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Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
173/2020 vp).

Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 15/2020 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:
1.

Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksen ohella tulee edelleen jatkaa koko
koulutuspolun uudistamiseksi ja vahvistamiseksi tähtääviä toimia, sillä ne tukevat ja ovat
edellytyksenä myös oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteiden ja toimeenpanon onnistumi
sessa.

2.

Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa hallitus huomioi perusopetukses
sa tehostettua tukea, erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea saaneiden oppilaiden oikeu
den tukeen toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuksessa.

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraaja varmistaa sen, että erityistä tukea tarvitseville
ja vammaisille nuorille taataan opintojen kannalta olennaiset tukivälineet.

4.

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen toimenpiteineen
siitä, miten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarvitsemien tukipal
veluiden saatavuus toteutetaan eri organisaatioiden välisellä yhteistyöllä niin, että se sel
keyttää ja parantaa tukipalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

5.

Eduskunta edellyttää, että erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten nuorten riittävä toisen
asteen koulutuspaikkojen alueellinen saatavuus ja määrä turvataan ja sitä seurataan.

6.

Eduskunta edellyttää, että opinto-ohjauksen riittävät resurssit turvataan ja niiden saata
vuutta seurataan.

7.

Eduskunta edellyttää, että oppilaalle tai opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia,
neuropsykologisia ongelmia tai mielenterveyden haasteita, tulee järjestää riittävä ja tarvit-
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tava tuki koko koulutuspolulla mukaan lukien nivelvaiheen koulutus ja että tuen saatavuut
ta seurataan.
8.

Eduskunta edellyttää, että sekä yksilöllisen että yhteisöllisen opiskeluhuollon riittävä mää
rä ja alueellinen saatavuus turvataan ja sitä seurataan.

9.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta turvataan tuki
opetus myös oppivelvollisille, jotka opiskelevat valmentavassa koulutuksessa, ammatilli
sessa ja lukiokoulutuksessa.

10.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta turvataan am
matillisen koulutuksen sekä valmentavan koulutuksen oppivelvollisille oikeus erityisope
tukseen.

11.

Eduskunta edellyttää, että ammatillisessa koulutuksessa tulee vahvistaa opiskelijan oikeut
ta saada lähiopetusta. Valtioneuvoston asetuksella on säädettävä tarkemmin opetuksen ja
ohjauksen määrän arvioinnissa käytettävistä periaatteista. Toteutuneen lähiopetuksen mää
rää on seurattava.

12.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia oppilaitosverkostoon ja
opiskelupaikkojen saatavuuteen alueellisen tasa-arvon näkökulmasta sekä suurilla kaupun
kiseuduilla että harvempaan asutuilla seuduilla.

13.

Eduskunta edellyttää, että lukiokoulutukseen tulee laatia laatukriteerit, jotta oppivelvollis
ten oikeus laadukkaaseen lukiokoulutukseen voidaan taata yhdenvertaisesti koko maassa.

14.

Eduskunta edellyttää, että S2/R2 -opetuksessa olevien tukea ja ohjausta kehitetään ja kie
litieteinen opetus otetaan myös osaksi muuta opetusta. Oppilaitoksissa tulee myös seurata
toteutuneita S2/R2 -opetustuntimääriä ja resursointia.

15.

Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa huomioidaan kielelliset oikeudet
ja että erityishuomiota kiinnitetään pätevien osaajien saamiseen molemmilla kansalliskie
lillä sekä joustavuuteen ruotsinkielisen tutkintoon valmistavan koulutuksen toteuttamises
sa.

16.

Eduskunta edellyttää että kansanopistojen pitkien linjojen oppivelvollisuuden piiriin kuu
luvien opiskelupaikkojen määrän riittävyys varmistetaan.

17.

Eduskunta edellyttää että oppivelvollisuusuudistuksessa turvataan jatkossakin sovelta
vien erikoiskurssien ja opintojaksojen sekä erityisen koulutustehtävän lukioiden ja erikoislinjojen toimintaedellytykset.

18.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa oppivelvollisuusuudistukseen varatun rahoituk
sen riittävyyttä ja ryhtyy toimiin, mikäli se havaitaan riittämättömäksi.
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19.

Eduskunta edellyttää, että kuntia ja koulutuksen järjestäjiä tuetaan ja ohjataan riittävästi ja
oikea-aikaisesti lainsäädännön toimeenpanossa. Näiden tehtävien toteuttamiseksi tulee
Opetushallitukselle varata riittävät resurssit.

20.

Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia ja toisen asteen
maksuttomuuden toteutumista seurataan tieteellisen tutkimuksen avulla. Pitkäkestoisen
seurannan päämääränä on oltava uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumisen seuran
ta. Näitä ovat muun muassa koulutus- ja työllisyysasteen nouseminen sekä koulutukselli
sen tasa-arvon kehittymiseen kiinteästi liittyvä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntymi
nen ja syrjäytymisen väheneminen.

21.

Eduskunta edellyttää, että oppi vei voi lisuusuudistuksessa huolehditaan myös saamenkie
listen mahdollisuudesta saada opetusta omalla äidinkielellään ja edistetään riittävän saa
menkielisen opetushenkilöstön saatavuutta.

22.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraaja arvioi oppi vei vollisuusuudistuksen toimeenpa
noa ja vaikutuksia laajasti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin mahdollisten epäkohtien korjaami
seksi.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Oppivelvollisuuslaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset
1 ss
Oppivelvollisuuden tavoitteet
Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen pe
rusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä
ja tarpeidensa mukaisesti.
Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa
oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvin
vointia.
Oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen ja koulutuksen tavoitteista säädetään erikseen.
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2§
Oppivelvollisuuden alkaminen ja päättyminen
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä
vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Jos perusopetuslaissa tarkoitetulle perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammai
suuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa op
pivelvollisuus vuotta 2 momentissa säädettyä aikaisemmin (pidennetty oppivelvollisuus).
Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä
ennen hy väksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatilli
sesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ah
venanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.

2 luku

Oppivelvollisuuden suorittaminen
3§
Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa
Oppivelvollisuuden suorittamisesta perusopetuksessa säädetään perusopetuslain 26 §:n 1 mo
mentissa.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamis
vuonna perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitettuun esiopetukseen.
Oppivelvollinen voi osallistua myös perusopetuslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun perus
opetukseen valmistavaan opetukseen.
4§
Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksen suorittamisen jälkeen
Oppivelvollisen on perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan
suoritettava lukiolaissa (714/2018) tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää taikka ammatilli
sesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkin
toa. Oppivelvollinen voi suorittaa myös ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tarkoitettua yliop
pilastutkintoa.
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös:
1) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa koulutuk
sessa ( / ):
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavassa koulutuksessa:
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3) kansanopistossa järjestettävässä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa
tarkoitetussa koulutuksessa enintään yhden v uoden ajan. mainitun lain 25 b §:n 3 momentissa tar
koitetussa vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuksessa kuitenkin kyseisen koulutuksen
keston ajan;
4) Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa saamen kie
len ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppiv elvollinen on saame
lainen;
5) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa aikuisten perusopetuksessa tai vapaasta sivistystyös
tä annetussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa siten kuin jäljempänä 5 §:ssä säädetään.
Mitä tässä laissa säädetään koulutuksen järjestäjästä, sov elletaan myös opetuksen järjestäjään
ja oppilaitoksen ylläpitäjään, ellei tässä laissa toisin säädetä.
Oppivelvollisen katsotaan suorittavan oppivelvollisuuttaan myös. jos hän opiskelee tässä lais
sa tarkoitettua koulutusta vastaavassa koulutuksessa Ahvenanmaalla tai ulkomailla.
5 §
(Oppivelvollisuuden suorittaminen eräissä tilanteissa
Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot
mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittäv ä suomen tai
ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.
Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuslain 26 ij:n 1 momentissa tarkoitetun perusopetuksenjajolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen
tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta kansanopistossa järjestettävässä sellaises
sa koulutuksessa, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n
2 momentissa tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskouiutuksen opetussuunnitel
man perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.
Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä
sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla
aikuisten perusopetukseen tai muuhun 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelijaksi ottami
sessa sovelletaan, mitä asianomaista koulutusta koskevissa laeissa säädetään opiskelijaksi otta
misen perusteista.
65
Opintojen riittävä edistyminen
Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
7§
(Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen
Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:
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1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;
2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;
3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen
osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muu
toin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;
4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn
vuoksi.
Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos op
pivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Ennen pää
töksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen 1 momentin 1 ja
4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, vält
tämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.
Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Jos oppi
velvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivel
vollisen asuinkunta. Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja
yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään
toistaiseksi.
8§
Oppivelvollisuuden suorittaminen opiskeluoikeuden määräaikaisen menettämisen aikana
Jos oppivelvollinen on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa määräaikaisesti erotettu oppilaitok
sesta tai hänen opiskeluoikeutensa on pidätetty, koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvol
lisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia suunnitelma oppivelvollisuu
den suorittamisesta määräaikaisen erottamisen tai opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. Oppi
velvollisen tulee suunnitelman mukaisesti edistää opintojaan itsenäisesti tai muissa oppimisym
päristöissä kuin oppilaitoksessa tai työpaikalla.
Oppivelvollisella on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa opintojen
etenemisen suunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisella on oikeus oppilas-ja opiskeluhuoltolaissa (1287/2013) tarkoitettuihin palveluihin.
Jos oppivelvollinen ilman perusteltua syytä ei osallistu suunnitelman laadintaan tai olennaises
ti laiminlyö laaditun suunnitelman noudattamisen, sovelletaan, mitä asianomaista koulutusta kos
kevassa laissajajäljempänä 13 §:ssä säädetään opiskelijan eronneeksi katsomisesta. Ennen eron
neeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajal
leen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän
ei noudata tässä pykälässä säädettyjä velvoitteita.
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3 luku

Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuu
9§
Huoltajan valvontavastuu
Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvolli
suuden.
10 §
Hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen
Oppivelvollisen on hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ennen perusopetuksen vii
meisen vuosiluokan tai aikuisten perusopetuksen päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai muutoin.
Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta tai vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 a lu
vussa tarkoitettua koulutusta suorittavan oppivelvollisen on ennen koulutuksen päätty mistä ha
keuduttava 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen. Tämän lain 4 §:n 2 momentin 4 koh
dassa tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta suorittavan oppivelvollisen on ennen koulu
tuksen päättymistä hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen.
Oppivelvollisen on hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen, jos hän aikoo keskeyttää
opintonsa, opintojen suorittaminen päätty y ennen oppivelvollisuuden päättymistä tai oppiv elvol
linen muutoin on ilman 4 §:ssä tarkoitettua opiskelupaikkaa.
Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa.
H §
Hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu
Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva oppivelvol
linen täyttää 10 §:n 1 momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Opetus- ja kulttuurimi
nisteriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen järjestäjän tulee
selvittää, ovatko tässä momentissa tarkoitetut oppivelvolliset aloittaneet 4 iyssä tarkoitetussa
koulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valv ontav astuu päätty y 12 lyssä säädety n
koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai viimeistään edellä tarkoitettuna
ministeriön päättämänä ajankohtana.
Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen opiskelijana olev a oppivelvol
linen täyttää 10 tyn 2 momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Ohjaus-ja valvontavas
tuu päättyy 12 §:ssä säädetyn koulutuksen järjestäjän ohjaus-ja valvontavastuun alkaessa tai vii
meistään 1 momentissa tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankohtana. Jos 1 momentissa tai
tässä momentissa tarkoitettu koulutus päätty y muuna ajankohtana kuin kevätlukukauden päät
tyessä. päättyy koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu kuitenkin viimeistään kuukau
den kuluttua koulutuksen päättymisestä.
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Koulutuksen järjestäjä selvittää oppivelvollisen hakeutumista ja opintojen aloittamista koske
vat tiedot valtakunnallisista opinto-ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitet
tuihin rekistereihin tallennettujen tietojen perusteella. Oppivelvollisen tulee koulutuksen järjestä
jän pyynnöstä toimittaa selvitys hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta, jos tiedot eivät käy
ilmi edellä tarkoitetuista rekistereistä.
Jos oppivelvollinen ei ole 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä aloittanut
4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa, hakeutumisvelvollisuuden ohjaus-ja valvontavastuussa ole
van tahon on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti-ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnal
le sekä ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, ettei oppivelvol
linen suorita oppivelvollisuuttaan.
Oppivelvollisella on oikeus saada riittävästi oppilaanohjausta tai opinto-ohjausta sekä muuta
ohjausta 10 §:ssä säädettyjen hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi.
12

§

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
Lain 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivel
vollinen on aloittanut opintonsa koulutuksen järjestäjän opiskelijana. Koulutuksen järjestäjän oh
jaus-ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy.
Jos oppivelvollisuutta suoritetaan lukiolain 36 §:n 3 momentin nojalla erityisenä tutkintona tai
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 6 momentin mukaisesti ilman tutkintokoulutuk
seen osallistumista, erityisen tutkinnon kokeiden toimeenpanosta huolehtiva tai näytöt vastaanot
tava koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta oppivelvollisuuden suorittamisen
ohjauksesta ja valvonnasta.
Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava op
pivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.
Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä
yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa mahdollisuu
det suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvit
taessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa.
Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa koulutuksen järjestäjän on lisäksi selvitettä
vä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjat
tava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.
13 §
Oppivelvollisen eronneeksi katsominen
Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koske
van päätöksen tekemistä koulutuksen järjestäjän on selvitettävä, onko oppivelvollinen aloittanut
uudet mainitussa pykälässä tarkoitetut opinnot. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opinto
ja, koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneen oppi
velvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivel
vollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Edellä
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tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on myös silloin, jos oppiv elvollisen opiskeluoikeus on peruutettu
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla.
Poiketen siitä, mitä muualla laissa säädetään, oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman
ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet 4 jyssä tarkoitetut
opinnot.
14 §
Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu
Asuinkunnan ohjaus-ja valvontavastuu alkaa, kun oppiv elvollisen asuinkunnalle on tehty täs
sä laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy,
kun oppivelvollinen on aloittanut 4 $:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.
Lisäksi oppivelvollisen asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista,
ellei ohjausta ja valvontaa ole säädetty muun toimijan tehtäväksi. Edellä 4 §:n 4 momentissa tar
koitetun oppivelvollisen tulee ilmoittaa opintojen aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättymi
sestä ohjaus-ja valvontavastuussa olevalle asuinkunnalle.
Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle
soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Op
pivelvollisen tilanne jatuen tarve selvitetään yhdessä oppi velvollisen ja tämän huoltajan tai muun
laillisen edustajan kanssa.
15 §
Opiskelupaikan osoittaminen
Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus-ja valvontavastuun alkamises
ta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloit
tanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän, jolle on myönnetty edellä mai
nitun koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen. Jos op
pivelvollisella arvioidaan olev an tarve saada vaativaa erityistä tukea, hänelle tulee osoittaa opis
kelupaikka sellaisen koulutuksen järjestäjän koulutuksessa, jonka järjestämisluvassa määrätään
velvollisuudesta järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille.
Opiskelupaikka voidaan osoittaa myös asuinkunnan järjestämässä tutkintokoulutukseen valmen
tavassa koulutuksessa.
Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustarjonta, op
pivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan
erityisen tuen tarve sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Opiskelupaikka tulee osoittaa
oppivelvollisen perusopetuslain 10 iyssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin
kielellä järjestettävässä koulutuksessa tai oppivelvollisen henkilökohtaisten toiveiden ja valmiuk
sien mukaisesti muulla kuin edellä tarkoitetulla kielellä järjestettävässä koulutuksessa.
Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa sekä koulutuksen järjes
täjää. jonka opiskelijaksi oppivelvollinen ollaan osoittamassa, on kuultava ennen asian ratkaise
mista. Opiskelupaikan osoittamista koskeva päätös on annettava tiedoksi oppivelv olliselle ja hä
nen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle sekä koulutuksen järjestäjälle.

9

Eduskunnan vastaus EV 218/2020 vp

Oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä. Opis
kelupaikan osoittamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön vailla lainvoimaa olevana.
Oppivelvollisuutta voi suorittaa opetukseen osallistumatta lukiolain 36 §:n 2 momentissa tar
koitettuna erityisenä tutkintona tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 6 momentin
mukaisesti ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

4 luku

Koulutuksen maksuttomuus
16 §
Oikeus maksuttomaan koulutukseen
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu koulutus on 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla maksutonta sen kalenteri
vuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeutta maksuttomaan koulutuk
seen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon
taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Jos opiskelija suorittaa
samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutuk
seen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuiten
kin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
Maksuttomuutta pidennetään niiden ajanjaksojen kestoa vastaavasti, joiden aikana oppivelvol
lisuuden suorittaminen on ollut perusopetuksen suorittamisen jälkeen keskeytyneenä 7 §:ssä sää
detyillä perusteilla tai 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen suorittaminen on ollut väliaikaisesti kes
keytyneenä asianomaista koulutusta koskevassa laissa säädetyillä perusteilla. Jos oppivelvolli
suuden suorittamisen keskeytyminen johtuu 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta syystä tai
koulutuksen suorittamisen keskeytyminen johtuu asianomaista koulutusta koskevassa laissa tar
koitetusta muusta perustellusta syystä, maksuttomuutta pidennetään kuitenkin enintään yhden
vuoden ajan.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi maksuttomuutta voidaan pidentää enintään yhden vuo
den ajan, jos opiskeluajan pidentymisen syynä on:
1) terveydellisiin tai muihin painaviin syihin liittyvä opiskelualan vaihto;
2) oppimisvaikeudet;
3) perusopetuksen jälkeisen valmentavan tai valmistavan koulutuksen suorittaminen;
4) perusopetuksen oppimäärän suorittamisen viivästyminen.
Maksuttomuuden pidentämisestä päättää opiskelijan hakemuksesta se koulutuksen järjestäjä,
jonka opintojen aikana opiskelija hakee maksuttomuuden pidentämistä. Jos koulutuksen järjestä
jä on tehnyt oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä tai opintojen väliaikaista keskeyt
tämistä koskevan päätöksen, maksuttomuutta näissä opinnoissa pidennetään kuitenkin ilman ha
kemusta.
Tässä pykälässä ja 17 §:ssä säädettyä sovelletaan opiskelijaan, joka on tai on ollut tässä laissa
tarkoitettu oppivelvollinen. Tässä pykälässä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta opintoihin, jotka on
aloitettu sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
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17 §
Maksuttomuuden laajuus
Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle
maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulu
tuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet
tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuk
sen yhteydessä.
Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vas
taavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta maksuttomaan
koulutukseen, mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitettua ilman hakemusta tehtävää maksutto
muuden pidennystä, edellä 1 momentissa tarkoitettujen oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asu
jen ja -aineiden maksuttomuutta sekä edellä 2 momentissa tarkoitettuja maksuja koskeva hallin
tolain (434/2003) 7 luvun mukainen hallintopäätös vain silloin, jos opiskelija sitä kirjallisesti tai
suullisesti pyytää.
Tätä pykälää sovelletaan 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Maksuttomuudesta ja opintoso
siaalisista etuuksista säädetään lisäksi perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutukses
ta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa, tutkintokoulutukseen valmentavasta
koulutuksesta annetussa laissa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa. Koulu
matkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatukilaissa (48/1997). Ylioppilastutkinnon ko
keiden maksuttomuudesta säädetään ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:ssä.
Vammaisuuden perusteella opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista sää
detään erikseen. Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai
muun laillisen edustajansa kanssa selvittää palveluiden ja tukitoimien tarve sekä ohjata oppivel
vollista hakemaan tarvittavia palveluita ja tukitoimia.

18 §
Opetushenkilöstön kuuleminen opetuksen edellyttämien tarvikkeiden hankinnassa
Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opetushenkilös
töä ennen 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asujen
ja -aineiden hankkimista.

19 §
Majoituskorvaus oppivelvolliselle
Oppivelvollinen on oikeutettu majoituskorvaukseen, jos:
1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai monialaiseen ammatilliseen
oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä
tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä;
2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lukiossa tai ammatillisessa oppilai
toksessa, joka sijaitsee lähinnä oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muu-
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ta soveltuvaa kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys jajossa on mahdollisuus saada opetusta
oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin
kielellä: ja
3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.
Majoituskorvausta maksetaan vuosittaisen opintojen alkamis- ja päättymispäivän väliseltä
ajalta, jos opintojen suorittaminen edellyttää asumista oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalla. Ma
joituskorvauksena korvataan oppivelvolliselle opintojen aikaisesta asumisesta aiheutuvat koh
tuulliset kuukausittaiset asumiskustannukset, enintään kuitenkin yleisestä asumistuesta annetun
lain (938/2014) 10 §:ssä säädetyt enimmäisasumismenot. Majoituskorvauksena maksetaan se
osuus kohtuullisista asumiskustannuksista, jota ei korvata muun lain nojalla.
Koulutuksen järjestäjä päättää majoituskorvauksen myöntämisestä hakemuksesta.
Majoituskorvaukseen on oikeutettu myös oppivelvollinen, joka opiskelee tutkintokoulutuk
seen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutukses
sa, jos:
1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus
saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suo
men tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä;
2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa, joka sijaitsee lä
hinnä oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta soveltuvaa kulkutapaa
käyttäen on nopein kulkuyhteys ja jossa on mahdollisuus saada valmentavan koulutuksen opetus
ta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruot
sin kielellä; ja
3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.
20 §

Majoituskorvauksen myöntämisen erityistilanteet
Poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, majoituskorvaus myönne
tään myös saamelaisten kotiseutualueella asuvalle saamelaiselle, joka opiskelee Saamelaisalueen
koulutuskeskuksessa, jos matka oppivelvollisen kodista kyseiseen oppilaitokseen on yli
100 kilometriä.
Poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, oppivelvollisella on oikeus ma
joituskorvaukseen, jos hän ei voi terveydentilaansa tai erityisen tuen tarpeeseen liittyvistä syistä
ottaa vastaan opiskelupaikkaa mainitussa kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa tai häntä ei ole
otettu opiskelijaksi edellä tarkoitettuun oppilaitokseen, ja hän opiskelee mainitussa kohdassa sää
detyllä tavalla lähimmässä hänelle soveltuvassa oppilaitoksessa.
21 §
Matkakorvaus oppivelvolliselle
Oppivelvollinen on oikeutettu matkakorvaukseen, jos hän saa majoituskorvausta. Matka
korvaukseen on oikeutettu myös maksuttomassa asuntolassa asuva oppivelvollinen, jos hän täyt
tää 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa, 19 §:n 4 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 20 §:ssä säädetyt
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edellytykset majoituskorvauksen myöntämiseksi, mutta hänellä ei ole oikeutta asua asuntolassa
viikonloppuisin.
Matkakorvauksena korvataan oppivelvollisen kodin ja opiskeluaikaisen asunnon välisistä mat
koista aiheutuvat kustannukset viikonloppujen ja lomien yhteydessä. Matkakorvaus maksetaan
halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Jos matkoihin ei ole mahdollisuutta
käyttää joukkoliikennettä, sovelletaan matkakustannusten määrittämisessä, mitä koulumatkatukilaissa säädetään oman matkustustavan matkakustannuksista. Matkakorvausta ei myönnetä, jos
oppivelvollinen saa tukea vastaavista matkoista aiheutuviin kustannuksiin muun lain nojalla.
Koulutuksen järjestäjä päättää matkakorvauksen myöntämisestä hakemuksesta.

5 luku

Erinäiset säännökset
22 §
Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti
Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 9 §:ssä säädetyn velvolli
suutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, on tuomittava oppivelvollisen valvonnan lai
minlyönnistä sakkoon.
23 §
Tietojensaanti
Lain 11 ja 12 §:ssä tarkoitetulla oppivelvollisen ohjaus-ja valvontavastuussa olevalla koulu
tuksen järjestäjällä ja 14 §:ssä tarkoitetulla kunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada tässä laissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppivelvollisen
hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä opintojen
aloittamisesta ja keskeyttämisestä sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toisel
ta koulutuksen järjestäjältä tai kunnalta.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tässä laissa tarkoi
tettuun maksuttomaan koulutukseen liittyvien tehtäviensä toteuttamiseksi välttämättömät tiedot
opiskelijan oppivelvollisuudesta ja aiemmista opinnoista sekä niiden keskeyttämisestä toiselta
koulutuksen järjestäjältä tai ohjaus- ja valvontavastuussa olevalta kunnalta.
Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen aikaisemman koulutuk
sen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulu
tuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat
tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osallistuval
la opettajalla on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapitosäännösten estämättä saa
da oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta.
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24 §
Muutoksenhaku
Pidennettyä oppivelvollisuutta, 7 §:ssä tarkoitettua oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyt
tämistä tai 15 §:ssä tarkoitettua opiskelupaikan osoittamista koskevaan päätökseen saa vaatia
oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Koulutuksen jär
jestäjä ei saa vaatia oikaisua 15 §:ssä tarkoitettuun päätökseen. Muutoin oikaisuvaatimusmenet
telyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu
teen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edellä tarkoitettu valitus on käsiteltävä kii
reellisenä. Aluehallintoviraston opiskelupaikan osoittamista koskevassa asiassa oikaisuvaati
muksen perusteella antama päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimat
ta, ellei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu pidennet
tyä oppivelvollisuutta tai 7 §:ssä tarkoitettua oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytymistä
koskeva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hal
lintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

6 luku

Voimaantulo
25 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Sen 10 §:n 1 momenttija 11 §:n 1, 3 ja5 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tam
mikuuta 2021. Lain 4 §:n 2 momentin 1 kohta tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, jonka perusopetuslaissa tarkoitettu oppivelvollisuus on päät
tynyt ennen 1 päivää tammikuuta 2021.
26 §
Perusopetuksen jälkeisiä valmistavia koulutuksia koskevat siirtymäsäännökset
Oppivelvollisuutta voi suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2022 myös perusopetuslaissa tarkoite
tussa perusopetuksen lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa
koulutuksessa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatilliseen kou
lutukseen valmentavassa koulutuksessa. Mitä tässä laissa säädetään 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitetusta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, sen opiskelijasta ja koulutuksen
järjestäjästä, sovelletaan myös mainittuihin koulutuksiin.
Poiketen siitä, mitä 15 §:n 1 momentissa säädetään opiskelupaikan osoittamisesta tutkintokou
lutukseen valmentavaan koulutukseen. 31 päivään heinäkuuta 2022 oppivelvolliselle osoitetaan
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opiskelupaikka ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai lukiokoulutukseen
valmistavassa koulutuksessa taikka asuinkunnan järjestämässä perusopetuksen lisäopetuksessa.

Laki
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset
1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun perusopetuksen jälkeiseen tut
kintotavoitteiseen koulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta (tutkintokoulutukseen
valmentava koulutus).
-

§

Koulutuksen tavoitteet
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokou
lutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto-ja työelämäsuunnitelman
laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen
päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto.

2 luku

Koulutuksen järjestäminen
3 §
Koulutuksen järjestäjät
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa.
Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voidaan opetus-ja kulttuuriministeriön päätöksel-
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lä järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestämiseen valtion oppilaitoksessa so
velletaan tällöin, mitä 4—6 §:ssä säädetään.
Kunta voi kuitenkin järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman järjestämis
lupaa. Koulutuksen on tällöin täytettävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.
Koulutuksen järjestäminen vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille edellyttää,
että järjestämisluvassa on määrätty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 27 §:n
2 momentissa tarkoitetusta järjestäjän velvollisuudesta järjestää koulutusta tällaisille opiskelijoil
le.
4§
Järjestämisluvan myöntäminen
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuk
sesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuk
sesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yh
teisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjes
tämislupa. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää koulutusta koulutustarpeen mukai
sesti järjestämisluvassa määrätyllä toiminta-alueella. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voi
ton tavoittelemiseksi.
Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ottaen huo
mioon valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on toi
minnalliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen.
Järjestämisluvan myöntää opetus-ja kulttuuriministeriö. Opetus-ja kulttuuriministeriön on lu
pien myöntämistä koskevan päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen val
mentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menette
lyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä järjestämisluvan myöntämisen
tarkemmista edellytyksistä.
5§
Järjestämisluvassa määrättävät asiat
Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen
järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoite
tun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia.
Järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeli
jamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä.
Järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän on nouda
tettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulu
tuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei tutkintokoulutuk
seen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä.
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6§
Järjestämisluvan muuttaminen ja peruuttaminen
Opetus-ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta järjestämisluvan muuttamisesta ja peruut
tamisesta.
Opetus-ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa tai peruuttaa sen,
jos:
1) koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista:
2) koulutusta ei enää järjestetä;
3) järjestetty koulutus tai koulutuksen järjestäjän toimintaedellytykset eivät enää täytä 4 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä; tai
4) koulutusta järjestetään muuten olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja sään
nöksiä tai määräyksiä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee varata koulutuksen järjestäjälle mahdollisuus 2 momen
tissa tarkoitettujen puutteiden korjaamiseen kohtuullisessa ajassa ennen järjestämisluvan muutta
mista tai peruuttamista. Opetus-ja kulttuuriministeriön on järjestämisluvan peruuttamista koske
van päätöksenteon yhteydessä huolehdittava siitä, ettei valmentavan koulutuksen riittävä saata
vuus vaarannu.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu järjestämislupaa koskeva päätös on maksuton.
7§
Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen
Koulutuksen järjestäjän tulee koulutuksen toteuttamisessa olla yhteistyössä perusopetuksen,
lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä kou
lutuksen järjestämiseksi tarpeellisten nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhtei
söjen ja säätiöiden kanssa sekä työ-ja elinkeinoelämän kanssa.
Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla tässä laissa tarkoi
tettua koulutusta kunnalta, perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä
taikka ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjältä, muulta julkiselta taholta taik
ka muulta yksityiseltä y hteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen osan osaamisen arviointi voidaan kui
tenkin hankkia vain sellaiselta opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, jolla lain mukaan on
oikeus kyseisen koulutuksen osaamisen arviointiin.
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima koulutus järjestetään tämän lain mukai
sesti.
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3 luku

Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen
8§
Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on
suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Perustellus
ta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä tarkoitettua oppi
määrää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan riittävät edellytykset opin
noista suoriutumiseen.
Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija ei ole suorittanut perusopetuksen
jälkeistä tutkintoa taikka valmentavaa tai valmistavaa koulutusta. Hakija voidaan kuitenkin ottaa
opiskelijaksi tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, vaikka hän on suorittanut edellä
tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osal
listuminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua tai kyseessä
on oppivelvollisuuslain ( / ) 15 §:ssä tarkoitettu osoitettu oppivelvollinen.
9§
Hakeutuminen ja hakumenettelyt
Henkilöllä on oikeus vapaasti hakeutua suorittamaan tässä laissa tarkoitettua koulutusta.
Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Koulutuksen järjes
täjä päättää opiskelijaksi ottamisessa käytettävistä valintaperusteista sekä pääsy-ja soveltuvuuskokeista.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijavalinnassa voidaan käyttää valta
kunnallisia hakumenettelyitä. Valtakunnallisista hakumenettelyistä säädetään tarkemmin valtio
neuvoston asetuksella.
Koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvasta hausta ja siihen liittyvistä hakuajoista ja -menette
lyistä täytettäessä sellaisia opiskelupaikkoja, joita ei täytetä valtakunnallisin hakumenettelyin.
10 ss
Päätös opiskelijaksi ottamisesta
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta.
Jos opiskelijaksi ottamisessa käytetään 9 § :n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisia haku
menettelyitä, valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle poiketen siitä, mitä hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään hallintopäätöksen antamisesta. Valitsematta jättämisestä tu
lee kuitenkin ilmoittaa hakijalle kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijaksi ot
tamista koskeva hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös, jos hakija kirjallisesti tai suullises
ti pyytää päätöksen antamista 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut ilmoituksen opiskelija
valinnan tuloksesta.
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4 luku

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen
H §
Koulutuksen laajuus ja muodostuminen
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi. Koulu
tuksen järjestäjä voi myöntää opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi li
säaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista.
12

§

Koulutuksen perusteet
Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutuksel
le. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja ar
vioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tiedoista.
Koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskelijalla on valmentavan koulutuksen aikana
mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja ammatillisten perustutkintojen
osia ja osien osa-alueita, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja vahvistaa suo
men tai ruotsin kielen taitoaan.
Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä tutkintokoulutukseen valmentav an kou
lutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma koulutuksen to
teuttamisesta. Suunnitelmassa päätetään opetuksen, ohjauksen ja erityisen tuen toteuttamisesta,
opiskelijoille tarjottavista koulutuksen osista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteistaja sisällöis
tä.
13 §
Opiskelijan yksilölliset valinnat
Opiskelija suorittaa koulutuksen perusteiden mukaisista koulutuksen osista henkilökohtaisten
tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisen kokonaisuuden.
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin.
Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa koulutuksen perustei
den mukaisia osia tarvittaessa yhteistyössä 7 §:ssä tarkoitettujen tahojen kanssa.
Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelija v oi hakeutua tutkintotavoitteiseen koulutukseen
kesken valmentavan koulutuksen, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet tutkintotavoitteiseen
koulutukseen siirtymiseksi.
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14 S
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
Koulutuksen järjestäjä laatii koulutuksen aloittavalle opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen sekä jatkoopintosuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan opiskelijan opetusta, ohjausta ja tukea kos
kevat tiedot. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä.
Koulutuksen järjestäjä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan kans
sa. Suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuu koulutuksen järjestäjän nimeämä opet
taja tai opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Opiskelijan huolta
jalla tai muulla laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan ja
päivittämiseen.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ammatillisen koulutuksen järjestäjä laatii
opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman noudattaen, mitä ammatillisesta koulutuk
sesta annetussa laissa säädetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnas
ta.
15 §
Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi
Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä koulutuksen aikana. Opis
kelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitel
man mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Palautet
ta antavat opetuksesta vastaavat opettajat ja muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen
osallistuvat koulutuksen järjestäjän edustajat.
Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan koulutuksen
perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää
opettaja. Koulutuksen osat arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Koulutuksen järjestäjän
tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen
arviointi on hylätty.
Arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta anne
tun lain 55 ja 116 §:ssä valmentavasta koulutuksesta säädetään.
Poiketen siitä, mitä 2—4 momentissa säädetään, valmentavan koulutuksen aikana suoritetta
vien perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintojen arviointiin sovel
letaan, mitä asianomaista koulutusmuotoa koskevassa laissa säädetään.
16 §
Todistukset
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista koulutuksen osista, kun
opiskelija päättää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittamisen. Koulutuksen
järjestäjän tulee antaa todistus suoritetuista koulutuksen osista opiskelijan pyynnöstä myös muul
loin.
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Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijan pyynnöstä todistus suoritetuista opinnoista, jos
opiskelija eroaa tai keskeyttää koulutuksen suorittamisen.
Opetushallitus määrää todistuksiin merkittävistä tiedoista.
Valmentavan koulutuksen aikana suoritettavien perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai amma
tillisen koulutuksen opinnoista annettaviin todistuksiin sovelletaan, mitä kyseistä koulutusmuo
toa koskevassa laissa säädetään.

