5. Vaikka osaamisen taso on sama, yksittäisten oppi
laiden saamat arvosanat voivat vaihdella päättöarvioinnissa
jopa kahden arvosanan verran. Perusasteen päättöarviointi
on oppilaan tulevaisuuden kannalta erittäin merkitykselli
nen, sillä sen perusteella nuoret hakeutuvat jatko-opintoihin.

Näin arviointi
pitäisi uudistaa
⊲⊲ Opetussuunnitelmassa määritellään esiopetuksen ja
2. luokan loppuun kriteerit vähimmäisosaamiselle ja -val
miuksille. Määritellään lisäksi kriteerit arvosanoille 5 ja 8
vuosiluokilla 4, 6 ja 9. Arviointi perustuu näihin kriteereihin.
⊲⊲ Perustetaan kansallinen arvioinnin tukipankki, joka
sisältää erilaisia pedagogisia tukimateriaaleja sekä
arviointitehtäviä tukemaan opettajaa arviointityössä
perus- ja toisella asteella.
⊲⊲ Lainsäädännöllä varmistetaan, että arviointia tai
kansallista arvioinnin tukipankkia ei voi käyttää
koulujen tai opettajien rankingiin.

Yhdenvertaisuus lisääntyy tarkenta
malla arviointityökaluja ja -kriteeristöä
OAJ:n esityksen mukaan Opetushallitus ja Koulutuksen ar
viointikeskus laatisivat Kansallisen arvioinnin tukipankin yh
dessä ja ylläpitäisivät sitä. Tukipankki sisältäisi monipuolisia,
kansallisiin arviointikriteereihin perustuvia tukimateriaa
leja opettajalle sekä testejä, kokeita ym. arviointitehtäviä.

Vähimmäis
osaamisen
kuvaus

Esiopetus

Kriteerit
arvosanalle
5 ja 8

Kriteerit
arvosanalle
5 ja 8

Kriteerit
arvosanalle
5 ja 8

Perusopetus

1.
esiopetuksen
lopussa
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Vähimmäis
osaamisen
kuvaus

2.

3.

4.

2. luokan
lopussa

4. luokan
lopussa

5.

6.
6. luokan
lopussa

7.

8.

9.
9. luokan
lopussa
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Ratkaisu 4:
Monta reittiä opintojen suorittamiseen
Estetään koulutuspolun katkeaminen
tarjoamalla riittävää koulunkäynnin tukea
ja opinto-ohjausta perus- ja toisen asteen
aikana ja nivelvaiheessa yhdenvertaisesti
jokaiselle.

Toimintamalleja erilaisiin
tuen tarpeisiin
Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä
opettajan ohjauksessa. Usein apuna ovat myös nuoriso- ja
sosiaalitoimen ammattilaiset. Opiskelutapa on toiminnalli
nen ja työelämälähtöinen.

JOPA NELJÄ PROSENTTIA 6 jokaisesta ikäluokasta jää toisen

asteen yhteishaussa kokonaan ilman opiskelupaikkaa. Suo
messa on kasvava joukko nuoria, jotka eivät saavuta pe
rusopetuksen aikana sellaista osaamistasoa, jota toisen
asteen opinnot edellyttävät. Esimerkiksi 11 prosentilla pe
rusasteen päättävistä nuorista ei ole riittävää lukutaitoa7.
Heikko lukutaito sekä puutteet suomen tai ruotsin kielen
taidossa ovat riskitekijöitä myös myöhemmille opinnoille.
Seurin, Uusitalon ja Virtasen (2018) mukaan ”nuoren pe
ruskoulumenestys ennustaa voimakkaasti nuoren toden
näköisyyttä suorittaa peruskoulun jälkeinen tutkinto sekä
todennäköisyyttä olla koulutuksen ja työelämän ulkopuo
lella 28-vuotiaana”6.
Usein nuorten pahoinvointi on yhteydessä koulunkäynnin
ongelmiin. Eri tutkimusten mukaan 20–25 prosenttia nuo
rista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä8.

Riittävä tuki estää
koulutuspolun katkeamisen
Kun oppilaan koulunkäyntikyvystä 9 pidetään huoli ja hän
saa oikeaan aikaan riittävästi opettajan opetusta, tukea
ja ohjausta, ei toiselle asteelle siirtymisessä ole ongelmia.
Hyviä ennaltaehkäiseviä toimia ovat joustavan perusope
tuksen ja tukiopinto-ohjauksen mallit. Nyt perusopetus
laissakin määriteltyyn joustavaan perusopetukseen pääsee
vain prosentti oppilaista ja tukiopinto-ohjauksen kaltaista
toimintaa tarjotaan vain muutamassa kunnassa. Lisäope
tuksen tarjonta on vähentynyt, ja useissa kunnissa sitä ei
ole enää saatavilla.

