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Valtakunnallinen Valpasverkosto

● Syntyi syksyllä -21 tarpeeseen jakaa tietoa/kokemuksia asuinkunnan 
ohjaus- ja valvontavastaavien kesken

● Oma suljettu Teams- ryhmä → aamukahvit joka tiistai ja kokoukset neljän 
viikon välein

● Live tapaamiset syksyllä ja keväällä → kiertävä järjestämisvastuu
● Teams -ryhmässä kuka tahansa voi esittää kysymyksiä ja jakaa tietoa 

muille
● Tarkoituksena ennen kaikkea toimia työn tukena verkoston jäsenille
● Valpasverkosto luo ja ylläpitää kontakteja eri yhteistyötahoihin (OKM, OPH, 

KARVI, Koulutuksenjärjestäjät, Into ry. jne)
● Vastuuta on jaettu tänä lukuvuonna “vetoryhmän” kesken, johon kuuluu 

seitsemän henkilöä
● Jäseniä on tällä hetkellä 121



Oppivelvollisuuden laajentuminen

● Koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen 
oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. 

● Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 
vuotta tai kun hän on tätä ennen hyväksytysti suorittanut 
ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

● Oppivelvollisuutta voi perusopetuksen jälkeen suorittaa 
toisen asteen koulutuksessa, nivelvaiheen koulutuksissa 
(TUVA, TELMA) tai muussa  oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvassa koulutuksessa. 



Oppivelvollisuuden laajentumisen 
taustaa (HE 173/2020 vp) 

● Arvion mukaan vuosittain noin 2 000 perusopetuksen päättävää nuorta
olisi yhteishaun päättymisen jälkeen vailla opiskelupaikkaa ja tarvitsisi 
oppivelvollisuuslaissa säädettävää ohjausta opiskelupaikan hakemiseen 
kesäkuukausien aikana. Lisäohjauksen tarpeen arvioidaan olevan 
keskimäärin 40h/oppilas. 

● Ammatillisen koulutuksen keskeyttää vuosittain noin 3 200 alle 18-
vuotiasta opiskelijaa ja lukiokoulutuksen noin 1 000 alle 18-vuotiasta 
opiskelijaa. Laskelmissa on arvioitu, että keskeyttävistä noin 80 prosenttia 
tarvitsisi lisäohjausta ja muita tukitoimia koulutuksen suorittamisen 
jatkamiseksi. Lisäohjauksen tarpeen arvioidaan olevan keskimäärin 
70h/opiskelija.



Tehostettu henkilökohtainen 
oppilaanohjaus perusopetuksessa

Perusopetuslaki 11 a §

● Sellaisella perusopetuksen oppimäärää suorittavalla 
oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-
opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada 
opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi 
tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta 
(tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus).

→ Vaatii riittävää oppilaanohjauksen resurssia



Oppivelvollisuuden laajentuminen ja 
rahoitus

● Rahoitus laajennetun oppivelvollisuuden järjestämiseen tulee 
koulutuksen järjestäjälle osana yleistä valtionosuutta

● Kunnat ovat saaneet syksystä 2021 alkaen korotettua 
valtionosuutta, joka on tarkoitus kohdentaa tehostettuun 
henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen. Tehostetun 
oppilaanohjauksen toimeenpanoon varattu valtionosuus perustuu 
arvioon, jonka mukaan 1/6 oppilaista tarvitsee tehostettua 
oppilaanohjausta. Lisäohjauksen tarpeen arvioidaan olevan 
keskimäärin 10 tuntia oppilasta kohden.



12 § Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja 
valvontavastuu

● Ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa koulutuksen 
järjestäjän opiskelijana ja päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus 
päättyy.

● Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava 
oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita 
opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

● Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä 
yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa 
mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun 
koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen 
järjestäjän kanssa.

● Koulutuksen järjestäjän on lisäksi selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen 
järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan 
muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

6 § Opintojen riittävä edistyminen
Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214#a1214-2020
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214#a1214-2020


Mikäli oppivelvollinen keskeyttää opintonsa 
peruskoulun jälkeen, koulutuksen järjestäjä 
tekee oppivelvollisesta Valpasilmoituksen 
asuinkunnalle…

Ohjaus- ja valvontavastuu 

siirtyy koulutuksen järjestäjältä 

asuinkunnalle



Asuinkunnan ohjattavien määrä ja 
ohjauksen resurssointi

● Hallituksen esityksessä (HE 173/2020 vp) esitettyjen 
arvioiden mukaan asuinkunnan ohjausvastuulle tulisi 
vuosittain noin 4 000 vailla opiskelupaikkaa 
perusopetuksen päättämisen jälkeen olevaa tai opintonsa 
keskeyttänyttä oppivelvollista. 