5 luku

Opiskelijan oikeudet ja v elvollisuudet
17 §
Opiskeluoikeus
Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut tutkintokoulutukseen valmentavan
koulutuksen tai kun hänet on 18 §:ssä säädetyn mukaisesti katsottu eronneeksi.
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, jonka hän on
suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaa
ehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka saa sairausvakuu
tuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Li
säksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellus
ta syystä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun op
pivelvolliseen. Oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä säädetään
oppivelvollisuuslain 7 §:ssä.
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä opiskelijan
hakemuksesta.
18 §
Opiskelijan eronneeksi katsominen
Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua
14 §:ssä tarkoitetun suunnitelman mukaiseen opetukseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen pe
rusteltua syytä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 11 §:n 2 momentissa säädetyssä suoritusajassa, katsotaan eronneeksi.
Jos opiskelija itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan, hänen opiske
luoikeutensa päättyy siitä päivästä, jona ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai opiskelijan
ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.
Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijan eronneeksi katsomisesta.
Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään kuukau
den kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Ennen oppivelvollisen
eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huol
tajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikä-
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li hän ei osallistu opetukseen. Oppivelvollisen eronneeksi katsomisessa noudatettavista menette
lyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain 13 §:ssä.
19 §
Oikeus saada opetusta ja ohjausta
Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka
mahdollistaa koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on
oikeus saada opetusta ja ohjausta keskimäärin 22 tuntia viikkoa kohti.
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen suorittami
seen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta.
20

§

Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti
opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opis
kelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Velvollisuudesta korvata aiheutettu vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa opiskelijan aiheuttamista vahingoista tämän huoltajalle tai
muulle lailliselle edustajalle.
21 §

Oikeus erityiseen tukeen
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai
muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea
koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan
opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä eri
tyisiä opetus-ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saa
vuttaa koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.
Opiskelijan suorittaessa lukiolaissa tarkoitettuun lukion oppimäärään kuuluvia opintoja sovel
letaan, mitä lukiolaissa säädetään opiskelijan oikeudesta oppimisen tukeen. Opiskelijan suorit
taessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tutkinnon osia sovelletaan, mitä
ammatillisessa koulutuksesta annetussa laissa säädetään osaamisen arvioinnin mukauttamisesta.
Opiskelijan oikeuteen vaativaan erityiseen tukeen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuk
sesta annetussa laissa säädetään.
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22 s<

Erityisestä tuesta päättäminen
Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida opiskelijan erityisen tuen tarve opiskelijan aloittaessa
opiskelun ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä. Jos perusopetuksesta siirtyvälle oppivelvol
liselle on tehty perusopetushan 17 §:n mukainen päätös erityisestä tuesta, on koulutuksen järjes
täjän selvitettävä ja arvioitava opiskelijan erityisen tuen tarve perusopetuksen aikana tehdyn eri
tyisen tuen päätöksen pohjalta.
Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta. Opiskeli
jaa ja tämän huoltajaa tai muuta laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä.
Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan opiskelijalle
tarjottavan erityisen tuen ja ohjauksen sisältö.
23 §
Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset etuudet
Jos valmentavaa koulutusta järjestää perusopetuksen järjestäjä, opiskelijalla on oikeus perusopetuslain 31 §:n 1 momentissa säädettyihin vammaisen ja muun erityistä tukea saavan oppilaan
opintososiaalisiin etuuksiin.
Jos valmentavaa koulutusta järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjä, opiskelijalla on
oikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 101 §:ssä säädettyihin erityistä tukea saavan
opiskelijan opintososiaalisiin etuuksiin.
Vammaisuuden perusteella opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista sää
detään erikseen.
24 §
/)petuksen maksuttomuus
Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle maksutto
mia. Opiskelijoiden valintaan liittyvät valinta- tai soveltuvuuskokeet ovat hakijalle maksuttomia.
Koulutukseen osallistuvalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä,
joina opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulu
tuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalla on lisäksi oikeus myös muuhun
maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka järjestämisluvan mukaisesti järjeste
tään sisäoppilaitosinuotoisesti. Asuntolassa asumiseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulu
tuksesta annetussa laissa säädetään.
Oppivelvollisen opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen säädetään lisäksi oppivel
vollisuuslain 4 luvussa.
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6 luku

Erinäiset säännökset
25 §
Muutoks enhaku
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksisaannista, jos päätös koskee:
1) 10 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista;
2) 11 §:ssä tarkoitettua lisäajan myöntämistä opintojen loppuun saattamiseksi;
3) 17 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa;
4) 18 §:ssä tarkoitettua opiskelijan katsomista eronneeksi;
5) 21 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta erityiseen tukeen.
Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.
Haettaessa muutosta 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia koskevaan päätökseen sovel
letaan, mitä perusopetuslaissa säädetään. Haettaessa muutosta 23 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
etuuksia koskevaan päätökseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu
teen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edellä tarkoitettu valitus on käsiteltävä kii
reellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 1 momentissa tarkoitettua asiaa kos
keva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hal
lintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
26 §
Perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain soveltaminen
Koulutuksen järjestämisessä sovelletaan, mitä asianomaisen järjestäjän osalta perusopetuslais
sa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään opetuksen julkisuudes
ta, kokeilusta, erityisopetuksen tai erityisen tuen kehittämis-, ohjaus-ja tukitehtävistä, oppilas-ja
opiskeluhuollosta, henkilöstöstä, yhteistyöstä opiskelijoiden huoltajien kanssa, oppilas- tai opiskelijakunnasta, koulutuksen arvioinnista sekä tietojensaannista ja henkilötietojen salassapidosta
ja käsittelystä, jollei laissa toisin säädetä. Lisäksi sovelletaan, mitä asianomaisen koulutuksen jär
jestäjän osalta kurinpidosta ja siihen liittyvistä menettelyistä säädetään perusopetuslain 36 ja
36 a—36 g §:ssä lukuun ottamatta jälki-istuntoa koskevaa sääntelyä, lukiolain 40—48 §:ssä ja
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80, 85—93 ja 115 §:ssä sekä mitä kurinpitotoimien
muutoksenhausta säädetään mainituissa laeissa. Jos kunta järjestää koulutusta ilman järjestämis
lupaa, sovelletaan tässä momentissa tarkoitetun osalta, mitä mainituista asioista perusopetuslais
sa säädetään.
Jos opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osaa, sovelletaan lisäksi, mitä säädetään amma
tillisesta koulutuksesta annetun lain 40 §:ssä opiskelijaksi ottamisen esteistä, mainitun lain
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9 luvussa opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja huumausainetestauksesta sekä mainitun lain
12 luvussa edellä mainittuihin asioihin liittyvästä muutoksenhausta.