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

Tukiopinto-ohjaus on uusi tuen muoto, joka takaa tukea tar
vitsevalle oppilaalle nykyistä vahvemman oikeuden opin
to-ohjaajaan ja erityisopettajaan. He tukevat nuorta kahdek
sannen luokan alusta toisen asteen ensimmäisen vuoden
loppuun asti niin, että nuori löytää omat vahvuutensa, so
pivat jatko-opinnot ja motivaation opintojen jatkamiseen.
Lisäopetus on perusopetuslain mukaista ja kestää yhden
vuoden (ns. kymppiluokka). Lisäopetukseen voidaan ottaa
nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen
samana tai edellisenä vuonna.

Näin tuki ja lisäopetus
pitäisi toteuttaa
⊲⊲ Oppilaan koulunkäyntikyvyn arviointi säädetään
opetuksen järjestäjän tehtäväksi.
⊲⊲ Kaikille niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa
tukea perusasteen opintojen suorittamiseen ja oman
ammatillisen urapolun sekä omien vahvuuksiensa löytä
miseen, säädetään oikeus saada joustavaa perusopetus
ta ja tukiopinto-ohjausta.
⊲⊲ Lisäopetusta ja valmistavia koulutuksia voidaan tarjo
ta yhdessä ja entistä joustavammin myös toisen asteen
oppilaitoksissa niin, että nuori voi sekä parantaa perus
asteen arvosanoja että tutustua toisen asteen opintoihin
ja suorittaa niitä mahdollisuuksiensa mukaan.
⊲⊲ Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden kielen oppi
misen tuki aloitetaan varhaiskasvatuksessa ja sitä jatke
taan tarvittaessa aina oppivelvollisuusiän loppuun.
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Ratkaisu 5:
Muutetaan ikärajoja
Muutetaan perusopetuksen enimmäis
ikäraja 19 ikävuoteen ja lisätään nuoren
mahdollisuuksia edetä opinnoissaan
tarvittaessa myös tavanomaista
nopeammin. Toiselle asteelle siirrytään,
kun perusopetuksen tavoitteet on saavu
tettu.
KENENKÄÄN EI PITÄISI voida valmistua perusasteen opin

noista ennen kuin perusopetuksen oppimäärä on saavutet
tu. Tämä vaatimus voi toteutua, jos otetaan käyttöön OAJ:n
esittämät toimintamallit ja tukitoimet. Tuen avulla raken
netaan myös siltaa toisen asteen opintoihin.
Oppimistulosten erot ovat kasvussa. Erityisesti maahan
muuttajataustaiset ja erilaisista oppimisvaikeuksista kär
sivät nuoret tarvitsevat lisää aikaa tavoitteiden saavutta
miseen. Usein maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet
Suomeen perusasteen loppuvaiheilla, tarvitsevat enemmän
aikaa kielen oppimiseen ja osaamisvajeiden korjaamiseen.
Osalla oppilaista taas on edellytyksiä toisen asteen opin
toihin jo perusasteen aikana. Toisen asteen opintojen suo
rittaminen jo yläkoulussa voi tukea myös oman suunnan ja
kiinnostuksen kohteiden hahmottamista.

Joskus oppivelvollisuuden suorittaminen viivästyy sairau
den tai vamman vuoksi, eikä oppilas saa perusopetuksen
päättötodistusta ennen 17:ää ikävuotta, jolloin nykyisin voi
massa oleva oppivelvollisuus päättyy. Tällä hetkellä kun
nan ei tarvitse järjestää tällaisille oppilaille perusopetusta 9.
Jos perusopetuksen alku järjestetään joustavasti niin, että
esi- ja alkuopetuksen kesto voi vaihdella kolmesta viiteen
vuoteen, myös perusopetus voi päättyä joustavasti joko ny
kyistä aiemmin tai myöhemmin, kun oppilas on 15–19-vuo
tias.

Näin ikärajat
pitäisi uudistaa
⊲⊲ Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 aikana on mah
dollisuus suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen
opintoja. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea nuoren
siirtyessä opiskelijaksi toiselle asteelle.
⊲⊲ Perusopetus päättyy, kun oppilas on saavuttanut sen
oppimäärän ja jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus
jatkuu enimmillään siihen asti, kun nuori täyttää
19 vuotta.

Tiesitkö?
PERUSASTEEN VARASSA olevien aikuisten työllisyysaste on 43 prosenttia.10 

Toisen asteen koulutus puolittaa työttömyysriskin. Siksi tarvitaan panos
tuksia aikuisten osaamistason nostamiseen. Moni tarvitsee tutkinnon lisäksi
koulutusta myös perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon sekä digitaalisen
ongelmanratkaisutaidon vahvistamiseksi.
OAJ:N MIELESTÄ tulisi ryhtyä aktiivisiin toimiin osaamiskuopassa olevien

 ikuisten tavoittamiseksi ja koulutuskokonaisuuksien räätälöimiseksi niin,
a
että joustavia koulutusmahdollisuuksia on tarjolla myös työssäkäyville ja
työttömyysriskissä oleville aikuisille. Tähän on osoitettava riittävät resurssit.
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Heikkojen osaajien määrä on moninkertaistunut
16
14

13,6
12

12,3

11,5

11,0

10
8

8,0

6

4,1

2

8,0

5,9
4,8

ei tietoa

4

6,0

11,0

%
luonnontiede

matematiikka

lukutaito

Kuvio 3: PISA-tutkimuksessa suoritustasolle 1 tai sen alle jääneiden oppilaiden osuus v
 uosina 2006–2015.
Lähde: OECD, PISA-tutkimus.

2006

2009

2012

2015

* Nämä oppilaat eivät yllä edes suoritustasolle 2, jota pidetään vähimmäisedellytyksenä jatko-opinnoissa sekä arkija työelämän vaatimuksissa pärjäämiselle. Suoritustasolle 1 tai sen alle jäävät ovat huomattavassa vaarassa syrjäytyä.
Suoritustaso 6: huippuosaaminen
Suoritustaso 5: erinomainen osaaminen
Suoritustaso 4: hyvä osaaminen
Suoritustaso 3: tyydyttävä osaaminen
Suoritustaso 2: välttävä osaaminen
Suoritustaso 1: heikko osaaminen
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Ratkaisu 6:
Ulotetaan oppivelvollisuus toiselle asteelle
Muutetaan oppivelvollisuutta niin, että se
kattaa myös toisen asteen opinnot siihen
asti, kun nuori täyttää 19 vuotta.
LIIAN MONI jää nykyisin ilman toisen asteen tutkintoa. Kou

lupudokkuutta koskevissa tutkimuksissa ovat erottuneet
erityisesti ryhmät, joilla oppimisvaikeuksien tai muun syyn
takia on muita heikommat oppimistulokset yläkoulussa.
On myös ryhmiä, kuten maahanmuuttajataustaiset, joilla
tietämys suomalaisen koulutusjärjestelmän mahdollisuuk
sista ja vaihtoehdoista on muita heikompaa. Vanhempien
koulutus- ja tulotaso on vahvasti yhteydessä nuoren kou
luttautumiseen. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret
ovat valtaosin (n. 80 %) myös työelämän ulkopuolella 6.

Moni nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa
30

30,1

25

25,7

20

18,9

15

18,8
15,5

10

14,1

5

Oppivelvollisuuden
pidentämisestä on suuri hyöty
Koulutukseen osallistuminen on vahvasti yhteydessä nuor
ten myöhempään menestykseen, eikä tämä selity vain
koulutukseen valikoitumisella. Esimerkiksi toisen asteen
opiskelijavalinnassa sisäänpääsyrajan täpärästi ylittäneet an
saitsevat 28-vuotiaana noin 1 200 euroa enemmän vuodes
sa kuin juuri ja juuri rajan alle jääneet. Niistä alle 25-vuotiaista
nuorista, jotka ovat perusasteen varassa, noin 40 prosent
tia on kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. 6
Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että oppivelvollisuusiän
nostolla on positiivisia vaikutuksia koulutustasoon, työ
markkinoille siirtymiseen ja lopulta myös tulotasoon, työl
lisyyteen ja erilaisiin yksilön sosiaalisiin ominaisuuksiin. 11
Oppivelvollisuusiän pidentäminen olisi uudistus, joka tu
kisi useita toisen asteen suorittamista edistäviä toimia.
Oppivelvollisuusiän nostaminen lisäisi myös koulutuksen
järjestäjien ja opetusviranomaisten kannustimia ja vastuuta
niiden nuorten tilanteen parantamiseksi, jotka nyt putoa
vat järjestelmän ulkopuolelle.

Maksuttomat oppimateriaalit
vaativat uusia toimintamalleja
Oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen ja oppimateriaa
lien pitää olla maksuttomia myös toisella asteella. Olen
naista on, että toisen asteen oppimateriaalien muuttamis
ta maksuttomiksi ei saa rahoittaa vähentämällä opetusta,
opinto-ohjausta tai erityistä tukea. Oppimateriaalien mak
suttomuus voidaan toteuttaa huomattavasti nykyisiä han
kintakustannuksia edullisemmin kehittämällä erilaisia säh
köisiä materiaaleja ja kirjasto- ja leasing-palveluita.

%
20–24-vuotiaat

25–29-vuotiaat

Kuvio 4: Nuoret aikuiset ilman perusasteen
jälkeistä tutkintoa 2016. Lähde: Tilastokeskus
miehet
naiset
2. polven maahanmuuttajat

12

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

OAJ:N OPPIVELVOLLISUUSMALLI
Toisen asteen koulutus pidentää työuraa

37,3

Ylempi
korkea-aste

37,3

35,7

Alempi
korkea-aste

36,7

30,8

Keskiaste
(yo-tutkinto)

30,1

32,2

Keskiaste
(muu kuin yo)

33,4

24,0
Perusaste

20,6
%
miehet
naiset

5

10

15

20

25

30

35

40

Kuvio 5: Elinaikaisten työvuosien odotearvot sukupuolen ja koulutustason mukaan
vuonna 2015, %. Lähde: Myrskylä 2017

Näin oppivelvollisuuden ikärajauudistus pitäisi toteuttaa
⊲⊲ Säädetään lailla, että oppivelvollisuus jatkuu toisen
asteen tutkinnon suorittamisen loppuun, kuitenkin enin
tään siihen asti, kun opiskelija täyttää 19 vuotta. Toinen
aste kattaa kaikki toisen asteen koulutusmuodot sekä
valmentavat ja valmistavat koulutukset. Peruskoulun
päättäneille on toiselle asteelle erillinen yhteishaku ja
kaikille jatkuva hakeutumisoikeus.
⊲⊲ Opiskelijalla on toisella asteella oikeus tarvitsemaan
sa opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen, eri
tyisopettajan tukeen ja muuhun tukeen sekä opinto-
ohjaukseen ryhmässä ja henkilökohtaisesti.

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

⊲⊲ Toisen asteen aikana opiskelija voi suorittaa kor
kea-asteen opintoja, jotka voidaan hyväksilukea siir
ryttäessä korkea-asteelle. Jokaiselle nuorelle laaditaan
ura- ja jatko-opintosuunnitelma ennen toisen asteen
päättymistä.
⊲⊲ Kohti maksuttomia materiaaleja siirrytään esimer
kiksi niin, että kirjastot ryhtyvät järjestämään oppi
materiaalien lainaus- ja leasingpalveluita. Malli on
toteutettava niin, että opiskelijan oikeus opetukseen
ei vaarannu.
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Nykyinen oppivelvollisuus ja koulutusjärjestelmä, 3–19-vuotiaat
Ikäperustainen
eteneminen

3

4

5

6

Koulutusaste

Varhaiskasvatus

Esi
opetus

Velvoittavuus

Subjektiivinen
oikeus 20 h/vk

Velvoit
tava

Maksut

Täydentävät
palvelut

8

9

10

11

Alkuopetus,
1.–2. lk

12

13

14

15

Perusopetus,
3.–9. lk

Varhen
nettu

Oppimisen
arviointi

18

Vapaaehtoinen
Maksulliset materiaalit

Kriteerit arvosanalle 8
luokilla 6 ja 9
Joustava perusopetus

Lykkäys

Kasvun ja
oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki

Varhaiskasvatus

17

Toinen aste:
lukio / ammatillinen

Maksuton
Mahd.
psykolog.
arvio

16

Oppivelvollisuus*, perusopetus loppuun tai 17-vuotiaaksi asti

Maksullinen
Etenemisen
arviointi

Jousto
ja tuki

7

Lisä
opetus

Työpajat

Valmis
tava
koulutus

Kansanopisto

Oppisopimus

AP/IP-toiminta

OAJ:n oppivelvollisuusmalli, koulutusjärjestelmä, 3–19-vuotiaat
Joustava
eteneminen

