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Peruskoulun päättäneiden haku ja sijoittuminen jatko-opintoihin 2021, Oulu
1. hakutoive keväällä 2021
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Missä opiskeli syksyllä
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Ammatillinen koulutus

938

37,6%

Ammatillinen koulutus

890

35,9 %

Lukiokoulutus

1452

58,2 %

Lukiokoulutus

1384

55,8 %

47 (ky)
96 (va)
2 (luv)
31 (ko)
16 Muu)

7,8 %

8 (ky),
59 (va),
4 (luv),
21 (ko)
5 (mu)

4%

Ei hakenut koulutukseen

3

0,1%

Ei koulussa tai työssä,
välivuosi

4

0,2 %

Ei tietoa

0

0%

Ei saatu yhteyttä, etsivä
nuorisotyö

0

0%

Muuttanut ulkomaille

2

0,1 %

2482

100 %

Muu koulutus (10. lk,
ammatilliseen ja lukioon
valmentavat koulutukset,
kansanopisto, muut koul)

Yhteensä

2490
20.11.2021

Muu koulutus (10. lk,

100 %

ammatilliseen ja lukioon
valmentavat koulutukset,
kansanopisto, muut koul,
työharj)

Yhteensä
PFR

-

Syksyn aikana ohjattavia on ollut seuraavasti (OUKA)
Tilanne 25.11.2021

• Kaikki ilmoitukset 61 (tässä luvussa mukana myös 17 kansanopiston opiskelijaa, joilla oli opiskelupaikka,
muttei näkynyt kirjattuna Valpas-järjestelmässä 27.8.2021 mennessä)
• Asuinkunnan vaihtumisen myötä ilmoituksia tehty Ouluun 4, Oulusta poispäin 2
• Opiskelujen keskeyttämisilmoituksia 4

• Oppivelvollisuuden keskeyttämisiä
• määräajaksi 4
• toistaiseksi 3
• Opiskelupaikka osoitettu Luoville neljälle oppilaalle, OSAOlle neljälle opiskelijalle

• Ilman opiskelupaikkaa 4
• Kaksi oppilasta hakenut koulutukseen, joka alkamassa vasta tammikuussa
• Yksi lastensuojeluilmoitus tehty oppivelvollisesta, joka kieltäytynyt opiskelupaikasta kahdesti
• Yksi uusi ilmoitus 25.11.2021 ilman opiskelupaikkaa olevasta nuoresta, johon en ole vielä ollut
yhteydessä.
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Ajatuksia
• Kuntien ja oppilaitosten välinen yhteistyö erittäin tärkeää ja sitä on ollut paljon
• Toimintamallien kehittäminen yhteistyössä edelleen tärkeää
• Siirtymät toisen asteen oppilaitosten välillä olisi hyvä hoitaa mahdollisuuksien mukaan
ilman kunnan osuutta

• Nivelvaiheen siirtolomakkeen kehittäminen ja sen käytön tehostaminen työn alla
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Kysymys:
Miten oppilaan ohjaus ja etenkin tukitoimet järjestetään esimerkiksi oppilaan sairausloman aikana
(määräaikainen keskeytys), kun etsivä nuorisotyö kohdentuu uuden lain mukaisesti +18 nuoriin?
Vastaus :
• Jos oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä haetaan sairauden tai vamman taikka vaikean
elämäntilanteen vuoksi, päätöksentekijän tulee ennen päätöksen tekemistä selvittää, onko oppivelvollisuuden
suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai
kohtuullisten mukautusten avulla. Asian arvioinnissa käytetään esimerkiksi lääkärin lausuntoa sekä tarvittaessa
moniammatillista asiantuntemusta.
• Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen olisi siis mahdollista sairauden tai vamman perusteella vain
silloin, jos oppivelvollisen sairaus tai vamma on sellainen, että opintojen suorittamista ei arvioida mahdolliseksi
laissa säädettyjen tukitoimien ja erityisjärjestelyjen avullakaan. Oppivelvollisuuden suorittamisen
keskeyttämisen yhteydessä tulee ottaa huomioon myös opintojen suorittamisen erilaiset vaihtoehdot.
Opiskelijan elämäntilanteeseen liittyen voidaan tarkistaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen
kehittämissuunnitelmaa tai henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Tällöin voidaan sopia esimerkiksi opintojen
suorittamistahdin tilapäisestä hidastamisesta tai opintojen suorittamisesta vaihtoehtoisissa
oppimisympäristöissä ja mahdollistaa opintojen suorittaminen myös oppivelvollisen haastavassa
elämäntilanteessa ilman, että oppivelvollisuuden suorittamista tarvitsee kokonaan keskeyttää.
• Vaikka oppivelvollisuuden suorittaminen olisi keskeytetty toistaiseksi, oppivelvollisella on kuitenkin aina oikeus
palata suorittamaan oppivelvollisuuttaan, jos olosuhteet muuttuvat. Mikäli oppivelvollinen on katsottu
eronneeksi, takaisin opintojen ja oppivelvollisuuden piiriin pääsee hakeutumalla uudelleen koulutukseen
Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö
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