● Ohjaustarpeen arvioidaan esityksessä olevan 
keskimäärin 40h/ohjattava           Tämä on 
huomioitava asuinkunnan ohjaus- ja  
valvontaresurssissa!   



14 § Asuinkunnan ohjaus- ja 
valvontavastuu

● Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista 
hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle soveltuvaan 
koulutukseen

● ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden 
piiriin.

● Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä 
oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan 
kanssa.

Vaatii yleensä aina monialaista verkostoyhteistyötä!



Ennakoiva Valpasohjaus

● Varsinainen asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei ole vielä 
alkanut (valpasilmoitusta ei ole vielä tullut)

● Useat kunnat tarjoavat ennakoivaa Valpasohjausta, jos siihen on 
tarpeeksi resursseja käytössä

● Pyritään puuttumaan tilanteeseen mahdollisimman varhain →

yhteistyö koulutuksen järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi
● Ennakoivaan Valpasohjaukseen tarvitaan 

huoltajan/oppivelvollisen lupa → asuinkunnan lain velvoittama 
tietojensaanti oikeus alkaa vasta kun Valpasilmoitus on tehty

● Anonyymisti voi konsultoida asuinkuntaa ilman lupaa
● Tämä työ ei näy lainkaan Valpas tilastoissa!



15 § Opiskelupaikan osoittaminen

● Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja 
valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)

● Vaativaan erityiseen tukeen oikeutetulle järjestettävässä 
koulutuksessa oppivelvolliselle voidaan oppivelvollisen taikka hänen 
huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumuksella osoittaa 
opiskelupaikka jo ennen 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä.

Huom! Oppivelvollisuuslaissa ei ole rajattu sitä, miten monta kertaa opiskelupaikka voidaan 

osoittaa, joten tarvittaessa oppivelvolliselle voidaan osoittaa opiskelupaikka samassa 

oppilaitoksessa useampaan kertaan (Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja 

kulttuuriministeriö).

https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta


7 § Oppivelvollisuuden suorittamisen 
keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;

2) sairausvakuutuslain mukaisen raskaus- tai vanhempainrahan saamisen ajaksi; 

3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos 
oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen 
ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla 
oleskelun aikana;

4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan 
syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos 
oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.



7 § Oppivelvollisuuden suorittamisen 
keskeyttäminen

● Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämisestä.

● Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän 
opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen 
asuinkunta.

● Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen 
yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos
oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään toistaiseksi.

HUOM! Asuinkunta ei siis ole tietoinen niistä oppivelvollisista kenelle on tehty 
koulutuksen järjestäjän taholta määräaikainen keskeyttämispäätös!



22 § Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti

● Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
laiminlyö 9 §:ssä säädetyn velvollisuutensa valvoa 
oppivelvollisuuden suorittamista, on tuomittava oppivelvollisen 
valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.

● Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden 
täyttämistä, oppivelvollisen asuinkunta voi tehdä hänestä 
tutkintapyynnön poliisille. Oppivelvollisuuden laiminlyönnistä voi 
myös seurata, että kunta tai opetuksen järjestäjä tekee asiasta 
lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka 
perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista 
toimenpiteistä. (Oppivelvollisuuden suorittamisen laiminlyönnin seuraukset | Opetushallitus (oph.fi)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214#a1214-2020
https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/oppivelvollisuuden-suorittamisen-laiminlyonnin-seuraukset


16 § Oikeus maksuttomaan 
koulutukseen

● Maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija 
täyttää 20 vuotta tai on suorittanut lukion oppimäärän ja 
ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat 
ulkomaiset opinnot.

● Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion 
oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on 
suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin 
viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

● Maksuttomuutta pidennetään niiden ajanjaksojen kestoa vastaavasti, 
joiden aikana oppivelvollisuuden suorittaminen on ollut perusopetuksen 
suorittamisen jälkeen keskeytyneenä, kuitenkin enintään yhden vuoden 
ajan.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201214#a1214-2020


Maksuttomuuden pidentäminen (§ 16)

Lisäksi maksuttomuutta voidaan pidentää enintään yhden vuoden ajan, jos opiskeluajan 
pidentymisen syynä on:

1) terveydellisiin tai muihin painaviin syihin liittyvä opiskelualan vaihto;

2) oppimisvaikeudet;

3) perusopetuksen jälkeisen valmentavan tai valmistavan koulutuksen suorittaminen;

4) perusopetuksen oppimäärän suorittamisen viivästyminen.

