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Oppivelvoll isuusiän
pidentäminen Rinteen
hall i tuksen
hall i tusohjelmassa
 
Rinteen hal l i tuksen hal l i tusohjelman yhtenä
tavoi t teena on, et tä "koulutus- ja
osaamistaso nousevat kaik i l la
koulutusastei l la,  oppimiserot  kaventuvat ja
koulutuksel l inen tasa-arvo l isääntyy" .
Tavoi t teen toteuttamisen erääksi  keinoksi  on
nostet tu:  "Varmistetaan, et tä jokainen
peruskoulun päättävä suor i t taa toisen asteen
koulutuksen" .  Tämä merki tsee si tä,  et tä
oppivelvoll isuusikä korotetaan 18
ikävuoteen vuodesta 2021 lähtien.
Hal l i tusohjelman mukaan  "rakennetaan
oppivelvoll isuuden sisään rakennetaan
eri laisia opinto- ja tukimuotoja ,  jotka
voidaan sisäl lyt tää toisen asteen tutk intoihin,
esimerkiksi  kymppi luokat,  kansanopistot ,
työpajatoiminta ,  kuntoutus,  valmentavat
koulutukset" .  Hal l i tusohjelmassa todetaan,
et tä oppivelvol l isuuden laajentaminen
edel lyt tää toisen asteen koulutuksen
maksuttomuutta.
 
Hal l i tusohjelmassa kuvataan, et tä valmistelun
yhteydessä käydään läpi  to isen asteen
keskeyttämisen syyt  ja
ryhdytään tarvi t tavi in to imenpiteis i in ni iden
kor jaamiseksi  sekä tehdään selv i tys
maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta.

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY)

on ottanut kantaa hallitusohjelmassa
olevaan oppivelvollisuuden
laajentamiseen. Näkemykset tarkentuvat,
kun hallitusohjelman kirjausta aletaan
toteuttaa.

 
Lisäksi  osana oppivelvol l isuutta kehitetään
toisen asteen valmistavia koulutuksia ja
nivelvaiheen ohjausta helpottamaan
siirtymistä toisen asteen koulutukseen.
 
Hal l i tusohjelman mukaan määrärahatarpeet
tulee varmistaa jokaisen opinto- ja
tukimuodon kohdal la.
Oppivelvol l isuustehtävään l i i t tyvien er i la isten
koulutusmuotojen jär jestäj i l le korvataan
täysimääräisest i  oppivelvol l isuustehtävään
l i i t tyvät kustannukset.
 
Hal l i tusohjelmassa myös todetaan, et tä
opinto-ohjausta vahvistetaan er i
koulutusastei l la.  Hal l i tusohjelman mukaan
selv i tetään si tovat mitoi tukset opinto-
ohjaaj ien määrästä to isen asteen
koulutuksessa ja jä lk iohjausvelvoi t teen
ulot tamisesta ammati l l iseen koulutukseen
sekä tukiopinto-ohjaus peruskoulusta to isel le
asteel le osana oppivelvol l isuusiän
korotuksen ja maksuttoman toisen asteen
koulutuksen valmistelua.
 
Hal l i tusohjelmassa nostetaan esi l le myös
osaamisen tunnistaminen, ja s i ten:
”Laadi taan kansal l iset  osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen per iaatteet,
jo iden tavoi t teena on tehdä er i  tavoin
hanki t tu yksi lön osaaminen näkyväksi
työelämässä ja koulutusjär jestelmässä.” .
 
Oppivelvol l isuuden laajentaminen vaikut taa
myös työpajatoiminnan ja ets ivän nuor isotyön
rooleihin palvelujär jestelmässä.
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TPY:N NÄKEMYKSET
 
OPPIVELVOLLISUUDEN 
LAAJENNUS EI YKSINÄÄN 
RIITTÄVÄ RATKAISU

Koulut tautumisen tukeminen, koulupudokkuuden vähentäminen ja koulutuksen läpäisyn
vahvistaminen ovat tarkoi tuksenmukaisia ja kannatet tavia tavoi t te i ta.  Koulutus edistää
yhteiskuntaan integroi tumista ja työl l is tymistä.  TPY suhtautuu oppivelvoll isuusiän
nostoon myönteisesti ,  mutta korostaa, ettei  oppivelvoll isuuden laajentaminen yksinään
ole ri i t tävä ratkaisu nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ,  nuorten työl l isyyden
kohentamiseen tai  syr jäytymisen ehkäisyyn.

 
Koulutusasteen nostamisessa ja yhteiskunnal l isen ulkopuol isuuden vähentämisessä on kyse
kokonaisuudesta,  jossa keskiöön tulee nostaa myös koulutuksen laatu ja tukipalvelut  n i in
perusopetuksessa kuin to isel la asteel la sekä muu koulutusta tukeva palvelujär jestelmä sote-
palveluista työl l isyyspalveluihin.  Koko ikäluokkaa koskevan oppivelvoll isuuden l isäksi on
tarjottava yksilöl l isiä tukipalveluita ni i l le nuori l le,  jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja
ohjausta tai  ovat syrjäytymisvaarassa .  Oppivelvol l isuuden laajentamisen ohel la tarvi taan
si is myös ns.  täsmätoimia,  jotka kohdistuvat ni ih in nuor i in,  jotka ovat vaarassa jäädä i lman
toisen asteen tutk intoa.

 
Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat palveluita,  jotka tukevat
koulutusjärjestelmää ja mahdoll istavat kouluttautumista .  Olennaista on, et tä yksi lö l l is i in
tarpeis i in vastataan r i i t tävän ajoissa: ulkopuol isuuden taustal la on syi tä,  jotka tulee selv i t tää
ja jo issa tarvi taan tukea. I lman tukipalvelui ta r iskinä on, et tä nuorten ongelmat vain s i i r tyvät
ja mahdol l isest i  pahenevat.  TPY korostaa, että oppivelvoll isuutta laajennettaessa on
tärkeää turvata ri i t tävät ja laadukkaat tukipalvelut ni i l le nuori l le,  jotka tarvitsevat
yksilöl l istä ja erityistä tukea ja ohjausta .
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TYÖPAJATOIMINTAA
VAHVISTETTAVA
KOULUTUKSEN
TUKIPALVELUNA

Työpajatoiminta on osa akt i iv ista koulutus-,  työvoima- ja sosiaal ipol i t i ikkaa.
Työpajatoiminta vahvistaa ar jenhal l intatai to ja,  tukee sosiaal ista vahvistumista ja edistää
koulutukseen ja työelämään si jo i t tumista.  Työpajatoiminta mahdoll istaa yksilöl l iset
koulutuspolut tarjoamalla kokonaisvaltaista valmennusta haasteel l isessa
elämänt i lanteessa olevi l le.  Työpajatoiminta tukee opintoalan löytymistä ja koulutukseen
ki inni t tymistä,  kasvattaa osaamista sekä ehkäisee keskeyttämistä ja tukee opintojen
loppuun suor i t tamista.  Työpajojen tar joama yksi lö l l inen valmennus, kertyvän osaamisen
tunnistaminen ja sosiaal isest i  vahvistava yhteisö tukevat osal taan myös nuorten
koulukuntoisuutta.

 
Työpajat  ovat to imineet jo pi tkään koulutuksen jär jestäj ien kumppaneina er i ty isest i
ammati l l isessa koulutuksessa. Jatkossa työpajat voivat tarjota koulutusjärjestelmälle
tukeaan aiempaa laajemmin ja asemoitua lähemmäs koulutuksen kenttää .
Työpajatoimintaa ei  kui tenkaan tule l i i t tää osaksi  to isen asteen koulutusta,  vaan säi lyt tää
sen monialainen ja joustava luonne osana koulutus-,  työvoima- ja sosiaal ipol i t i ikkaa.

 
Oppimisympäristöinä työpajat  ovat ohjauksel l is ia,  työval tais ia ja yhteisöl l is iä.
Työpajatoiminnassa kyse on ennen kaikkea epäviral l isesta oppimisesta.  Moni l la
työpajoi l la voi  kui tenkin suor i t taa tutk innon osia ta i  kokonaisia tutk intoja,  ja ne toimivat
osaamisen näyttöympäristöinä. Työpajat  tar joavat er i la is ia tukipalveluja myös
keskeyttämisvaarassa olevi l le ja kokonaisval ta ista ja monialaista tukea tarvi tsevi l le
opiskel i jo i l le,  ja tätä rool ia kannattaa jatkossa vahvistaa. Työpajojen ja koulutuksen
järjestäj ien yhteistyön tulee olla sopimuksell ista,  ja työpajojen tulee saada
tarjoamastaan valmennuksesta tarkoituksenmukainen korvaus .  Työpajoi l la on si is
vahvaa ammatt i ta i toa toteuttaa osaamisen tunnistamista ja tukea sen tunnustamisen
prosessia.