7 luku

Voimaantulo
27 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Tässä laissa tarkoitettua koulutusta saa
järjestää 1 päivästä elokuuta 2022.
Opetushallituksen tulee määrätä 12 § :ssä tarkoitetut koulutuksen perusteet siten, että koulutuk
sen järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön 1 päivänä elokuuta 2022.
28 §
Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset
Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnet
ty perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, järjes
täjä saa tämän järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutus
ta 31 päivään heinäkuuta 2025.
Jos järjestäjä on järjestänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla
lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta mutta sillä ei ole 1 päivänä elo
kuuta 2022 tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämislupaa, se saa järjestää lukiokoulutuk
seen valmistavaa koulutusta 31 päivään heinäkuuta 2023 tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ei
kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita edellä tarkoitettuun koulutukseen 31 päivän heinäkuuta
2022 jälkeen.
Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnet
ty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmen
tavan koulutuksen järjestämislupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun järjestämisluvan perus
teella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
29 §
Opiskelijaa koskevat siirtymäsäännökset
Jos opiskelija on ennen 1 päivää elokuuta 2022 aloittanut opinnot perusopetuslaissa tarkoite
tussa lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa
tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatilliseen koulutukseen val
mentavassa koulutuksessa, opiskelija siirtyy mainittuna ajankohtana suorittamaan tässä laissa tar-
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koitettua tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Tässä pykälässä säädettyä ei kuitenkaan
sovelleta 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa.
Opetushallitus voi määrätä siirtymiseen liittyvistä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
periaatteista ja menettelyistä.

Laki
perusopetuskin muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan perusopetuslain (628/1998) 11 §:n 3 momentti, 25, 28 aja 28 b §, 40 §:n4 momentti,
42 §:n 5 kohta ja 45 §,
sellaisina kuin niistä ovat 28 aja 28 b § laissa 1263/2013. 40 §:n 4 momentti laissa 533/2017 ja
42 §:n 5 kohta laissa 959/2015.
muutetaan 1 §:n 1—3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n
4 momentti, 7 luvun otsikko, 26 §:n otsikko, 1 ja 2 momentti, 26 a §:n 2 momentti, 32 §:n
1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 42 §:n 6 kohta ja 46 §:n otsikko. 1. 3 ja 8 momentti.
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 1136/2003, 1 §:n 2 momentti ja 32 §:n
1 momentti laissa 542/2018, 1 §:n 3 momentti ja 46 §:n otsikko, 1, 3 ja 8 momentti laissa 1507/
2016. 4 §:n 1 momentti ja 33 §:n 1 momentti laissa 1288/1999. 5 §:n 1 momentti laissa 1707/
2009. 26 §:n 1 ja 2 momentti laissa 477/2003. 26 a $:n 2 momentti laissa 1040/2014 ja 42 §:n
6 kohta laissa 959/2015. sekä
lisätään lakiin uusi 11 a § ja 42 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 959/2015, uusi 7 kohta seu
raavasti:
1 *
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään perusopetuksesta. Oppivelvollisuudesta säädetään oppivelvollisuuslais
sa ( / ).
Lisäksi laissa säädetään pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna an
nettavasta esiopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta ope
tuksesta sekä aamu-ja iltapäivätoiminnasta. Jos tämän lain mukaista esiopetusta järjestetään var
haiskasvatuskin (540/2018) 1 § :n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa päiväkodissa tai per
hepäiväkodissa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi, jollei tässä laissa tai sen nojalla asetuksella toi
sin säädetä, mitä varhaiskasvatuslaissa tai sen nojalla asetuksella säädetään.
Aikuisille annettavasta perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä.
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4§
Velvollisuus järjestää perusopetusta ja esiopetusta
Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville 26 jj:n 1 momentissa tarkoitetuille op
pivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppiv elvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esi
opetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiope
tusta oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppiv elvollisuuden piirissä
olev ille lapsille ja niille lapsille, jotka tämän lain 27 §:n nojalla aloittavat perusopetuksen vuotta
säädettyä myöhemmin. Kunnan velvollisuus järjestää perusopetusta lakkaa oppilaan päättäessä
perusopetuksen suorittamisen siten kuin 26 §:n 1 momentissa säädetään. Kunta voi järjestää tässä
laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä
tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta jul
kiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut jär
jestetään tämän lain mukaisesti.

5 §
Muu opetus ja toiminta
Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta ja kunnan päättämässä laajuudessa
perusopetuksen 7.—9. vuosiluokan yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa.
Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille.

9§
Opetuksen laajuus

Esiopetus kestää yhden vuoden. Esiopetus voi oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoi
tetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa
sekä asianomaisen ministeriön luvalla jäljempänä 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskieli
sessä opetuksessa kestää kaksi vuotta.

11 §
Opetuksen sisältö

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, esiopetukseen ja perusopetukseen val
mistavaan opetukseen sovelletaan, mitä 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään.
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11 a §
Oikeus saada oppilaanohjausta
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta.
Sellaisella perusopetuksen oppimäärää suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen
jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman
mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta (te
hostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus).
Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja
muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Tehostettua
henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan 8. ja 9. vuosiluokalla.

7 luku

Oppilaan oikeudet ja v elvollisuudet
26 §
Perusopetuksen suorittaminen
Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saa
tava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Perusopetuksen suorittaminen
alkaa oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 momentissa säädettynä ajankohtana, jollei lapselle ole tehty tä
män lain 27 §:n nojalla päätöstä opetuksen poikkeavasta aloittamisajankohdasta. Perusopetuksen
suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen lukuvuo
den koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta.
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja il
moittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

26 a §
Esiopetukseen osallistuminen

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen velvollisuudesta osallistua esiopetuk
seen säädetään oppivelvollisuuslain 3 §:n 2 momentissa. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.
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3- §
Koulumatkat
Jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen
tai varhaiskasvatus laissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pi
tempi. oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen
tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perus
opetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin,
kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppi
laalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on op
pilaan kuljettamista tai saattamista v arten myönnettäv ä riittävä avustus.

33 §
Majoitus
Jos perusopetusta tai oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivel
vollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää edellä
32 §:n 2 momentissa säädety llä tavalla, on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täy
sihoitoon.

42 §
Oikaisuvaatimus
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hal
lintolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä, jos päätös koskee:
6) 27 iyssä säädettyä perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa;
7) 46 §:n 8 momentissa tarkoitettua opiskelijan eronneeksi katsomista.
46 §
A ikuisten perusopetus
Tässä pykälässä säädettyyn perusopetukseen voi osallistua sen jälkeen, kun 26 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu perusopetuksen suorittaminen päättyy. Aikuisten perusopetukseen sovelletaan,
mitä 2 §:ssä, 3 tyn 1 ja 2 momentissa, 9 §:n 1 momentissa, 10. 12—15. 18—22 ja 29 §:ssä, 30 <yn
1 momentissa sekä 35. 37. 38 ja 40—44 §:ssä säädetään. Opetus, oppikirjat ja muu
oppimateriaali, työvälineet ja työaineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Opetuksessa, joka on
kunnan tai kuntayhtymän päätöksen taikka 7 §:ssä tarkoitettuun lupaan sisältyvän määräyksen
perusteella järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asumi-
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seen sekä riittävään päivittäiseen maksuttomaan ruokailuun. Päätoimisissa opinnoissa opiskeli
jalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opis
kelijan läsnäoloa opetuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalle voidaan
36 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla antaa kirjallinen varoitus tai opiskelija voidaan erot
taa enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollinen voidaan kuitenkin erottaa oppilaitoksesta enin
tään kolmeksi kuukaudeksi. Oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen aika
na säädetään oppivelvollisuuslain 8 §:ssä. Opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan
hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.
Aikuisten perusopetus koostuu opiskelijan osaamistarpeen mukaan alku- ja päättövaiheen tai
ainoastaan päättövaiheen opetuksesta. Opiskelijan osaamistarpeen mukaan alkuvaihe voi sisältää
lisäksi erityisen lukutaito vaiheen. Edellä 5 §:ssä tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa ope
tusta eijärjestetä opiskelijalle, jonka 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus suorittaa perus
opetusta on päättynyt. Opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisem
min suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Opiskelijan
lähtötaso on määriteltävä ja opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on yhdessä laadittava opiskelijal
le henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opintojen aloitusvaihe, suoritettavat
kurssit ja muut opiskelun keskeiset sisällöt, opiskeluaika, opintojen suorittamistavat sekä muut
tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävät asiat, joista määrätään tarkemmin opetussuunni
telman perusteissa. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon opiskeli
jalle aiemmin tehty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja sen toteutuminen. Lähtötason mää
rittely tehdään tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Suunnitelman toteuttamis
ta seurataan, ja se päivitetään tarvittaessa.
Lukutaitovaiheen sekä alku- ja päättövaiheen kattava oppimäärä on laajuudeltaan yhteensä
enintään nelivuotinen. Päätoimisesti opiskellen opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään viides
sä vuodessa. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa
opetuksesta ja jos on ilmeistä, että opiskelija ei suorita opintojaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa opiskelija kat
sotaan eronneeksi. Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa koulutuk
sen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä
lukien, kun ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai opiskelijan ilmoittamana myöhempänä
ajankohtana. Oppivelvollisen opiskeluoikeuden menettämisessä ja eronneeksi katsomisessa nou
datettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain 13 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Lain 28 aja 28 b §:n kumoaminen tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022. Tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista perusopetuksen lisäopetusta
voi järjestää 31 päivään heinäkuuta 2022 saakka. Perusopetuksen lisäopetukseen sovelletaan tä
män lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
lukiolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan lukiolain (714/2018) 2 §:n 3 momentti. 11 §:n 3 momentti ja 20 §:n 2 momentin
3 kohta.
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 10 §. 11 §:n 4 ja 5 momentti. 12 §. 13 §:n 2 momentti. 21 §.22 §:n
4 momentti. 23 §. 34 §:n 2 momentti. 35 ja 36 §, 39 §:n 1 ja 2 momentti sekä 41 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 21 § osaksi laissa 1185/2019, sekä
lisätään 24 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään yleissivistävästä lukiokoulutuksesta.