Maksuttomuuden pidentämisestä päättää opiskelijan hakemuksesta se koulutuksen 
järjestäjä, jonka opintojen aikana opiskelija hakee maksuttomuuden pidentämistä. 
Maksuttomuuden pidentämistä voi hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 
maksuttomuuteen oikeuttavan ajan päättymistä.



Kysely Valpasverkostolaisille 
asuinkunnan ohjaus- ja 

valvontavastuuseen liittyen →
vastauksia saatiin 53kpl



Minkä toimialan 
alla työskentelet? 



Mikä on koulutustaustasi? (voi olla useampia)



Oppivelvollisuuden 

erityisasiantuntija

Koordinoiva opo

Oppivelvollisuus-

koordinaattori

Vastaava 

työpajaohjaaja

Millä työnimikkeellä työskentelet?

Asuinkuntaohjaaja

Oppivelvollisuusohjaaja

Opinto-ohjaaja
Oppimisen ja 

hyvinvoinnin tuen 

palvelupäällikkö

Kuntavalvoja

Opintovalmentaja

Nivelvaiheen 

opinto-ohjaaja

Suunnittelija

Oppilaanohjaaja

Kasvun ja oppimisen 

tuen päällikkö

Ohjauksen 

koordinaattori

Ohjaamo-

koordinaattori
Uraohjaaja

Rehtori
Oppivelvollisuuden 

valvonnan koordinaattori

Erityisasiantuntija



Valpasilmoitusten määrä

Ilmoitusten määrä vaihtelee kunnan koon mukaan

● Pienissä kunnissa ilmoituksia voi olla muutamia, isoissa 
kaupungeissa satoja vuodessa. 

Esimerkiksi Vantaalla (väkiluku 242 000) 1.8.-31.12. 2022

● Valpasilmoituksia 101 + 18 juuri maahan muuttanutta 
● Pieni osa nuorista ilmoitetaan uudestaan



Opintojen keskeytymisen syyt

Mistä syystä Valpasilmoitusten kautta 
sinulle tulleet nuoret ovat keskeyttäneet 
opintonsa? 

- Vastaajat saivat valita useita 
vaihtoehtoja. 

- Prosentit kertovat kuinka monella 
vastanneista kyseinen syy on tiedetty tai 
arvioitu vaikuttaneen opintojen 
keskeytymiseen. 

- Nuorten koulupolku voi keskeytyä, jos he 
jäävät ilman opiskelupaikkaa 
yhteishaussa tai jos heidät katsotaan 
eronneeksi toisen asteen opinnoista. 

1. Elämänhallinnan haasteet (87%)
2. Mielenterveydenhaasteet (66%)
3. Väärä alavalinta (62%)
4. Ei saanut opiskelupaikkaa 

yhteishaussa (38%)
5. Ei saanut opiskelupaikkaa 

yhteishaussa vaativana erityisenä 
tukena järjestettävään koulutukseen 
(24%)

6. Päihteet (23%)

Muita syitä: opiskelu tai muutto ulkomaille, 
motivaatio, poissaoloista johtuva ulkopuolelle 
jääminen, asuinkuntien vaihtuminen vaikutti 
hakuprosessiin, terveydelliset syyt. 



Minne ohjataan? Mikä on tuen tarve? 

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen ja kuntoutus

Ammatilliset 

oppilaitokset

Ammatilliset 

erityisoppilaitokset

TUVA

TELMA

Kansanopistot

Satelliittiopetus/

päivätoimintakeskukset

Lukiot
Opistovuosi 

oppivelvollisille
Nettilukio/

etälukiot

Aikuisten 

perusopetus

Nettiperuskoulu

TYÖPAJAT

Aikuislukio

Oppisopimus



VALPAS-ohjaajan työnkuva ja resurssit

“On vain muutama tapaus tullut.”

“Vaikka on ollut riitävä, tarve 
työparityöskentelyyn on vahva, jolloin 
toimintaa voidaan kehittää edelleen.”

“Muiden töiden ohella tehtävään 
oppivelvollisuuden ohjaus- ja 
valvontatyöhön tulisi olla enemmän aikaa.”

“Ei ole ollut riittävä, sillä en ole ehtinyt 
perehtymään tarvittavalla intensiteetillä 
nuorten tilanteisiin. Asia toivottavasti 
korjaantuu lähiaikoina ja saan työparin.”

Koetko, että resurssi 
ohjaus- ja 
valvontatehtävässä on 
ollut kunnassasi riittävä?



Työnkuvan selkeys

Työnkuvaa piti selkeänä 70% vastanneista

“Tiedän kaikki tehtävät, mitkä minulle kuuluvat. Ne on eritelty kirjallisesti 
esimiehen kanssa.”

