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Jakelun mukaan  

 

Päätös oppivelvollisuuden tarkistuspäivästä 2022 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää, että vuonna 2022 oppivelvollisuuslain (1214/2020) 
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivä on 
perjantai 26.8.2022. 

Oppivelvollisuuslain 10 §:n 1 momentin mukaan oppivelvollisen on hakeuduttava oppivelvollisuuslain 
4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen (ns. perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuuskoulutus) ennen 
perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai 
muutoin. 

Perusopetuksen jälkeistä nivelvaiheen koulutusta suorittavan oppivelvollisen hakeutumisvelvoit-
teesta säädetään oppivelvollisuuslain 10 §:n 2 momentissa. Säännöksen perusteella perusopetus-
laissa (628/1998) tarkoitettua perusopetuksen lisäopetusta, lukiolaissa (714/2018) tarkoitettua lukio-
koulutukseen valmistavaa koulutusta (LUVA), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(531/2017) tarkoitettua ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) tai vapaasta 
sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitettua oppivelvollisille tarkoitettua koulutusta 
suorittavan oppivelvollisen on ennen koulutuksen päättymistä hakeuduttava oppivelvollisuuslain 4 
§:n 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen eli suorittamaan lukion oppimäärää taikka ammatillista 
perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa 
(252/2010) tarkoitetussa saamen kielen ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa 
tai oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kansanopistojen kotoutumiskoulutuksessa 
oppivelvollisuutta suorittavan on ennen kyseisen koulutuksen päättymistä hakeuduttava oppivelvolli-
suuslain 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen (tutkintotavoitteiseen tai nivelvaiheen koulutukseen). 

Oppivelvollisuuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen järjestäjän ja edellä mainitun nivelvaiheen kou-
lutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana tai opiskelijana oleva oppivel-
vollinen täyttää oppivelvollisuuslaissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuk-
sen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivel-
vollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvonta-
vastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulu-
tuksessa tai viimeistään tällä päätöksellä ministeriön päättämänä ajankohtana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 24.9.2021 päätöksen perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaun aikatauluista (VN/24083/2021). Yhteishaun varasijat ovat voimassa 19.8.2022 saakka. 
Oppivelvollisuuden tarkistuspäivän ajankohta on päätetty siten, että oppivelvolliset ovat ennen tar-
kistusajankohtaa saaneet tiedon mahdollisesta varasijalta saamastaan opiskelupaikasta. 
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Oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivän jälkeen perusopetuksen tai nivelvaiheen koulutuk-
sen järjestäjän tulee selvittää opiskelijan siirtyminen jatko-opintoihin. Hakeutumista ja opintojen aloit-
tamista koskevat tiedot selvitetään valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa 
(884/2017) tarkoitettuihin rekistereihin eli opiskelijavalintarekisteriin sekä opetuksen ja koulutuksen 
tietovarantoon (ns. Koski-tietovaranto) tallennettujen tietojen perusteella. Oppivelvollisen tulee kou-
lutuksen järjestäjän pyynnöstä toimittaa selvitys hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta, jos tie-
dot eivät käy ilmi edellä tarkoitetuista rekistereistä. On tärkeää, että opintoja koskevat tiedot rekiste-
reissä ovat oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivänä ajantasaiset. 

Jos oppivelvollinen ei ole tällä päätöksellä päätettävään oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistus-
päivään mennessä aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa, hakeutu-
misvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuussa olevan tahon (perusopetuksen tai nivelvaiheen kou-
lutuksen järjestäjän) on oppivelvollisuuslain 11 §:n 4 momentin mukaan ilmoitettava oppivelvollisen 
yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja 
muulle lailliselle edustajalle, ettei oppivelvollinen suorita oppivelvollisuuttaan. Oppivelvollisuuslain 14 
§:n mukaan asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on 
tehty edellä tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista 
hakeutumaan hänelle soveltuvaan oppivelvollisuuskoulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksen-
mukaisten palveluiden piiriin. Tarvittaessa oppivelvollista ohjataan hakemaan oppivelvollisuuslain 7 
§:ssä säädettyä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä, jos esimerkiksi pitkäaikainen sai-
raus tai vamma taikka muutoin vaikea elämäntilanne estää oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppi-
velvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun lailli-
sen edustajan kanssa. 

Oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaan asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- 
ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen val-
mentavassa koulutuksessa (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 
(TELMA), jos oppivelvollinen ei tätä ennen ole aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvolli-
suuskoulutuksessa. 

 

Lisätietoja: Hallitusneuvos Piritta Sirvio 
piritta.sirvio(at)gov.fi, puh. 02953 30238 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Hallitusneuvos Piritta Sirvio 

  
Jakelu Perusopetuksen järjestäjät 

Lukiokoulutuksen järjestäjät 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
Kansanopistojen ylläpitäjät 
         
 

Tiedoksi Opetushallitus 
Suomen Kuntaliitto ry 
         

 



 

 VN/12818/2022-OKM-1

 

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

 

 


	Päätös oppivelvollisuuden tarkistuspäivästä 2022

		piritta.sirvio@gov.fi
	2022-05-09T11:09:30+0300
	Finland
	I approve this document


		anita.lehikoinen@gov.fi
	2022-05-09T17:12:27+0300
	Finland
	I approve this document




