
Oppivelvollisuuslaki uudistuu



Oppivelvollisuuslain tavoitteet

• turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys
• perusopetukseen päättyvä oppivelvollisuus ei enää vastaa nykyajan osaamisvaatimuksia

• edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti

• nostaa koulutus- ja osaamistasoa
• noin 16 % ikäluokasta jää tällä hetkellä ilman toisen asteen tutkintoa

• kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
• jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto

• lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia

• tavoitteena myös työllisyysasteen nostaminen



Uudistuksen voimaantulo

• lait on vahvistettu 30.12.2020

• hakeutumisvelvoite astui voimaan 1.1.2021
• myös perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

• otettava huomioon jo kevään 2021 yhteishaussa

• oppivelvollisuuslaki ja maksuttomuus voimaan 1.8.2021
• kaikille alle 18 vuotiaille

• tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 1.8.2022 alkaen
• yhdistetään perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja 

ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)



Keitä uudistus koskee?

• nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen 
jälkeen
• jos perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai nykyinen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 

tätä ajankohtaa, henkilö ei ole oppivelvollisuuslain piirissä

• tällä hetkellä (kevät 2021) perusopetuksen lisäopetuksessa tai VALMA-koulutuksessa olevat 
eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin

• oppivelvollisuus ja maksuttomuus 
• jos henkilö ei ole oppivelvollisuuslain piirissä, ei hänellä ole myöskään oikeutta maksuttomaan 

toisen asteen koulutukseen



Oppivelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

• Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia
• vakinainen asuminen kotikuntalain mukaisesti

• opiskelutarkoituksessa tai muutoin tilapäisesti Suomessa oleskelevat eivät ole 
oppivelvollisia 
• eivät myöskään oikeutettuja maksuttomaan toisen asteen koulutukseen

• oppivelvollisuus alkaa nykytilaa vastaavasti sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta
• poikkeuksena pidennetty oppivelvollisuus, jolloin oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin

• oppivelvollisuus päättyy, kun
• nuori täyttää 18 vuotta TAI

• kun suorittaa toisen asteen tutkinnon 

• ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto



Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksen 
jälkeen 

• lukiokoulutuksen oppimäärä
• nuorten tai aikuisten oppimäärä

• ei pelkät aineopinnot

• ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
• HOKS laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika on 

enintään neljä vuotta 

• pelkät tutkinnon osat, jos ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen

• ylioppilastutkinto



Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös

• nivelvaiheen koulutuksissa lv. 2021-22
• perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

• ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

• lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

• tutkintokoulutukseenvalmentavassa koulutuksessa (TUVA)
• uusi koulutuskokonaisuus 1.8.2022 lähtien

• kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa
• OPH:n opetussuunnitelman perusteet 1.8.2021 lukien

• työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)
• vaikeimmin vammaiset



Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös, erityistilanteet

• 17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää
• perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai 

viimeistään sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 
vuotta

• aikuisten perusopetus 
• oppivelvollisuutta ei voi jatkaa ns. lasten perusopetuksessa

• nivelvaiheen tai tutkintotavoitteinen koulutus, jos otetaan opiskelijaksi 
• opiskelijaksi ottamisen edellytysten mukaisesti

• maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito
• aikuisten perusopetus, vaikka oppimäärä olisi jo suoritettu 

• luku- ja kirjoitustaidon opetus

• kansanopistojen koto-koulutukset

• saamelaiset Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lukuvuosikoulutuksissa

• vastaavassa koulutuksessa ulkomailla (rajaseudut) tai Ahvenanmaalla



Opintojen riittävä edistyminen

• oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti
• otetaan huomioon yksilölliset tavoitteet ja valmiudet

• koulutuksen järjestäjällä velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos oppivelvollisen opinnot eivät 
edisty riittävästi

• jos oppivelvollisen huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 
velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, hänet voidaan tuomita sakkoon 
oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä

• oppivelvolliselle itselleen ei aseteta sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä



Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

• oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi 
• 1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi 

• 2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi 

• käytännössä vanhempainrahakausi

• 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

• oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi, jos 1. kohdassa 
tarkoitettu este on luonteeltaan pysyvä



Keskeyttämispäätös

• oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään aina oppivelvollisen tai hänen 
huoltajansa/laillisen edustajansa hakemuksesta

• keskeyttämisestä päättää
• koulutuksen järjestäjä
• asuinkunta, jos oppivelvollinen ei ole minkään opetuksen/koulutuksen järjestäjän opiskelija

• määräajan pituus
• lähtökohtaisesti olosuhteen keston ajaksi
• määräajan päättymisen jälkeen tarkastetaan tilanne