“Oma työnkuva ehkä onkin selkeä, mutta kunnassa ei edelleen selkeää mallia 
siitä, miten koulua käymätön nuori saadaan takaisin koulutuksen piiriin ja kuka 
valvoo, että hän pysyy siellä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ei vielä toimi 
niin kuin pitäisi.”

“Valpas-tehtävä on sisällytetty monen muun työn oheen.”

“Olen pääasiassa itse luonut oman työnkuvani, mitään kirjattuja työtehtäviä ei 
ole ollut valmiina.”



VALPAS-ohjaus vs. Etsivä nuorisotyö

Yhtäläisyydet

● Kohderyhmä: ilman opiskelupaikkaa olevat 
nuoret

● Tavoite: ohjata nuori koulutuksen ja muiden 
tarvittavien palveluiden piiriin

● Ohjauksellisuus: huomioida 
kokonaisvaltainen elämäntilanne ja 
verkostot. 

● Tuoda esille vahvuuksia ja omia toiveita 
sekä lisätä itsetuntoa. 

● Verkostotyö
● Tiedon tuominen ja vieminen ilmiöistä ja 

nuorten tarpeista

Erot

● Lakisääteinen vastuu ohjata ja valvoa 
ilman opiskelupaikkaa olevia 
oppivelvollisia

● Valvonta (kaksoisrooli)
● Valpas-järjestelmä ja tiedot nuorten 

kouluhistoriasta sekä arvosanoista
● Opiskelupaikan osoittaminen ja 

oppivelvollisuuden keskeyttäminen 
● Asiakkuuden kesto
● Ikärajat
● Tiimin koko



Oppivelvollisuus laajeni, oliko hyötyä?
“Vaativan erityisen tuen nuoret saaneet osoittamisella 
koulupaikan - muuten todennäköisesti jääneet ilman, 
myös isossa syrjäytymisriskissä olevia nuoria saatu 
ohjattua eteenpäin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.”

“Erityisen tuen nuorille on alkuvaikeuksien jälkeen saatu 
opiskelupaikat. Näin ei ollut ennen lakia, 16-vuotiaat jäivät 
mahdollisesti kahdeksi vuodeksi kotiin josta siirtyivät 
kunnan vammaispalveluiden päivätoimintaan. Lisäksi 
monen nuoren kohdalla Valpas-prosessin aikainen 
palveluiden kartoitus on tuonut mukaan perhepalvelut, 
terveyspalvelut tai muun palvelun mikä ehkä olisi muuten 
tullut mukaan vasta paljon myöhemmin.”

“Osa nuorista on pyytänyt ja saanut ohjausapua 
koulutukseen hakeutumisessa. Monet ovat saaneet 
vähintäänkin paljon tietoa nuorille tarjolla olevista 
palveluista, vaikka kaikki eivät ole apua ottaneet vastaan.”

“Taloudellisesti on ollut mahdollista opiskella lukiossa”



Oppivelvollinen ei sovi olemassa olevaan 
järjestelmään, vai järjestelmä ei tarjoa tarpeeksi 
vaihtoehtoja?

Ulkopuolelle jäävät:

● Tekijät, jotka pärjäävät työelämässä 

paremmin kuin koulussa istumalla

● Pitkät etäisyydet soveltuvaan 

opiskelupaikkaan

● Vaativan erityisen tuen nuoret, joille ei 

ole riittävästi koulupaikkoja

● Mielenterveysongelmista kärsivät nuoret

● Nuoret, joilla ei ole tarvittavaa tukea ja / 

tai hoitoa 

● Vaikeat tilanteet perheissä

Tarvitaan lisää:

★ Työpainotteista oppimista 

(monipuolisesti työpajat, työharjoittelu)

★ Ohjausresursseja oppilaitoksiin

★ Vaativan erityisen tuen paikkoja ja 

satelliittiopetuksen kehittämistä

★ Yhteistyötä kunnan, 

hyvinvointialueiden ja oppilaitosten 

kesken

★ Saattaen vaihto yli nivelvaiheiden. 

★ Matalan kynnyksen lukio- ja 

amispajoja

★ Perhetyötä ja tukea vanhemmille

★ Opiskeluhuollon palvelut?



Kiitos!

Laura Sirkiä
oppivelvollisuuden eritysasiantuntija
Keravan kaupunki
laura.sirkia@kerava.fi
p. 040-318 2213

Karita Snellman
asuinkuntaohjaaja
Vantaan kaupunki
karita.snellman@eduvantaa.fi
p. 040-157 9732

mailto:laura.sirkia@kerava.fi
mailto:karita.snellman@eduvantaa.fi

