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Keväällä 2021 perusopetuksen päättäneiden oppijoiden tilannekatsaus 23.2.2022

Perusopetuksen keväällä 2021 päättäneitä oppijoita 59 468, joista:

• Yhteishauissa vuonna 2021 hakeneita: 58 965

• Yhteishauissa vuonna 2021 hyväksytyt :55 724

• Yhteishauissa vuonna 2021 paikan vastaanottaneet: 55 602

• Opiskelupaikka 30.9.2021 mennessä: 58 892

• Opiskelupaikka tällä hetkellä (23.2.2022): 58 746

• Eronnut lukuvuoden 2021-2022 aikana, mutta uusi opiskeluoikeus tällä hetkellä (23.2.2022): 2998

• Ei opiskelupaikkaa tällä hetkellä (23.2.2022) 721, joista:

 Ilmoitettu asuinkunnalle: 399 (Valpas palvelu)

 Ilmoitettu muusta hausta**: 57

 Eronnut lukuvuoden 2021-2022 aikana eikä ole uutta opiskelupaikkaa (23.2.22 tilannekatsaus): 328 

*Mukana tarkastelussa haku yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen tai haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen keväällä 2021
** Koulutustoimijan antama vapaaehtoinen lisätieto hakeutumisesta valtakunnallisten hakujen ulkopuolella esimerkiksi ulkomaille tai 
Ahvenanmaalle tai hakeutumisesta jatkuvan haun kautta oppilaitokseen
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OVL- tilastot helmikuussa 2022 äidinkielen mukaan

Yhteensä
Äidinkieli 
suomi

Äidinkieli 
ruotsi

Äidinkieli 
muu

Perusopetuksen päättäneet keväällä 
2021 59468 52104 3021 4343
Yhteishauissa hakeneet keväällä 
2021 58965 51829 3012 4124
Yhteishauissa hyväksytyt vuonna 
2021 55724 49106 2881 3737

Yhteishauissa paikan 
vastaanottaneet vuonna 2021 55602 49010 2874 3718

Opiskelupaikka 30.9.2021 mennessä 58892 51719 2994 4179

Opiskelupaikka tällä hetkellä 
(23.2.2022) 5874651609 (99,1%) 2993 (99,1%) 4144 (95,4%)

Ei opiskelupaikkaa tällä hetkellä 
(23.2.2022) 721 494 (0,9%) 28 (0,9%) 199 (4,6%)

Ilmoitettu asuinkunnalle 399 295 10 94

Ilmoitettu muusta hausta 57 34 5 18
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Perusopetuksen keväällä 2021 perusopetuksen 
päättäneiden oppijoiden tilannekatsaus 
23.2.2022

Perusopetuksen päättäneitä oppijoita 59 468

-Yhteishauissa vuonna 2021 hakeneita: 58 965 

Yhteishauissa vuonna 2021 hyväksytyt :55 724 

Yhteishauissa vuonna 2021 paikan 
vastaanottaneet: 55 602 

Opiskelupaikka 30.9.2021 mennessä: 58 892 

Opiskelupaikka tällä hetkellä (23.2.2022): 58 746 

Eronnut lukuvuoden 2021-2022 aikana, mutta 
uusi opiskeluoikeus tällä hetkellä (23.2.2022): 
2998

Ei opiskelupaikkaa tällä hetkellä (23.2.2022) 721, 
joista:

 Ilmoitettu asuinkunnalle: 399 

 Ilmoitettu muusta hausta**: 57 

 Eronnut lukuvuoden 2021-2022 aikana 
eikä ole uutta opiskelupaikkaa (23.2.22 
tilannekatsaus): 328

Marraskuun vuoden 2021 tilanne:

Perusopetuksen päättäneet  59 467

Yhteishauissa hakeneet: 58 964

Yhteishauissa hyväksytyt: 55 723

Yhteishauissa paikan vastaanottaneet: 
55 602

Opiskelupaikka 30.9.2021 mennessä: 58 
882

Opiskelupaikka tällä hetkellä (14.11.2021): 
58 803

Ei opiskelupaikkaa tällä hetkellä 
(14.11.2021): 664

• Ilmoitettu asuinkunnalle: 338

• Ilmoitettu muusta hausta**: 55

• Jättänyt opinnot kesken syksyn 
2021 aikana eikä ole uutta 
opiskelupaikkaa: 160

Vertailu vuoden 2020 tilanteeseen:

Vuoden 2020 tiedot eivät ole suoraan 
vertailukelpoisia oppivelvollisuuslain 
tullessa voimaan vasta vuonna 2021. 