• keskeytysjaksoa mahdollisuus jatkaa

• ennen päätöksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen 1. ja 4. 
kohdassa (sairaus/vamma, vaikea elämäntilanne) tarkoitetuissa tilanteissa mahdollista 
yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten 
mukautusten avulla

• keskeyttämisperusteet koskevat kaikkea oppivelvollisuuskoulutusta, myös perusopetusta



Oppivelvollisuuden suorittaminen opetukseen 
osallistumatta

• Lukiolain mukainen erityinen tutkinto 
• oppivelvollisen otettava yhteyttä lukioon, jossa haluaa suorittaa erityisen tutkinnon kokeet

• oppivelvollisen laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• kokeet vastaanottava koulutuksen järjestäjä ohjaus- ja valvontavastuussa

• oppivelvollisen suoritukset ilmoitetaan rahoituksen perusteeksi

• ammatillisessa koulutuksessa voi osallistua suoraan näyttöihin
• oppivelvollisen otettava yhteyttä koulutuksen järjestäjään, jossa hän haluaa suorittaa näytöt

• laaditaan HOKS 

• oppivelvollinen vastaa itse osaamisen hankkimisesta

• näytöt järjestävä koulutuksen järjestäjä on ohjaus- ja valvontavastuussa

• suoritukset ilmoitetaan normaalisti rahoituksen perusteeksi



Oppivelvollisen määräaikainen erottaminen

• oppivelvollinen voidaan kurinpitotoimena erottaa määräaikaisesti 
• enintään 3 kk ajaksi 

• muut kuin oppivelvolliset enintään 1 vuoden ajaksi

• koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja huoltajan kanssa laatia suunnitelma 
oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen aikana
• oppivelvollisen tulee suunnitelman mukaisesti edistää opintojaan itsenäisesti tai muissa 

oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa tai työpaikalla

• oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa opintojen etenemisen 
suunnitelman mukaisesti

• oikeus opiskeluhuollon palveluihin

• oppivelvollinen opiskelija ilmoitetaan määräaikaisen erottamisen aikana rahoituksen 
perusteeksi



Oppivelvollisen määräaikainen erottaminen

• mitä jos oppivelvollinen ei noudata laadittua suunnitelmaa määräaikaisen erottamisen 
aikana?

• katsotaan eronneeksi, jos oppivelvollinen ilman perusteltua syytä ei osallistu suunnitelman 
laadintaan tai olennaisesti laiminlyö laaditun suunnitelman noudattamisen
• ennen eronneeksi katsomista ilmoitusvelvollisuus: 

• koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle 
edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei noudata pykälässä 
säädettyjä velvoitteita

• ilmoitus asuinkunnalle, jos katsotaan eronneeksi



Huoltajan valvontavastuu

• oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa 
oppivelvollisuuden 

• huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa 
oppivelvollisuuden suorittamista, on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä 
sakkoon
• valvontavastuun laiminlyönnin arvioinnissa otettava huomioon huoltajan tosiasialliset 

mahdollisuudet valvoa oppivelvollisuuden suorittamista

• esim. oppivelvollisen ikä, itsenäinen asuminen

• lastensuojeluilmoitus, tutkintapyyntö poliisille

• oppivelvolliselle itselleen ei ole asetettu sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä



Hakeutumisvelvollisuus ja sen ohjaus- ja valvontavastuu

• hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 
• 9. luokan keväällä

• nivelvaiheen koulutuksen päättyessä

• muutoin, jos oppivelvollinen on ilman opiskelupaikkaa 

• esim. keskeyttänyt opinnot

• perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjällä on hakeutumisvelvoitteen ohjaus-
ja valvontavastuu, joka päättyy 
• kun oppivelvollinen on aloittanut jatko-opinnoissa 

• pelkkä opiskelupaikan saaminen tai vastaanottaminen ei riitä

• elokuun loppupuolella vuosittain päätettävänä oppivelvollisuuden ”tarkistuspäivänä”

• kuukauden kuluttua opintojen päättymisestä, jos perusopetus tai nivelvaiheen koulutus päättyy 
muuna ajankohtana kuin kevätlukukauden lopussa



Ohjaus- ja valvontavastuu opintojen aikana

• ohjaus- ja valvontavastuu
• alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa

• päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy

• seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä
• ilmoitettava huoltajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa 

mukaisesti

• selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys

• tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden 
piiriin 

• sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut



Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa 

• selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet 
• suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai 

• hakeutua muuhun koulutukseen

• esim. työpajatoiminta oppimisympäristönä

• tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa

• selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys

• tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden 
piiriin 

• sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut



Opintojen laiminlyönti, lukio

• opiskeluoikeutensa menettää sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on 
poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja

• oppivelvollisen katsotaan menettäneen opiskeluoikeutensa viimeistään kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen

• ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa 
oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että 
oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen



Opintojen laiminlyönti, ammatillinen koulutus 

• opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opetukseen ja 
näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen 
perusteltua syytä

• oppivelvollinen katsotaan eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on 
viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman(HOKS) 
mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen

• ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa 
oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että 
oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai 
muuhun osaamisen osoittamiseen



Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

• ilmoitusvelvollisuuksia koskeva sääntely muuttuu
• jatkossa koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, 

joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

• nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää 
nuorisotyötä varten
• opetuksen järjestäjä perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut 

perusopetuksen jälkeisiin opintoihin

• koulutuksen järjestäjä oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa 
koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa



Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus

• oppivelvollisuutta laajennettaessa laajenee opiskelijan oikeus maksuttomaan toisen 
asteen koulutukseen

• opiskelijalle maksuttomia ovat
• opetus ja päivittäinen ruokailu 

• opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit 

• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet

• lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 
5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen

• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat 

• toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa

• joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset 

• lähin oppilaitos yli 100 km



Maksuttomuusaika

• sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta
• tämän aikarajan sisällä sallitaan 

• opiskelupaikan vaihto

• nivelvaiheen koulutukseen osallistuminen 

• yms.

• oikeus päättyy, kun toisen asteen tutkinto suoritettu
• kaksoistutkintoa suorittavilla, kun molemmat tutkinnot on suoritettu

• aina kuitenkin pääsäännön mukaan sen kalenterivuoden lopussa, jolloin täyttää 20 vuotta

• kuka kuuluu maksuttomuuden piiriin?
• ”on tai on ollut oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu oppivelvollinen”

• ei koskaan opinnoissa, jotka on aloitettu sen kalenterivuoden jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 
vuotta



Maksuttomuuden pidentäminen

ilman hakemusta
• pidennetään niiden ajanjaksojen perusteella, 

jolloin perusopetuksen jälkeiset opinnot olleet 
keskeytyneinä
• oppivelvollisuuden suorittamisen 

keskeyttämispäätös (OVL 7 §)•
• LukioL/AKL säännökset opiskeluoikeuden 

väliaikaisesta keskeyttämisestä

• kuitenkin enintään yhden vuoden ajan, jos 
keskeyttämisperusteena tilapäinen ulkomailla 
oleskelu tai koulutuslakien mukainen ”muu 
perusteltu syy”

• jos koulutuksen järjestäjä on tehnyt 
oppivelvollisuuden suorittamisen 
keskeyttämistä tai opintojen väliaikaista 
keskeyttämistä koskevan päätöksen, 
pidennetään maksuttomuutta näissä opinnoissa 
ilman hakemusta

hakemuksesta
• 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 laajuus

• opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle 
maksuttomia

• maksuttomia eivät kuitenkaan ole 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

• opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista 
vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja



Maksuttomuuden rajanvetoa

• tapauskohtainen soveltamiskäytäntö ja oikeuskäytäntö
• UKK-palsta minedu.fi

• opetus on aina maksutonta

• maksuttomuuden piiriin kuuluvat 
• sertifikaatit ja viranomaismaksut (esim. hygieniapassi, tulityökortti), jos ne ovat tutkinnon 

suorittamisen edellytyksenä

• vapaaehtoisista opintoretkistä voidaan periä maksuja
• matka- ja majoituskustannukset

• myös ulkomaan matkat

• retkien pääsyliput

• aina on oltava vaihtoehto suorittaa tutkinto täysin maksuttomasti



Vammaisten opiskelijoiden tukitoimet

• käytettävissä lukiolain mukaiset oppimisen tuen ja ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain mukaiset erityisen ja vaativan erityisen tuen muodot
• oikeus erityiseen tukeen on myös TUVA-koulutuksessa

• avustajia, tulkkauspalveluita ja kuljetuksia koskevat periaatteet eivät muutu
• opiskelun edellyttämät avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet 

• laki ammatillisesta koulutuksesta 

• muutoin vammaispalvelulain kautta

• kuljetukset vammaispalvelulaki ym.

• Kelan tulkkauspalvelut

• erityisoppilaitosten asuntolat

• koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun 
laillisen edustajansa kanssa selvittää palveluiden ja tukitoimien tarve sekä ohjata 
oppivelvollista hakemaan tarvittavia palveluita ja tukitoimia



Lisätietoja

• Oppivelvollisuuslaki 
• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

• Hallituksen esitys HE 173/2020
• https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_173+2020.aspx

• OKM-nettisivut
• https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

• UKK-palsta
• https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_173+2020.aspx
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta


Lähde:

Oppivelvollisuuden laajentaminen lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen näkökulmasta, 

Opetus- ja kulttuuriministeriön webinaari 9.2.2021, 

Piritta Sirvio, hallitusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö


