Salon lukioiden tietopaketti
oppivelvollisuudesta
Laki koskee niitä nuoria, jotka suorittavat 1.1.2021
perusopetuksen oppimäärää.
Laki ei koske aikaisemmin perusopetuksen suorittaneita, Valman suorittaneita eikä
10-luokalta valmistuneita. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen, koska ei ole
vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.
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HAKEUTUMISVELVOITE
Oppivelvollisuuden laajentuessa 9. luokkalaisia koskee hakeutumisvelvoite.
• Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki 9. luokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen,
nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.
• Hakeutumisvelvoite jatkuu niin kauan, kunnes opiskelupaikka on vahvistunut.
• Oppivelvollisuutta voit suorittaa Salon lukioissa.
• Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksessa,
oppisopimuskoulutuksessa, ammattiopistossa tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa
koulutuksessa kuten kansanopistossa.

Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori.
Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija
täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomuuteen päättyy, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu.
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TUKEA JA OHJAUSTA KOHTI
OMAA OPISKELUPAIKKAA
Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjausta lisätään, jotta jokainen
opiskelija saa yksilöllistä ohjausta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.
•

Jos opiskelupaikka jää kevään yhteishaussa saamatta, niin ota yhteyttä
perusopetuksen opinto-ohjaajaan.

•

Opiskelijan oma opinto-ohjaaja ohjaa mahdollisessa oppilaitoksen vaihdossa
toisella asteella.
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OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMINEN
SALON LUKIOISSA
• Salon lukioissa voit suorittaa oppivelvollisuutta
• Halikon lukiossa
• Perniön lukiossa
• Salon lukiossa
• Oppivelvollisuuden suorittamisessa on mahdollisuus valita myös kaksoistutkinto, eli lukio-

opintojen lisäksi voit suorittaa myös ammatillisia opintoja.
• Perusopetuksen oppilaat tutustuvat lukioihin yhdeksännen luokan aikana vierailemalla lukioissa
sekä lukion henkilökunnan ja lukiolaisten pitämillä oppitunneilla omalla koulullaan.
• Tammikuussa lukioiden esittelyiltoina nuoret tutustuvat yhdessä huoltajiensa kanssa lukioopintoihin.
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MAKSUTON TOINEN ASTE
Salon lukioissa
Opiskelijat saavat opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomana:
•

Oppikirjat ja opetusmateriaalit mm. kannettava tietokone. Opiskelija on
vahingonkorvausvelvollinen käytössään olevan opetusmateriaalin rikkomisen tai
kadottamisen osalta.

•

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista toiminnoista esim. opintoretkistä, vierailuista,
tapahtumista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Aina on mahdollista suorittaa opinnot
korvaavalla ja maksuttomalla vaihtoehdolla.

•

Lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon edellytettävät 5 koetta sekä

niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen.
•

Maksuttomuuden piiriin kuuluvat tarvittavat ohjelmistot, esim. laskinohjelmistot.

•

Maksuttomuuden piiriin ei kuulu esim. erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa
tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai
muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin
opetuksen yhteydessä.
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KOULUMATKATUKI
Koulumatkatuki
•

Maksuttomana yli seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.

•

Kaikilta oppivelvollisilta poistuu 43 euron koulumatkatuen omavastuu.
Myös 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta
luovutaan.

Lisätietoa löydät Kelan sivuilta ja videosta:
•

www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

•

www.youtube.com/watch?v=3NXIQMVLtXA
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OPINTOTOIMISTOPALVELUT
OPISKELIJAN TUKENA
•

Lukioiden kansliasta opiskelija saa neuvoja mm. opintotuki- ja
koulumatkatukihakemuksien tekemisessä sekä tarvittavat opiskelutodistukset.

•

Lukion opiskelijat voivat hankkia Lukiolaisten liiton opiskelijakortin, jolla saa
etuja mm. matkalipuista.
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OPINTOJEN EDISTYMINEN
Opintojen on edistyttävä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.
Jos opinnoissa edistyminen on puutteellista, oppilaitoksen tulee
• ilmoittaa huoltajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti
• selvittää oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys
• ohjaa tarvittaessa oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten
palveluiden piiriin (sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut,
kuntoutuspalvelut)
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OPISKELU LUKIOISSA
•

Opiskelija tekee oman opintosuunnitelman ja työjärjestyksen Wilmaan
itsenäisesti tai yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaajat seuraavat
oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opinto-ohjaaja tapaa
vuosittain opiskelijan ohjauskeskustelussa, jossa käsitellään opiskelijan lukioopintojen suunnitelmaa, ylioppilaskirjoitussuunnitelmaa ja jatkoopintosuunnitelmaa.
•

Opiskelijan tulee osallistua opintoihin suunnitelmansa
mukaisesti.

