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 meillä Salon seudun ammattiopistossa.
• Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksessa,
oppisopimuskoulutuksessa, lukiossa tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa
kuten kansanopistossa.

Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori.
HUOM! 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.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjausta lisätään, jotta jokainen
opiskelija saa yksilöllistä ohjausta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.
•

Jos opiskelupaikka jää kevään yhteishaussa saamatta, sitä voi hakea yhteishaun jälkeen
jatkuvassa haussa. Opinto-ohjauksesta vastaa perusopetuksen opinto-ohjaaja.

•

Koulutusalaa tai oppilaitosta voi vaihtaa jatkossakin, jolloin oppilaan nykyisen oppilaitoksen

opinto-ohjaaja ohjaa vaihdossa.

• Salon seudun ammattiopistossa voit suorittaa oppivelvollisuutta perustutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa
päiväkoulutuksena tai oppisopimuksena.

• Valma-koulutus on yksi mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutta. Valman kautta voit vahvistaa opiskeluvalmiuksiasi ja samalla tutustua eri aloihin ja suorittaa jo ammatillisia tai yhteisiä opintoja. Valma-opintojen
aikana saat tukea jatko-opintoihin hakeutumiseksi ja varmistat opiskelupaikan Salon seudun ammattiopistossa.
• Oppivelvollisuuden suorittamisessa on mahdollisuus valita myös kaksoistutkinto, eli ammatillisten opintojen lisäksi
voit suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.
• Koulutustarjontaamme voit tutustua www.sskky.fi sivuilla.
• Lisäksi käymme esittelemässä koulutusmahdollisuuksia perusopetuksen oppilaille oppilaitoksissa ja huoltajille
vanhempainilloissa.

• Oppilailla on mahdollisuus tutustua Salon seudun ammattiopiston oppimisympäristöihin ja koulutuksiin avoimien
ovien päivässä, alakohtaisissa tutustumispäivissä ja TET-jaksoilla.
• Koulutuksiin haetaan pääsääntöisesti yhteishaun kautta. Jatkuvan haun kautta on myös mahdollista
hakeutua opiskelemaan. Jatkuvan haun hakeutumisohjeet löytyvät www.sskky.fi

Oppivelvollisuuden laajentuessa 18 ikävuoteen toisen asteen tutkinto

on jatkossa maksuton.
Opiskelijat saavat opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomana:
•

Oppikirjat ja –materiaalit.

•

Tutkintoon sisältyvien koulutusten viranomaismaksut esim. lupakortit ja ajokortit.

•

Opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet.

•

Yli seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin

opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomuuteen päättyy, kun toisen asteen tutkinto
on suoritettu.
Keväällä 2021 peruskoulun päättävät opiskelijat saavat ensimmäisenä
maksuttoman toisen asteen koulutuksen.

•

Koulutusaloilla on määritelty mitä oppimateriaaleja, välineitä, laitteita ja suojavarusteita

opiskelussa tarvitaan. Ne voivat olla opiskelijoilla yhteiskäytössä, lainassa tai ne
annetaan opiskelun ajaksi henkilökohtaiseen käyttöön.
•

Opiskelija on vahingonkorvausvelvollinen käytössään olevan materiaalin, laitteen tai
varusteiden rikkomisen tai kadottamisen osalta.

•

Maksuttomuuden piiriin kuuluvat tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset
pätevyydet, työelämän lupakortit, ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset.

•

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista toiminnoista esim. opintoretkistä, vierailuista,
tapahtumista jne. voidaan periä kohtuullisia maksuja.

•

Työelämässä oppimisen ajalta maksetaan hakemuksesta ruokakorvaus.

Koulumatkatuki
•

Koulumatkatuen kilometrirajaa lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin.

•

Lisäksi kaikilta oppivelvollisilta poistuu 43 euron koulumatkatuen omavastuu.

Myös 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta luovutaan.
Kouluateria
•

Lämmin päivittäinen kouluateria on maksuton.

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen.
Lisätietoa löydät Kelan sivuilta ja videosta:
•

www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

•

www.youtube.com/watch?v=3NXIQMVLtXA

•

Opintotoimisto palvelee opiskelijoita Hyvoninkatu 1 ja Taitajankatu 6 kiinteistöissä.

•

Opintotoimisto auttaa opintotuki- ja koulumatkatukihakemuksien sekä muiden etuuksien
hakemisessa.

•

Opintotoimistosta saa tarvittavat opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet ja tutkintotodistukset.

•

Mahdollisten tapaturmien sattuessa opintotoimistot huolehtivat tapaturmailmoituksista.

•

Päätoiminen opiskelija, joka on Kelan opintotuen piirissä ja opiskelu kestää yhtäjaksoisesti
vähintään 8 kk voi hakea SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorttia, joilla opiskelija on
oikeutettu kattaviin valtakunnallisiin ja ympäri Euroopan ulottuviin alennuksiin.

•

Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta sekä SAKKIn, VR:n tai
matkahuollon kotisivuilta.

•

Oppilaitoksen opintotoimistosta voit pyytää opiskelutodistuksen,
jolla voi saada alennuksia eri palveluntarjoajilta.

Opintojen tulee edistyä.
Tässä kolme pointtia:
1. Opintojen tulee edetä yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
2. Ammatillisessa koulutuksessa tutkinto suunnitellaan suoritettavaksi
enintään neljässä vuodessa.
3. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut toisen asteen
tutkinnon tai täyttänyt 18 vuotta.