3–5

5 – 6-8

6-8 – 8-10

8-10 – 15-17

15-17 – 19

Koulutusaste

Varhais
kasvatus

Esiopetus

Alkuopetus,
1.–2. lk

Perusopetus

Toinen aste:
lukio / ammatillinen

Velvoittavuus

Subjektiivinen
oikeus

Esiopetus
velvollisuus

Maksut

Oppivelvollisuus*, toinen aste loppuun, enintään 19-vuotiaaksi asti

Maksuton
20–25 h
Etenemisen
arviointi

Maksuton
Vähimmäis
osaamisen
kuvaus

Vähimmäis
osaamisen
kuvaus

Kriteerit arvosanoille 5 ja 8
luokilla 4, 6 ja 9

Joustava eteneminen, tarvit
taessa asiantuntijalausunnot
Jousto
ja tuki

Täydentävät
palvelut

Kasvun ja
oppimisen tuki

Joustava perusopetus
Kolmiportainen tuki

Vahvistettu tuki,
erityisopettajia 1:50
Varhaiskasvatus

Lisä
opetus

Työpajat

Valmis
tava
koulutus

Kansanopisto

Tukiopinto-ohjaus

AP/IP-toiminta

* Lisäksi on pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.
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Oppisopimus
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Opettajamäärä suhteessa oppilaisiin/opiskelijoihin
VARHAISKASVATUKSESSA
* Suhdeluku koskee koko opetus-,
kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa.
Jokaisessa ryhmässä on oltava
vähintään yksi yliopistollisen lasten
tarhanopettajakoulutuksen saanut
opettaja.
ESIOPETUKSESSA

0–3-vuotiaita 1 : 4 *
3–5-vuotiaita 1 : 7 *
Ryhmä voidaan
muodostaa enintään
kolmen aikuisen ympärille.

1 : 13 (osallistuminen esiopetukseen)
+ varhaiskasvatukseen)

TOISELLA ASTEELLA

0–3-vuotiaat

1:7

3–5-vuotiaat

1:13

1 : 7 * (osallistuminen esiopetukseen
PERUSOPETUKSESSA

1:4

Päiväkoti

1:7
Esiopetus

1:18

1:20

Peruskoulu

1.–2.-luokilla 1 : 18
3.–9.-luokilla 1 : 20
1 : 20

⊲⊲ Erityisopettajia oltava 1 : 100**, paitsi
esi- ja alkuopetuksessa 1 : 50. Opinto-oh
jaajia 1 : 200.
⊲⊲ Erityisen tuen oppilaat ovat kertoimella 2,
vieraskieliset ja tehostetun tuen oppilaat
kertoimella 1,5.
⊲⊲ Yhdysluokissa ja työturvallisuuden
kannalta erityisissä ryhmissä suhdeluku
on 1 : 16.

1.–2. luokat

1:20
Lukio ja ammattikoulu

Peruskoulu
3.–9. luokat

Perusopetuksen erityisopetuksessa
noudatetaan nykyisiä ryhmäkokoja
(perusopetusasetus 2  § 2–3 mom.)

** Suhdeluvut (1:x) ilmaisevat opettajamäärän suhteessa oppilaisiin.
Esimerkiksi 1:100 tarkoittaa yhtä eritysiopettajaa sataa oppilasta kohden.
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Oppivelvollisuusmalli
– tukkona vai tukena?
Emppu oppii nopeasti, Nikillä on haasteita oppimisessaan. Oppivelvollisuuden
jäykkä ja joustamaton nykymalli hankaloittaa molempien opinpolkua. Tarina
kertoo, miten OAJ:n uusi oppivelvollisuusmalli auttaa sekä Emppua että Nikiä.
Kun nuori saa oikeaa tukea oikeassa paikassa, oma paikka löytyy ja elämä alkaa.
Empun mutkainen opintie – nykyinen oppivelvollisuusmalli
OLIPA KERRAN EMPPU, joka syn

tyi keväisenä maaliskuun päivänä
pieneen suomalaiseen kuntaan.
Ensimmäisen vuotensa Emppu
vietti kotona äitinsä kanssa, isä
työskenteli myyntiedustajana. Kun
äiti palasi töihin naapurikaupungin
kirjastoon, Emppu aloitti varhais
kasvatuksen.
Päiväkodissa hän sai paljon
ystäviä ja oppi nopeasti asioita.
5-vuotiaana Emppu osasi lukea
sujuvasti, ja äiti sai kantaa hänel
le kirjastosta kassikaupalla kirjo
ja. Empun vanhemmat pohtivat,
pitäisikö Empun aloittaa koulu jo
6-vuotiaana. He päättivät kuiten
kin, etteivät ala selvittää, miten
koulunalkua voisi varhentaa. He
eivät myöskään halunneet teh
dä numeroa Empun osaamisesta.
Kun Emppu sitten aloitti en
simmäisellä luokalla, vanhemmat
huomasivat heti, etteivät kou