Perusopetuksen päättäneet 58 852 

Yhteishauissa* hakeneet: 58 311 

Yhteishauissa hyväksytyt: 55 886 

Yhteishauissa paikan vastaanottaneet: 
55 668 

Opiskelupaikka 30.9.2020 mennessä: 
56 206 

Opiskelupaikka tällä hetkellä 
(14.11.2021): 56 144  

Ei opiskelupaikkaa tällä hetkellä 
(14.11.2021): 2708
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Yhteishaku 2022 - Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaussa haki lähes 76 000 hakijaa

Uudistunut perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi 22.3. Yhteishaussa haki yhteensä 75 737 hakijaa. 
Tänä vuonna kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haettiin samassa haussa aiempien erillisten hakujen sijaan.

Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 61 700, joista noin 60 700 haki yhteishaussa.
Oppivelvollisuuslain viimevuotisen uudistumisen myötä peruskoulun päättävillä on nyt velvollisuus hakea 
jatkokoulutukseen ja tämä hakeutumisvelvollisuus toteutui siis hyvin. Hakeutumisvelvoitteen voi täyttää myös hakemalla 
koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaussa oli mukana seuraavat koulutukset:

• ammatilliset perustutkinnot

• lukiokoulutus

• tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus

• työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus

• kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi-linjat
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Yhteishaku 2022 
Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 61 700, joista noin 60 700 haki yhteishaussa 
(98,4%). 
Perusopetuksen päättävistä hakijoista 95 % haki ensisijaisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen, eli 
ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. 
• 42 % perusopetuksen päättävistä hakijoista haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen
• 53 % lukioon. 

- Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana on yhteensä noin 79 000 aloituspaikkaa.

• Lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 34 300 nuorta, noin 840 vähemmän kuin viime vuonna.
• Koko maassa on tarjolla noin 39 280 lukiopaikkaa, joista noin 2 440 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

• Ammatilliseen koulutukseen (yleisopetuksena järjestettävä) haki ensisijaisesti noin 29 400 hakijaa, 
mikä on noin 7 600 vähemmän kuin viime vuonna. Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 39 
750, joista 1 940 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.
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Yhteishaku 2022 
Vaativana erityisenä tukena järjestettävien koulutusten suosio kasvoi huimasti

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 9 200 hakijaa, 
joista perusopetuksen päättäviä oli 7 100.

- Hakijoita oli yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna. 

- Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 6 450.

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin 

• ammatillisiin perustutkintoihin oli 7 900

• tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) 450

sekä 

• työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) 640.
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Yhteishaku 2022 

TUVA-koulutukseen haki 1 790

• Uusi TUVA-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset eli kymppiluokan, VALMA-koulutuksen sekä LUVA-
koulutuksen. TUVA-koulutukseen haki yhteishaussa yhteensä 1 790 ensisijaista hakijaa. 

• Viime vuonna valmistaviin koulutuksiin (kymppiluokka, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus) haki ensisijaisesti 5 090 
hakijaa. 

• TUVA-koulutuksissa on tarjolla yhteensä 5 720 aloituspaikkaa. 

Kansanopistojen opistovuosilinjoille 980 ensisijaista hakijaa

• Kansanopistot järjestävät ensi syksynä toista kertaa uutta oppivelvollisten opistovuosi -linjaa. Opistovuosi-linjoille haki 
ensisijaisesti yhteensä 980 hakijaa. 

• Paikkoja opistovuosi-linjoilla oli haussa yhteensä 1 150.
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Kiitos – Tack!

Kurt Torsell

@oph.fi
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