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Oppivelvollisuuden suorittaminen 

Lukion 
päättötodistus 
ja ylioppilas-

tutkinto

Ammatillinen 
perustutkinto

P
E

R
U

S
O

P
E

T
U

S

AMMATILLINEN KOULUTUS

Muu oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu koulutus:  
lisäopetus, VALMA, LUVA (>TUVA) 
kansanopiston pitkät linjat, TELMA 

Oppivelvollisen on hakeuduttava 
ennen perusopetuksen viimeisen 

vuosiluokan päättymistä 
perusopetuksen jälkeiseen 

koulutukseen (valtakunnallinen 
yhteishaku, muu haku)

OPPIVELVOLLISUUS 18. IKÄVUOTEEN ASTI

LUKIOKOULUTUS

ns. koti-
opetus



Oppivelvollisuuslaissa säädetään 
kunnalle uusia tehtäviä ja velvoitteita 

eri rooleissa
Oppivelvollisen asuinkuntana

Oppilaan perusopetuksen järjestäjänä
Opiskelijan oppivelvollisuuslain mukaisena koulutuksen 

järjestäjänä



Miten vastuut jakautuvat 
oppivelvollisuuden laajentuessa?
Perusopetuksen 
järjestäjä
• Huolehtii, että 

oppivelvollinen 
täyttää 
hakeutumis-
velvollisuutensa 
perusopetuksen 
jälkeiseen 
koulutukseen
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Koulutuksen 
järjestäjä
• Ottaa oppivelvol-

lisen opiskelijaksi

• Seuraa opintojen 
edistymistä ja 
selvittelee  
tarvittaessa

Asuinkunta

• Toimii ja ohjaa 
tarvittaessa 

• Viime sijassa 
osoittaa 
opiskelupaikan 



Oppivelvollisuuden ympärille muodostuva 
koulutuksen järjestäjien toimintaketju

PERUSOPETUKSEN
JÄRJESTÄJÄ

AMMATILLINEN KOULUTUS

Vaihtoehtoisesti: lisäopetus (10. luokka), 
kansanopiston pitkät linjat, VALMA, LUVA, 

TELMA, aikuisten perusopetus

LUKIOKOULUTUS

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT

Pääsääntö: Oppivelvollisuuden laajentuminen edellyttää koulutuksen järjestäjien välille 
muodostuvan toimintaketjun 

”Saattaen-
vaihtaen”

siirtyy 
perusopetuksen 

järjestäjältä 
seuraavalle  

oppivelvollisuuslain 
mukaiselle 

koulutuksen 
järjestäjälle

”Saattaen – vaihtaen”



Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvonta 
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PERUSOPETUKSEN 
JÄRJESTÄJÄ

”saattaen- vaihtaen” periaate
Perusopetuksen järjestäjän 
ohjaus- ja valvontavastuu 
siirtyy toiselle koulutuksen 
järjestäjälle kun oppilas on 
aloittanut opintonsa.
(Oppivelvollisuuslaki 12 §)

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

Perusopetuksen järjestäjä 
ilmoittaa oppivelvollisen 
yksilöinti- ja yhteystiedot 
oppivelvollisen asuinkunnalle.

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

Hakeutumisvelvollisuuden 
edellyttämä ohjaus ja 
valvonta. 

Seuraa ja selvittää OKM:n
päättämään ajankohtaan 
mennessä onko 
oppivelvollinen hakeutunut 
oppivelvollisuuslain (4 §) 
mukaiseen koulutukseen.
(Oppivelvollisuuslaki 11 §) 

ASUINKUNTA

ASUINKUNTA

KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJÄ

Ns. kotiopetuksessa 
olevat

Oppilaanohjauksen lisäksi 
tehostettu oppilaanohjaus 
(Perusopetuslaki 11 a §)



Asuinkunnan 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.  



Oppivelvollisuuteen liittyvät asuinkunnan tehtävät

Ns. ”perälauta-rakenne”

Ohjaus- ja 
valvontavastuussa kun 
tehtävää ei ole säädetty 
muulle toimijalle.
(Oppivelvollisuuslaki 14.2 §) ASUINKUNTA

Edellytetyt palvelun rakenteet
Kunta päättää - hallintosääntö 

Aktivoituu ilmoituksesta

Ohjaus- ja valvontavastuu 
alkaa, kun oppivelvollisen 
asuinkunnalle on tehty 
ilmoitus oppivelvollisesta.
(Oppivelvollisuuslaki 14.1 §)

Päättyy 

Oppivelvollisen aloittaessa 
tai jatkaessa koulutuksessa. 
(Oppivelvollisuuslaki 14.1 §)

Päätöksentekoa edellyttävät tehtävät
Kunta päättää - hallintosääntö

Opiskelupaikan osoittaminen
(Oppivelvollisuuslaki 15 §)

Oppivelvollisuuden 
keskeyttäminen 
hakemuksesta 
Tilanteessa, jossa 
oppivelvollinen ei ole 
koulutuksen järjestäjän 
opiskelijana. 
(Oppivelvollisuuslaki 7 §)

OPPIVELVOLLISUUS 18. IKÄVUOTEEN ASTI



Rahoitus kunnille ja 
koulutuksen järjestäjille 
valtionosuusjärjestelmän 

kautta

Yleiskatteellista

Kunnat ja koulutuksen 
järjestäjät päättävät
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Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset valtiolle 
vuosina 2021 – 2024 (milj. €) 

Rahoitus kohdennetaan kunnille ja koulutuksen järjestäjille normaalin 
yleiskatteellisen ja laskennallisen valtionosuusjärjestelmän kautta
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