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Beslut

29.3.2021

VN/5178/2021
VN/5178/2021-OKM-1

Enligt sändlista

Beslut om datum för utredning av fullgörandet av läroplikten 2021

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar att den tidpunkt för utredning av fullgörandet
av läroplikten som avses i 11 § 1 mom. i läropliktslagen (1214/2020) 2021 är fredagen den 27
augusti 2021.
Enligt 11 § 1 mom. i läropliktslagen har anordnare av grundläggande utbildning till uppgift att handleda och övervaka att en läropliktig elev fullgör sin skyldighet enligt 10 § 1 mom. att söka till utbildning. Enligt 10 § 1 mom. i läropliktslagen ska den läropliktige genom de riksomfattande ansökningsförfarandena eller på något annat sätt söka sig till sådan utbildning som avses i 4 § i läropliktslagen
(s.k. läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen) före utgången av den sista årskursen
inom den grundläggande utbildningen. Enligt 11 § 1 mom. i läropliktslagen beslutar undervisningsoch kulturministeriet årligen om när anordnare av grundläggande utbildning senast ska utreda om
de läropliktiga har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen. Handledningsoch tillsynsansvaret för anordnare av grundläggande utbildning upphör när den läropliktiga har inlett
läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen eller senast vid ovan avsedda tidpunkt som
ministeriet bestämmer.
Undervisnings- och kulturministeriet har den 27 augusti 2020 meddelat ett beslut om tidsplanerna
för den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt för andra gemensamma ansökningar (VN/19170/2020). Beslutet har genom ett beslut (VN/5319/2021) den 2 mars
2021 reviderats till den del som gäller tidpunkten då ansökningstiden går ut. Reservplatserna inom
den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt andra gemensamma
ansökningar gäller till den 20 augusti 2021. Tidpunkten för utredning av läroplikten har fastställts så
att de läropliktiga före den tidpunkten har fått kännedom om eventuella studieplatser de fått från en
reservplats.
I 11 § 4 mom. i läropliktslagen föreskrivs att om den läropliktige inte före den tidpunkt som avses i
1 mom., dvs. den tidpunkt då läroplikten utreds genom detta beslut, har inlett läropliktsutbildning
efter den grundläggande utbildningen, ska den aktör som har styrnings- och tillsynsansvar i fråga
om skyldigheten att söka till utbildning (anordnaren av grundläggande utbildning) anmäla den
läropliktiges identifierings- och kontaktuppgifter till den läropliktigas boendekommun. Likaså ska
aktören till den läropliktigas vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare meddela att den
läropliktiga inte fullgör sin läroplikt.
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Efter det datum då fullgörandet av läroplikten senast ska utredas ska anordnaren av grundläggande
utbildning i enlighet med 11 § 3 mom. i läropliktslagen utreda den studerandes övergång till fortsatta
studier. Uppgifterna om ansökan om och inledande av studier utreds utifrån de uppgifter som
lagrats i de register som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017), dvs.
antagningsregistret samt informationsresursen inom undervisning och utbildning (det s.k. Koskidatalagret). Läropliktiga ska på begäran av utbildningsanordnaren lämna en redogörelse över
ansökan till och inledande av studier, om uppgifterna inte framgår av de register som avses ovan.
Det är viktigt att uppgifterna om studierna i registren är uppdaterade den dag då fullgörandet av
läroplikten utreds.
Enligt 14 § 1 mom. i läropliktslagen börjar boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar när
en anmälan om en läropliktig har gjorts till den läropliktiges boendekommun. Enligt 14 § 3 mom. i
lagen har boendekommunen till uppgift att hänvisa den läropliktige till läropliktsutbildning som
lämpar sig för honom eller henne och vid behov till andra ändamålsenliga tjänster. Vid behov
hänvisas den läropliktige att ansöka om avbrytande av fullgörandet av läroplikten enligt 7 § i
läropliktslagen, om till exempel en långvarig sjukdom eller skada eller en annars svår livssituation
hindrar fullgörandet av läroplikten. Den läropliktigas situation och stödbehov utreds tillsammans
med den läropliktiga och dennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.
Boendekommunen ska två månader efter det att handlednings- och tillsynsansvaret börjat anvisa
den läropliktige en studieplats i lämplig utbildning i ett övergångsskede (fram till den 31 juli 2022
påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för
yrkesutbildning (VALMA) eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA), fr.o.m. den
1 augusti 2022 den nya utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) eller inom utbildning
som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), om den läropliktige inte dessförinnan har
inlett sådan läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen som avses i 4 § i
läropliktslagen.
Ytterligare information:
Piritta Sirvio, regeringsråd, tfn 02953 30238
Kirsi Lamberg, regeringssekreterare, tfn 02953 30397
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