luaineet tarjoa Empulle riittävästi
haasteita. Emppu laiminlöi läksyjä
ja muita koulutehtäviä, koska ne
tuntuivat liian helpoilta. Luokalla
oli useita tukea tarvitsevia oppi
laita, mutta hyviä arvosanoja saa
neen Empun opiskelusta ei oltu
huolissaan. Koska Emppu muuten
kävi koulua kavereidensa kanssa
mielellään, vanhemmatkaan eivät
asiaan sen enempää puuttuneet.
Yläkouluikäisenä Emppu alkoi
pohtia tulevaisuuden haaveitaan
tarkemmin. Emppu matkusteli
perheensä kanssa paljon. Eräällä
kesälomareissulla hänelle valke
ni: "Haluan tehdä töitä matkailun
ja turismin parissa!"
Alaa ei kuitenkaan voinut opis
kella Empun kodin lähellä.
Isän ehdotuksesta Emppu
päätyi oman kunnan ammatti
kouluun opiskelemaan tekniik
kaa. Opiskelu alkoi hyvin, mutta

sisäistä paloa tekniikkaan Empun
oli vaikea löytää. Etenkin itseopis
kelupäivät kuluivat usein kaverei
den kanssa aivan muissa puuhissa.
Eräänä päivänä Empun isä sai
puhelun opettajalta, joka kertoi
huolensa Empun opiskelusta.
"Emppu on valtavan lahjakas,
mutta tekniikan ala ei tunnu hän
tä kiinnostavan. Voisitteko puhua
asiasta kotona?" hän ehdotti.
Asia otettiin Empun kanssa
puheeksi. Vanhemmat huomasi
vat pian, että matkailu oli yhä Em
pun mielestä kiinnostavin vaih
toehto. Vanhemmat suostuivat
viimein siihen, että pian 18-vuo
tias Emppu muuttaa pois kotoa
ja aloittaa opinnot matkailualalla
naapurikunnassa. Emppu valmis
tui ammattiin 20-vuotiaana.
Valmistujaisjuhlissaan hän
pohti: "Olisinkohan voinut löytää
oma polkuni helpommin?"

EMPPU

Emppu asuu ku
nnassa,
jossa on alle 50
00 a
 sukasta.
Tällaisia kuntia
on Suomessa
134, ja niissä as
uu 6,4 prosentt
ia
suomalaisista.
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Sutjakkuutta Empun opintoihin – uusi oppivelvollisuusmalli
PÄIVÄKODISSA HUOMATAAN, että

oppiminen on Empulle helppoa.
Emppu oppii pian lukemaan
sujuvasti ja suorastaan ahmii kaik
ki tarjolla olevat tiedot ja taidot.
Hän osaa työskennellä ryhmässä
ja pärjää hyvin kavereiden kans
sa. Emppu aloittaa esiopetuksen
5-vuotiaana ja saa keväällä toisi
naan olla osan päivää ekaluokka
laisten ryhmässä. Opettaja arvioi,
että Emppu voisi siirtyä syksyllä
6-vuotiaana ekaluokalle. Empun
vanhemmat ovat samaa mieltä.
Emppu pärjää hyvin alkuope
tuksen 1–2-luokilla. Opettaja ja eri
tyisopettaja ehtivät tiiminä suun
nitella opetuksen eriyttämistä
tukemaan Empun vahvuuksia. Tut

�
Emppu aloittaa
esiopetuksen
5-vuotiaana ja saa
keväällä toisinaan
olla osan päivää
ekaluokkalaisten
ryhmässä.

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

tu erityisopettaja konsultoi opet
tajia Empun opetuksen eriyttämi
sestä koko peruskoulun ajan.
Nopeasti oppivaa Emppua
kiinnostavat monet ammatit. Hä
nen on vaikea valita mieluisinta
vaihtoehtoa. Kahdeksannella luo
kalla Emppu saa tukiopinto-oh
jausta, jossa oppilaanohjaajalla
on aikaa syventyä Empun kanssa
koulutuspaikan valintaan.
Empun perhe matkustelee
paljon. Matkailuala onkin alkanut
kiinnostaa Emppua myös tuleva
na ammattina. Oppilaanohjaaja
kertoo, että joitakin ammatillisen
koulutuksen opintoja voisi suo
rittaa jo perusopetuksen aikana.
Näin Empulle selviäisi jo ennen pe
ruskoulun päättymistä, onko mat
kailuala hänen juttunsa.
Emppu suorittaa muutaman
matkailualan kurssin ja innostuu
hakemaan alan opiskelupaik
kaa. Opinto-ohjaaja saa Empun
innostumaan kaksoistutkinnos
ta, mikä mahdollistaisi laajan kie
litaidon sekä monipuoliset kor
keakouluopinnot kotimaassa ja
ulkomailla. Ammatillisessa op