10 §
Oppimäärien tavoitteelliset suorittamisajat, mitoitus ja laajuus
Lukiokoulutus muodostaa oppimäärän, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta.
Lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Nuorille
tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot mitoitetaan päätoimista opiskelua varten ja aikuisil
le tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot sivutoimista opiskelua varten.
Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Mitoituksesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä ja aikuisille
tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.
11 §
(Oppimäärän sisältö

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tässä laissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakun
nallisista tavoitteista, oppiaineryhmiin kuuluvista oppiaineista, opintojen rakenteesta sekä 1 ja
2 momentissa tarkoitettujen opintojen laajuuksista.
Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää myös muita kuin valtioneuvoston asetuksella säädet
tyjä lukion tehtävään soveltuvia opintoja sen mukaan kuin koulutuksen järjestäjän opetussuunni
telmassa päätetään. Opinnot ovat opiskelijalle valinnaisia.
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12

§

Opetussuunnitelma
Opetushallitus määrää 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädet
tyjen opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja temaattisia
opintoja lukuun ottamatta (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet määrä
tään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä varten.
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen
ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin
osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteis
ta ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukio
koulutuksen oppimääriä varten sekä erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä ja
tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten.
Lukiokoulutusta ja perusopetus laissa (628/1998) tarkoitettua perusopetusta varten voidaan
opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla laatia yhteinen opetussuunnitelma.
13 §
Opintojen järjestäminen

Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus si
ten, että lukiokoulutuksen oppimäärä on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Koulutuksen
järjestäjän on opintojajärjestäessään huolehdittava koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutu
misesta ja siitä, että opiskelijan edellytykset oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen
eivät vaarannu.

21 §
Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Tämän lain mukaiseen koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut
perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän taikka sellaisen ulko
maisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden lukiokoulutusta vastaaviin
opintoihin. Opiskelijaksi voidaan painavasta syystä ottaa myös henkilö, jolla koulutuksen järjes
täjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen. Poiketen siitä, mitä
hallintolain 45 §:n 2 momentissa säädetään, opiskelijaksi ottamista koskeva päätös tulee tällöin
perustella.
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22 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet

Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen sekä yhden tai
useamman lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opintoihin opiskelijaksi ottami
sen perusteista. Alle 18-vuotias hakija voidaan ottaa suorittamaan aikuisille tarkoitettua lukio
koulutuksen oppimäärää ainoastaan hakijan terveydentilaan tai henkilökohtaiseen elämäntilan
teeseen liittyvästä perustellusta syystä. Perusteltu syy tulee yksilöidä opiskelijaksi ottamista kos
kevassa päätöksessä.
23 §
Opiskeluoikeus
Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa,
jollei koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn
vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, jonka hän on
suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007). siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaa
ehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka saa sairausvakuu
tuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Li
säksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellus
ta syystä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta oppivelvollisuuslaissa ( / ) tarkoitet
tuun oppivelvolliseen. Oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä sää
detään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä.
Koulutuksen järjestäjä päättää lisäajan myöntämisestä ja opiskeluoikeuden väliaikaisesta kes
keyttämisestä opiskelijan hakemuksesta.
24 §
Opiskeluoikeuden päättyminen

Oppivelvollisen katsotaan menettäneen opiskeluoikeutensa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. En
nen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolli
selle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan kat
soa eronneeksi. mikäli hän ei osallistu opetukseen. Oppivelvollisen opiskeluoikeuden menettämi
sessä ja eronneeksi katsomisessa noudatettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvolli
suuslain 13 §:ssä.
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34 §
Opiskelijoilta perittävät maksut

Edellä 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulta aineopiskelijalta ja 36 §:n 2 momentissa tar
koitetuista erityisen tutkinnon kokeista voidaan periä maksuja, ei kuitenkaan oppivelvolliselta.
Lisäksi ulkomailla järjestettävästä opetuksesta ja yksityisen yhteisön tai säätiön opetus- ja kult
tuuriministeriön määräämän erityisen koulutustehtävän perusteella muulla opetuskielellä kuin
suomen, ruotsin, saamen, romani- tai viittomakielellä järjestämästä opetuksesta voidaan periä
kohtuullisia maksuja.

35 §
Opintososiaaliset edut
Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä
työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän
osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on edellä mainittu oikeus myös
aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa. Koulutuksessa, joka on 4 §:n 2 momentin perusteella
järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, opiskelijalla on lisäksi oikeus muuhun riittävään päivittäi
seen ruokailuun.
Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.
Asuntolapaikan myöntämiseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/
2017) 104 §:n 1 momentissa säädetään.
36 §
Lukion oppimäärän suorittaminen
Lukiokoulutuksen oppimäärä tulee suoritetuksi, kun oppimäärään kuuluvat opinnot on suori
tettu siten kuin 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään ottaen
lisäksi huomioon mahdollinen edellä 6 §:ssä tarkoitettu erityinen koulutustehtävä tai edellä
18 ij:ssä tarkoitettu kokeilulupa.
Henkilö, jota ei ole otettu 20 §:ssä tarkoitetuksi opiskelijaksi, voi suorittaa lukiokoulutuksen
oppimäärän tai osan siitä kokeissa, joiden toimeenpanosta ja arvostelusta huolehtii tässä laissa
tarkoitettu koulutuksen järjestäjä (erityinen tutkinto). Erityisen tutkinnon kokeisiin osallistuvan
tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa niiden hankkimistavasta riippumatta vastaavat eri
oppiaineissa aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.
Oppivelvollinen voi suorittaa lukion oppimäärää 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Oppivel
vollisen tulee laatia 26 §:ssä tarkoitettu henkilökohtainen opintosuunnitelma.
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39 §
Todistukset
Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus.
Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen oppimäärän suorit
tamisen. annetaan todistus suoritetuista opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityi
sessä tutkinnossa osittain suorittaneelle annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden oppimääris
tä ja muista opinnoista.

41 §
Kurinpito
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillises
ti. v oidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tar
koitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa op
pilaitoksesta määräajaksi, enintään \hdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai
opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. Oppi
velvollinen voidaan kuitenkin erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Oppivel
vollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen aikana säädetään oppivelvollisuuslain
8 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Lain 2 §:n 3 momentin. 11 §:n 3 momentin ja 20 §:n 2 momentin 3 kohdan kumoaminen sekä
1 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 4 ja 5 momentti. 12 §. 13 §:n 2 momentti, 21 §. 22 §:n 4 momentti
ja 39 §:n 1 ja 2 momentti tulevat voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta 2022. Lukiokoulu
tukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän suoritetuksi tulemiseen sovelletaan tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 7. 11 ja 14 §, 15 §:n
3 momentti, 16 §:n otsikko ja 1 momentti, 23 §:n 1 momentti. 27 §:n 2 momentti, 37 iyn
2 momentti, 38 §, 48 §:n 2 momentti. 6 luvun otsikko, 50. 58 ja 61 §,62 §:n 1 momentti. 70 §:n
5 momentti. 85 §:n 2 momentti. 96 ja 97 §. 99 §:n 1 momentti. 100 §:n 1 momentti, 102 §:n 3 tno-
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mentti, 104 §:n 1 ja 3 momentti, 105 §:n 1 ja 3 momentti sekä 111 §:n 1 kohta, sellaisena kuin
niistä on 23 §:n 1 momentti laissa 547/2018, sekä
lisätään 44 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
75
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi eri
tyistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista
opetusta ja ohjausta.
H §
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen mitoitusperusteet,laajuus ja
suoritusaika
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen ja sen osien mitoituksen peruste on
osaamispiste. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä.
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskeli
jan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää kou
lutuksen suoritusajasta. Koulutuksen suoritusaika voi olla kuitenkin enintään kolme vuotta.
14 §
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen muodostuminen
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista. Valtio
neuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan
koulutuksen muodostumisesta.
15 §
Tutkinnon perusteet

Opetushallituksen tulee laatia ammatillisten perustutkintojen perusteet siten, että tutkinnot
vastaavat laajuudeltaan lukiolain (714/2018) 10 §:ssä säädettyä lukion oppimäärän laajuutta.
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16 §
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet
Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalle
koulutukselle.