•

Osaamista voi hankkia monella tavalla mm. oppilaitoksessa lähiopetuksena, työpaikalla,
harrastuksissa, vapaaehtoistyössä ja verkko-opiskeluna.

•

Tutkinnonosien näytöt tehdään konkreettisissa työtehtävissä työpaikalla.

•

Opintoihin voi sisällyttää myös lukio-opintoja ja erilaisia ammattikorkeakouluopintoja esim.
matematiikka, äidinkieli, englanti.

•

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuopettaja. Hän laatii yhdessä opiskelijan kanssa

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman(HOKS). Suunnitelman perusteella
vastuuopettaja tekee opiskelijan työjärjestyksen Wilmaan.
•

Opiskelijan tulee osallistua opintoihin suunnitelman mukaisesti.

•

Opiskelijoiden valmistumisajat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat 2-4 vuoden välillä.

•

Vastuuopettaja seuraa opintojen etenemistä ja on yhteydessä huoltajiin, jos
opinnot eivät etene. Opiskelija ja huoltaja voivat seurata
opiskelusuunnitelman toteutumista Wilmasta. Huoltajan tulee myös
huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

• Opiskelun ja opintojen etenemisen haasteiden kanssa tukea ja ohjausta on mahdollista saada
opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta ja ammatilliselta ohjaajalta.
• Kuraattoripalvelut ovat opiskelijan tukena yksityiselämän haasteissa, erilaisissa ristiriitatilanteissa,
taloudellisissa vaikeuksissa tai päihteidenkäyttöön liittyvissä ongelmissa.
• Psykologin palvelut ovat myös opiskelijoiden käytettävissä.
• Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta, opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestää terveyden-

sairaanhoidon palveluita. Terveydenhoitajat, koululääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja
toteuttavat opiskeluterveydenhuollon palveluita.
• Opiskeluoppaassa www.sskky.fi lisätietoa opintojen tukemisesta ja
opiskeluhuollon palveluista.

Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa, jolloin opinnot suoritetaan pääasiassa tai osittain työpaikalla.
•

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon.
Koulutus antaa valmiudet työelämään sekä avaa ovet jatko-opintoihin.

•

Myös muu työssäkäynti on mahdollista opintojen ohella oppivelvollisuuden
laajentuessa.
- Opiskelijan tulee kuitenkin varmistaa, että opinnot edistyvät yksilöllisen
opiskelusuunnitelman mukaisesti.

• Oppisopimusopiskelija on aina työsuhteessa ja saa palkkaa. Työtä tekemällä hankitaan
osaamista tutkintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijalla on jonkin verran opintoja myös

oppilaitoksessa ja opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla koko oppisopimuksen aja.
• Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon tai se voi olla lyhyempi jakso opintojen
välissä. Opintojen loppuvaiheessa olevalla oppisopimuksella voi vahvistaa opintojen
jälkeistä työllistymistä.
• Kesätöistä hankittua osaamista voidaan myös tunnustaa osaksi opintoja, jos
työtehtävät vastaavat tutkinnon vaatimuksia.
• Koulutussopimuksella opiskelija on työpaikalla oppimassa. Silloin ei saa palkkaa,
mutta opintotukea on mahdollista hakea myös kesäajan koulutussopimusjaksolle.

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).
- Ulkomailla opiskelija jatkaa oppivelvollisuutta vastaavassa koulutuksessa.
Tämä voi olla esimerkiksi paikallinen koulu.
4. Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden

suorittamisen.

• Oppivelvollinen voi tehdä hakemuksen oppivelvollisuuden määräaikaisesta tai toistaiseksi
keskeyttämisestä määriteltyjen syiden perusteella.
• 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.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kaksoistutkinnolla,
jolloin opiskelija saa molemmat tutkinnot maksuttomana.
•

Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelevat samanaikaisesti
ylioppilastutkintoa sekä ammatillista tutkintoa.

•

Opinnot saa maksuttomana siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää
20 vuotta tai saa sitä ennen tutkinnot suoritettua.

•

Opintojen määrä ei vaikuta maksuttomuuden kestoon.

• Kaksoistutkinnossa ammatillisten opintojen ohella voi suorittaa
lukiokursseja tai ylioppilastutkinnon ja vahvistaa näin jatko-opintoihin
pääsemistä ja opinnoissa pärjäämistä.
• Lukio-kurssit hyväksytään pääsääntöisesti ammatillisen tutkinnon
yhteisiin tutkinnonosiin.
• Kaksoistutkinnon suunnittelu käynnistyy ottamalla yhteyttä omaan
opinto-ohjaajaan.
• Yleensä ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija

siirtyy vielä vuodeksi lukion opiskelijaksi ja suorittaa
ylioppilastutkinnon.

TYÖELÄMÄÄN JA
JATKO-OPINTOIHOIN

• Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet.
Tavoitteena on opintojen aikana selkiyttää jatkosuunnitelmaa työllistymiseksi
tai jatko-opintoihin.
• Työelämässä oppimisen kautta opiskeluaikana on mahdollista tutustua alan
erilaisiin tehtäviin ja työpaikkoihin ja vahvistaa näin työpaikan saamista opintojen

jälkeen.
• Työnhakusuunnitelman laatimiseksi ohjausta saa työnhakupajoista, opettajilta ja
opinto-ohjaajilta.
• Jatko-opintomahdollisuuksista ohjausta antaa opinto-ohjaaja. Ohjausta on
mahdollista saada vielä valmistumisen jälkeen seuraavan vuoden aikana
tutulta opinto-ohjaajalta.