pilaitoksessa peruskoulun aika
na suoritutetut kulttuuri- ja asia
kaspalvelun opinnot luetaan nyt
opintoihin hyväksi, eikä taitavalle
Empulle tuota vaikeuksia suorit
taa kaksoistutkintoa.
Emppu etenee opinnoissa
reippaasti. Osan opinnoista hän
suorittaa ulkomailla. Hän valmis
tuu ammatillisesta oppilaitokses
ta ja suorittaa ylioppilaskirjoituk
set 18-vuotiaana.
Koska Emppu on tehnyt töitä
jo opintojen aikana, hän saa työ
paikan heti valmistumisen jälkeen.
Työ hotellin asiakaspalvelussa su
juu hyvin. Myös jatko-opinnot ja
kansainvälinen ura kiinnostavat.
Emppu ottaa tuttuun tukiopin
to-ohjauksen opoon yhteyttä ja
keskustelee suunnitelmistaan hä
nen kanssaan. Ammattikorkea
koulun Palvelujen tuottaminen
ja johtaminen -koulutusohjelma
tuntuu sopivimmalta. Emppu ha
kee ja pääsee opiskelemaan res
tonomiksi.
”Ihanaa, että oma ala löytyi
varhain ja että opiskeltavaa riit
tää vaikka koko elämän ajaksi!”
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NIKI

Nikin koulutie kangertelee – nykyinen oppivelvollisuusmalli
OLIPA KERRAN NIKI, joka rakasti

tanssia ja liikuntaa yli kaiken.
Niki syntyi eräänä marraskui
sena aamuna kasvavan teollisuus
kaupungin sykkeeseen. Silloin kun
vanhemmille tarjoutui pätkätöitä,
Niki kävi päiväkodissa. Erossaolo
vanhemmista tuntui Nikistä kui
tenkin ahdistavalta, eivätkä lei
kit ikätovereiden kanssa tahto
neet sujua.
Esiopetukseen Niki meni
6-vuotiaana ja kouluun
7-vuotiaana. Peruskoulun
ensimmäiset vuodet Niki
vielä sinnitteli nipin na
pin muiden tahdissa.
Yläluokille tultaessa
oppimisen haas
teet alkoivat ka

sautua, koska perusasioiden op
piminen oli jäänyt liian heikolle
pohjalle. Eräänä päivänä Niki ker
toi itkien äidilleen: "En ymmärtänyt
taaskaan matikan tunnilla mitään!
Kokeesta tuli vitonen."
Äiti koetti rohkaista Nikiä, mut
ta ei osannut auttaa lastaan. Niki
purki ahdistustaan liikunta- ja
tanssiharrastuksensa parissa.
Yhdeksännellä luokalla Niki sai
kutsun käydä opinto-ohjaajalla,
jolta sai valtavasti tietoa eri aloista.
Opinto-ohjaaja kertoi myös, että
Nikin pitäisi korottaa rutkasti ar
vosanojaan päästäkseen opiske
lemaan liikunta-alaa. Valitettavasti
kunnassa ei ollut tarjolla kymppi
luokkia, missä arvosanojen koro
tusta olisi voinut yrittää.

Niki asuu
kaupungis
sa,
jossa on y
li 50 000

a
su
k
asta.
Näitä suuri
a kaupunk
e
ja
on
Suomessa
21, ja niiss
ä asuu yli
puolet suo
malaisista
.

Niinpä Niki päätti jatkaa opin
tojaan lukiossa. Niki valvoi iltaisin
tuntikausia selviytyäkseen koti
tehtävistään. Eräänä päivänä Nikin
nukahdettua matematiikan tun
nille opettaja otti ongelmat pu
heeksi ja ehdotti: "Opo lupasi sel
vittää kanssasi, olisiko liikunnan
alan ammatillisia opintoja mahdol
lista suorittaa oppisopimuksella."
Puoli vuotta vierähti, kunnes
kaupungin urheiluseurojen ja am
matillisten oppilaitosten joukosta
viimein löytyi Nikille sopiva liikun
nanohjaajan ammattiin valmista
va oppisopimuskoulutus.
”Harmittaa koko lukioaika,” Niki
mietti jälkeen päin. ”Siitä jäi sel
lainen olo, että en tajua monista
asioista yhtään mitään.”

Nikin opinpolkua tasoitetaan – uusi oppivelvollisuusmalli
NIKI MENEE PÄIVÄKOTIIN 4-vuoti

aana, ja 5-vuotiaana hän aloittaa
kaksivuotisen esiopetuksen. Las
tentarhanopettaja ja erityisopet
taja tukevat Nikin ryhmäytymistä
sekä sosiaalisten taitojen kehitty
mistä. He huomaavat, että muut
lapset ihailevat Nikin liikunnallisia
kykyjä. Hänen kielelliset ja mate
maattiset valmiutensa ovat puo
lestaan heikompia kuin monilla
ikätovereilla. Vaikka hän ei ole vie
lä saavuttanut riittävää osaamis
ta aloittaakseen koulun, hän saa
siirtyä tuttujen kavereiden kanssa
ensimmäiselle luokalle vuosiluok
kiin sitomattomaan opetukseen.
Vahva erityisopettajien tuki
koko esi- ja alkuopetuksen ajan
tuottaa tuloksia hitaasti mutta
varmasti, ja ennen toisen luokan
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loppumista Niki on saavuttanut
osaamistason, jota edellytetään
kolmannelle luokalle siirtymisessä.
Peruskoulussa Nikin opettajat
työskentelevät tiiviissä yhteistyös
sä erityisopettajan kanssa.
Kahdeksannella luokalla Niki
käy opinto-ohjaajalla, joka tu
kiopinto-ohjauksen avulla ehtii
perehtyä Nikin vahvuuksiin. Mo
nipuolista liikuntaa harrastavalle ja
seuransa apuvalmentajana toimi
valle Nikille löytyykin yheistyössä
sopiva liikunnan alan perustutkin
to. Siihen pääseminen edellyttää
hyvää perusopetuksen päättöto
distusta, ja lisäksi on suoritettava
valintakoe.
Opo tukee Nikiä tukiopin
to-ohjauksella yhdessä eri
tyisopettajan kanssa niin, että

motivoitunut Niki saa nostettua
keskiarvonsa vaaditulle tasolle.
He kannustavat Nikiä myös valin
takokeeseen lukemisessa ja ke
hittävät Nikin oppimistaitoja. Opo
on Nikin tukena vielä ammatilli
sen oppilaitoksen ensimmäisen
vuoden loppuun. Hän varmistaa,
että Nikillä on riittävästi lähiope
tusta ja tarpeeksi erityistä tukea
opintojen suorittamiseen. Myös
Nikin urheiluseura mahdollistaa
opintojen suorittamisen osak
si oppisopimuksella. Niki valmis
tuu ammatillisesta koulutukses
ta 19-vuotiaana.
”Opo ja erityisopettaja ovat
kyllä tosi hyviä tyyppejä. He aut
toivat minua uskomaan itseeni,”
Niki kertoi valmistujaisissa par
haalle kaverilleen.
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Mitä oppivelvollisuuden uudistaminen maksaa?
Toimenpide

Miljoonaa
euroa

Esiopetus 5-vuotiaille

35

Kaikki opiskelevat 19-vuotiaaksi

47

Oppimateriaalit maksuttomiksi kirjasto- ja leasingpalveluita hyödyntämällä

35

Tukiopinto-ohjaus ja joustava perusopetus järjestämisvelvollisuus

30

Esi- ja alkuopetukseen erityisopettajia 1:50

134

Opettajamitoitus OAJ:n esityksen mukaiseksi
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Yhteensä

294

OAJ:n arvioimat kustannukset uuden oppivelvollisuusmallin toteutukselle. Kooste.

Mitä muuta 300 miljoonalla
eurolla voisi saada?

Oppivelvollisuuden uudistaminen
estää syrjäytymistä
SUOMESSA ON 69 000 syrjäytynyttä nuorta. Syrjäytymisen

kustannukset yhteiskunnalle ovat 1,4 miljardia joka vuosi.
OAJ:n oppivelvollisuusmallin avulla jokainen saa hyvän pe
rustan osaamiselleen. Uudistamalla oppivelvollisuutta roh
keasti nyt, voidaan estää nuorten syrjäytymistä ja nostaa
suomalaisten koulutustasoa. Kyse on pitkällä siirtymäajal
la toteutettavasta uudistuksesta, josta on tehtävä ratkaisut
tulevassa hallitusohjelmassa.
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