 
TPY katsoo, et tä työpajojen asemoituessa aiempaa lähemmäs koulutusta ni iden rool i t
laajenevat,  ja ni iden rahoi tusta tu lee vahvistaa. Työpajatoiminnan valt ionrahoitus on
turvattava ja laajennettava vastaamaan kasvanutta tehtäväkenttää. Lisäksi
työpajojen ja koulutuksen järjestäj ien yhteistyötä tulee tukea valtakunnall isi l la
kehittämistoimil la .
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ETSIVÄÄ
NUORISOTYÖTÄ
VAHVISTETTAVA
KOULUTTAUTUMISTA
MAHDOLLISTAVANA
PALVELUNA

Etsivä nuor isotyö on er i ty isnuor isotyötä,  joka tar joaa yksi lö l l is tä tukea ja ohjausta
koulutuksen, työn ja palveluiden ulkopuolel la olevi l le nuor i l le.  Etsivässä nuor isotyössä
vahvistetaan nuoren sisäistä mot ivaat iota,  kykyä asettaa tavoi t te i ta sekä tai to ja,  jo i l la
ki inni t tyä palveluihin ja jatkopolui l le.  Myös etsivä nuorisotyö tukee osaltaan
koulukuntoisuutta ja nuoren mahdoll isuuksia kouluttautumiseen .  Ets ivä nuor isotyö
vahvistaa nuorten hyvinvoint ia ja to imi i  r innal la kulkevana tukena palveluihin
hakeuduttaessa.

 
Etsivän nuor istyön tulee pysyä lähel lä nuoren el inpi i r iä ja s i inä tulee näkyä vahva
nuorisotyöl l inen osaaminen. Nuoren ai to kohtaaminen mahdol l is tuu, kun yhdel lä ets iväl lä on
kohtuul l inen määrä ohjat tavia nuor ia,  e ikä työmuoto kavennu pelkäksi  palveluohjaukseksi  ta i
muiden jär jestelmien puutteiden kor jaamiseksi .  Ets ivän nuor isotyön tuottamaa t ietoa tulee
hyödyntää nuorten el inolojen parantamisessa. Etsivän nuorisotyön valt ionrahoitusta on
vahvistettava ja si irrettävä budjett ipohjaiseksi.  Etsivän nett i työn mahdoll isuutta tulee
vahvistaa perinteisen toiminnan rinnalla .

KOULUTUKSEN LAATU,
KOULUTUKSEN
TARJOAMAT
TUKIPALVELUT JA
MONIALAINEN
YHTEISTYÖ

Nuorten koulukuntoisuus on herät tänyt keskustelua. Nuor i l la tu lee ol la r i i t tävät valmiudet
käydä koulua ja opiskel la.  Heikko koulukuntoisuus, ar jenhal l intaan, mielenterveyteen ja
päihteis i in l i i t tyvät ongelmat heikentävät koulutukseen ki inni t tymistä ja l isäävät opintojen
keskeyttämistä.  Koulutuksen järjestäj i l lä tulee olla r i i t tävät tuki-  ja ohjauspalvelut sekä
opiskeli jahuollon palvelut tukea yksilöl l istä ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria .
Olennaista on myös monialainen yhteistyö sekä muun palvelujär jestelmän tar joamien
palvelujen saavutet tavuus. Täl lä hetkel lä puutet ta on er i ty isest i  nuor i l le räätälöidyistä
mielenterveys- ja päihdepalveluista.  Nuoril le suunnatut matalan kynnyksen
mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee olla nykyistä paremmin ja nopeammin
saavutettavissa .

 
 

4



Toisen asteen koulutuksen laatua tulee kokonaisuudessaan parantaa, ni in et tä tukea ja
ohjausta tarvi tsevat nuoret  ja er i la iset  oppi jat  pystytään huomioimaan nykyistä paremmin.
Er i ty isest i  ammati l l iseen koulutukseen on aiemmin kohdennettu mit tavia rahoi tusleikkauksia,
ja ne ovat heikentäneet koulutuksen laatua sekä tuki-  ja ohjauspalvelui ta.  Ammati l l isen
koulutuksen rahoi tusta on nostet tava, jot ta koulutuksen laatu ja tukipalvelut  voidaan turvata.

 
Huomiota tulee ki inni t tää myös perusopetukseen, sen laatuun ja tar jot tavi in oppi lashuol lon
palveluihin ja muihin ohjauspalveluihin.  Työpajatoiminnalla on keskeinen rooli
perusopetuksen jälkeisessä nivelvaiheessa sen mahdoll istaessa nuori l le tarvittavaa
yksilöl l istä tukea ja ohjausta .  Kaik i l la nuor i l la tu lee ol la r i i t tävät valmiudet s i i r tyä toisel le
asteel le.  Tämä koskee sekä t iedol l is ta puol ta et tä koulukuntoisuutta.  L isäksi  perusasteel la
tar jot tavaa opinto-ohjausta tulee vahvistaa ja kehi t tää.
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