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Aikataulu ja voimaantulosäännöksiä (HE:n
mukaan)

1.1.2021 Perusopetuksen päättävien oppilaiden 
hakeutumisvelvollisuus ja perusopetuksen järjestäjän ohjaus-
ja valvontavastuu.

1.8.2021 oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvollisuuteen ja 
maksuttomaan koulutukseen liittyvät liitelait ml. 
perusopetuslaki.

1.8.2022 tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 
koskevat muutokset.
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Keväällä 2021 
perusopetuksen 

päättävät          
oppilaat



Prosessit, viestintä, vuorovaikutus
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VALMISTAUTUMISTA JA 
TOIMEENPANOA RINNAKKAIN

• Toimeenpanopn
valmistatuminen

• Asteittainen eteneminen
• Kunnan ja koulutuksen

järjestäjän suunnitelma
valtakunnallisia
ohjeistuksia noudattaen

• Nykyisten prossessien
tarkastelu ja uusien
tehtävien
yhteensovittaminen

Opetuksen järjestäjät
Henkilöstö

Oppilaat ja opiskelijat
Huoltajat

Päätöksentekijät 
kunnassa



Perusopetuksen järjestäjän 
vastuut ja velvoitteet



Perusopetuksen järjestäjän velvoitteet
- uudet ja laajenevat tehtävät

Oikeus saada 
oppilaanohjausta

Perusopetuslaki 11 a §
• Oikeus opetussuunnitelman 

mukaiseen oppilaanohjaukseen
• Lisäksi oikeus tehostettuun 

henkilökohtaiseen 
oppilaanohjaukseen vl. 8 ja 9

Hakeutumisvelvollisuuden ohjaus ja 
valvontavastuu

Oppivelvollisuuslaki 11 §
• Oppilaan perusopetuksen järjestäjä ohjaa ja valvoo oppilaan 

hakeutumisvelvollisuuden täyttymistä ennen perusopetuksen 
viimeisen vuosiluokan päättymistä. 

• Perusopetuksen järjestäjän vastuulla selvittää tietyn ajan sisällä 
onko oppivelvollinen aloittanut oppivelvollisuuslain tunnistamassa 
koulutuksessa.

• Perusopetuksen järjestäjän ohjaus ja valvontavastuu päättyy joko 
seuraavan koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun 
alkaessa tai viimeistään OKM:n päättämänä ajankohtana. 

1.8.2021

1.1.2021



…vielä ohjaus- ja valvontavastuusta
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PERUSOPETUKSEN 
JÄRJESTÄJÄ

Oppilas hakeutuu 
perusopetuksen suorittamisen 
jälkeen koulutukseen ja jatkaa 
oppivelvollisuuden 
suorittamista.
Oppivelvollisuuslaki 10 §

Oppilas ei hakeudu 
perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen tai aloita 
koulutuksessa. 

Perusopetuksen järjestäjä 
seuraa ja selvittää OKM:n
päättämään ajankohtaan 
mennessä onko oppivelvollinen 
hakeutunut oppivelvollisuuslain 
(4 §) mukaiseen koulutukseen.  

Perusopetuksen ohjaus- ja 
valvontavastuu siirtyy toiselle 
koulutuksen järjestäjälle kun  
oppilas on aloittanut opintonsa.
Oppivelvollisuuslaki 12 §

”saattaen- vaihtaen” periaate

TAI

Ohjaus- ja valvontavastuu 
päättyy viimeistään OKM:n
vuosittain päättämänä 
ajankohtana (elokuun 
loppupuoli). 
Oppivelvollisuuslaki 11 §

Perusopetuksen järjestäjä 
ilmoittaa oppivelvollisen 
yksilöinti- ja yhteystiedot 
oppivelvollisen asuinkunnalle.
Oppivelvollisuuslaki 11 §

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUU 
PÄÄTTYY (OPPIVELVOLLISUUSLAKI 11 §)

Hakeutumisvelvoitteen 
edellyttämä ohjausvastuu 
Oppivelvollisuuslaki 11 .5 §



Kunnan velvoitteet –
uudet laajenevat tehtävät



Kunnan velvoitteet - uudet ja laajenevat 
tehtävät

14 § Asuinkunnan 
ohjaus- ja 
valvontavastuu

Alkaa koulutuksen järjestäjän 
tekemästä ilmoituksesta. 

Päättyy oppilaan/opiskelijan aloittaessa 
oppivelvollisuuslain (4 §) mukaisessa 
koulutuksessa.

15 § Opiskelupaikan 
osoittaminen

Asuinkunnan tehtävänä on kahden 
kuukauden kuluttua ohjaus- ja 
valvontavastuun alkamisesta osoittaa 
oppivelvolliselle opiskelupaikka, jos 
oppivelvollinen ei ole aloittanut 4 §:ssä 
tarkoitetussa, perusopetuksen 
jälkeisessä koulutuksessa.  



Rahoitus 





Kuntien peruspalvelujen valtionosuus
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Vuosi 2022 9,7 miljoonaa euroa, 

Vuosi 2023 10,7 miljoonaa euroa

Vuosi 2024 11,2 miljoonaa euroa, (n. 2 €/asukas)

Vuosi 2021

6,9 miljoonaa euroa 
(n. 1,25 €/asukas) 

Määrärahalisäys koostuu

1. perusopetuslakiin ehdotetusta tehostetusta opinto-ohjauksesta, 

2. perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneiden lisäohjauksesta, 

3. nivelvaiheen koulutuksen lisäohjauksesta 

4. oppivelvollisuuslaissa asuinkunnalle säädettävistä velvoitteista
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