•

Opiskelija ja huoltaja voivat seurata opintosuunnitelman
toteutumista Wilmasta. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että

oppivelvollisuus tulee suoritettua.
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OPINTOJEN TUKEMINEN JA
OPISKELUHUOLTO


Opiskelun ja opintojen etenemisen haasteiden kanssa tukea ja ohjausta on
mahdollista saada kaikilta aineopettajilta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja
erityisopettajalta.



Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön

terveellisyyttä ja turvallisuutta, opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä
järjestää terveyden- sairaanhoidon palveluita.


Psykologin ja kuraattorin palvelut ovat opiskelijan tukena erilaisissa elämän
haasteissa.



Terveydenhoitajat, koululääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja toteuttavat

opiskeluterveydenhuollon palveluita.
 Opiskelijahuollon henkilöihin saat parhaiten yhteyttä wilmaviestillä.
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OPINTOJEN
KESKEYTTÄMINEN

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan keskeyttää vain
erityisestä syystä.
Syyt voivat olla:
1. Pitkäaikainen sairaus tai vamma.
2. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa.
3. Tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu).
Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää
oppivelvollisuuden suorittamisen.
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OPPIVELVOLLISUUDEN
KESKEYTYMINEN


Oppivelvollinen tai hänen huoltajansa voi tehdä hakemuksen oppivelvollisuuden
määräaikaisesta tai toistaiseksi tapahtuvasta keskeyttämisestä.


Toistaiseksi keskeyttämisestä oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan opiskelijan
asuinkuntaan.



Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. Ennen päätöstä

selvitetään opiskelijan ja huoltajan kanssa eri tukitoimet opiskelujen jatkamiseksi.
 Opiskelija voi omalla ilmoituksella erota opiskelusta ainoastaan, jos hänellä on uusi
opiskelupaikka.
 Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa opiskelijan asuinkunnalle opinnoista

eronneesta opiskelijasta, joka ei ole aloittanut opintoja uudessa opiskelupaikassa.


Kurinpitoperusteilla opiskelija voidaan määräaikaisesti erottaa oppilaitoksesta
enintään 3 kuukaudeksi. Erottamisen ajalle opiskelijalle laaditaan
opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa.
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KAKSOISTUTKINNON
SUORITTAMINEN


Kaksoistutkinnossa lukion opiskelija sisällyttää ammatillisia opintoja lukion
opintoihin opiskelemalla jonkun jakson ammattiopistossa.



Ammatilliset opinnot hyväksytään pääsääntöisesti lukion koulukohtaisiin
soveltaviin opintoihin.



Kaksoistutkinnon suunnittelu aloitetaan ottamalla yhteyttä oman lukion opintoohjaajaan.



Opinnot saa maksuttomana siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta
tai saa tutkinnot suoritettua.
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LUKIOIDEN ANTAMA
JÄLKIOHJAUS


Lukiossa opiskelija suunnittelee jatko-opintojaan opinto-ohjauksen oppitunneilla
ja ohjauskeskusteluissa.



Mikäli jatko-opintopaikka ei löydy heti lukiosta valmistumisen jälkeen, niin
omalta lukiolta on saatavissa jälkiohjausta seuraavan lukuvuoden ajan.



Oman lukion kotisivuilta löydät yhteystiedot jälkiohjauksen saamiseksi. Ota
rohkeasti yhteyttä opinto-ohjaajaan ja varaa aika!



Salon ohjaamosta on saatavilla tietoa, tukea ja ohjausta työllistymiseen,
kouluttautumisen ja arjen hallintaan kaikille alle 30-vuotiaille.
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-salo



Etsivä nuorisotyö löytyy täältä: https://salo.fi/vapaa-aika-jamatkailu/nuoriso/etsiva-nuorisotyo/
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