23 §
Järjestämisluvassa määrättävät tutkinnot ja koulutus
Järjestämisluvassa määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja
joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta. Järjestämisluvassa voidaan lisäksi määrätä, ettei oikeus
myöntää tutkintoja ja järjestää tutkintokoulutusta koske 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla
opetus-ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyä tiettyyn tutkintoon sisältyvää osaamisalaa tai
osaamisaloja. Järjestämisluvassa määrätään lisäksi oikeudesta järjestää työhön ja itsenäiseen elä
mään valmentavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää myös järjestämisluvan mukai
siin tutkintoihin liittyvää 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää ja täy
dentävää koulutusta.

27 §
Järjestämisluvassa määrättävät muut oikeudet, velvollisuudet, ehdot ja tehtävät

Järjestämisluvassa voidaan määrätä koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää 23 jyn
1 momentissa tarkoitettuja tutkintoja sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta
sekä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitettua kou
lutusta jäljempänä 65 §:ssä tarkoitettuun vaativaan erity iseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille
sekä huolehtia erityisen tuen kehittämis-, ohjaus-ja tukitehtävistä.

37 §
Hakeutuminen ja hakumenettelyt

Jatkuv assa haussa koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja -menettelyistä. Ammatillisen
perustutkintokoulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskeli
jaksi ottamisessa voidaan kuitenkin käyttää valtakunnallisia hakumenettely itä. Valtakunnallisis
ta hakumenettelyistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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38 §
Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vas
taavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät
edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.
44 §
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Oppivelvollisuuslaissa ( / ) tarkoitetulle oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen ke
hittämissuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suo
rittamisaika on enintään neljä vuotta.
48 §
Osaamisen hankkimisen suunnittelu

Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuk
sen osittain. Perustutkintokoulutuksessa koulutuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida oppilai
toksessa ja muissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen ja ohjauksen tarve sekä määrä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista.

6 luku

Tutkinnon sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen ja
osaamisen arviointi
50 §
Tutkinnon sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen
Tutkinnon osa on suoritettu, kun opiskelija on osoittanut tutkinnon perusteissa määritellyn
osaamisen 52 §:ssä säädetyllä tavalla tai osaaminen on tunnustettu siten kuin 47 §:ssä säädetään.
Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostumiseksi
vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti.
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen osa on suoritettu, kun opiskelija on
osoittanut koulutuksen perusteissa määritellyn osaamisen 52 §:ssä säädetyllä tavalla tai osaami
nen on tunnustettu siten kuin 47 §:ssä säädetään. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava kou-

38

Eduskunnan vastaus EV 218/2020 vp

lutus on suoritettu, kun koulutuksen perusteiden mukaan kaikki koulutuksen muodostumiseksi
vaadittavat koulutuksen osat on suoritettu hyväksytysti.
58 §
Todistus työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittamisesta
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetusta koulutuksesta, kun työ
hön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on suoritettu 50 §:ssä säädetyllä tavalla. Koulu
tuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista koulutuksen osista, jos opiskelija
on katsottu 97 §:ssä säädetyllä tavalla eronneeksi. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus
suoritetuista koulutuksen osista myös opiskelijan pyynnöstä.
61 §
Oikeus saada opetusta ja ohjausta
Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka
mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaa
mistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja si
vistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetus ja
ohjaus toteutetaan ottaen huomioon 48 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitu oppilaitoksessa ja
muissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen ja ohjauksen tarve sekä määrä.
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä, jonka tarkoituksena on hakeutua tut
kinnon suorittamisen jälkeen jatko-opintoihin, mutta joka ei ole saanut opiskelupaikkaa tutkin
toon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin liittyvään hakeutumi
seen ja urasuunnitelmiin tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vas
taa se koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa tutkinto on suoritettu.
62 §
Koulutuksen sisältö
Koulutuksen järjestäjä päättää tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta 15 §:ssä tarkoi
tettujen tutkinnon perusteiden mukaisesti sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan kou
lutuksen sisällöstä ja järjestämisestä 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen perusteiden mukaisesti.

70 §
Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa kou
lutusta eikä työvoimakoulutusta.
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85 §
Kurinpito

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäy
tymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enin
tään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu oppivelvollinen voidaan kuitenkin erot
taa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottami
sen aikana säädetään oppivelvollisuuslain 8 §:ssä.

96 §
Opiskeluoikeus
Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osan tai
osat taikka koulutuksen, johon hänet on tässä laissa säädetyn mukaisesti otettu opiskelijaksi, tai
kun hänet on 97 §:ssä säädetyn mukaisesti katsottu eronneeksi.
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on
suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaa
ehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka saa sairausvakuu
tuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Li
säksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellus
ta syystä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun op
pivelvolliseen. Oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä säädetään
oppivelvollisuuslain 7 §:ssä.
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä opiskelijan
hakemuksesta.
97 §
Opiskelijan eronneeksi katsominen
Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai
muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei
ole suorittanut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta 11 §:ssä säädety ssä ajassa.
Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle
kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun il
moitus saapuu koulutuksen järjestäjäl le, tai opiskelijan ilmoittamasta myöhemmästä ajankohdas
ta.
Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijan eronneeksi katsomisesta.
Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään kuukau
den kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittä-
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missuunnitelman mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.
Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvol
liselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan
katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen. Oppivelvollisen
eronneeksi katsomisessa noudatettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain
13 §:ssä.
99 §
Opiskelijahuolto
Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tai t>öhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa
koulutuksessa olevan opiskelijan sekä ammattitutkintokoulutuksessa olevan oppivelvollisen
opiskelijan oikeudesta opiskelijahuoltoon ja opiskelijahuollon palveluihin säädetään oppilas-ja
opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Opetushallitus määrää opiskelijahuollon keskeisistä periaat
teista sekä opiskelijahuollon tavoitteista. Opetushallituksen tulee valmistella määräys yhteistyös
sä Terveyden-ja hyvinv oinnin laitoksen kanssa. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijahuollon
järjestämistavoista Opetushallituksen määräykseen perustuen.

100 ss
Oikeus maksuttomaan ruokailuun
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa
koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen
järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on edellä tarkoitettu
oikeus myös päätoimisessa ammattitutkintokoulutuksessa. Opiskelijalla on edellä säädetyn lisäk
si oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka on järjestä
misluvan mukaisesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella sää
dettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen jär
jestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan.

102 §

Opintososiaaliset etuudet oppisopimuskoulutuksessa

Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän op
pimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yh
teen suuntaan yli kymmenen kilometriä opiskelijan kotoa tai oppisopimustvöpaikalta opetuspai
kalle. Oppivelvollisella on kuitenkin oikeus edellä mainittuun korvaukseen, jos matkan pituus on
vähintään seitsemän kilometriä. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaisel-
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ta matkalta viikossa. Erityisestä syystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija
majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole
oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta
sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimustyöpaikan välillä
tosiasiallisen lähtö-ja paluupaikan mukaan.
104 §
Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus asuntolapaikkaan
Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan myöntämisen perusteista. Asuntolapaikan
myöntämisessä on sovellettava yhdenvertaisia myöntämisperusteita ja otettava huomioon opis
kelijan tarve asuntolapaikalle. Asuntolapaikat on myönnettävä ensisijaisesti oppivelvollisuuslais
sa tarkoitetuille oppivelvollisille, toissijaisesti muille mainitun lain 16 §:n nojalla maksuttomaan
koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille ja näiden jälkeen muille opiskelijoille. Myöntämisperus
teet tulee ilmoittaa asuntolapaikkaa hakeville etukäteen.
Jos opiskelija erotetaan määräajaksi oppilaitoksesta 85 §:n 2 momentin tai 88 §:n 3 momentin
nojalla, hänen osallistumisensa opetukseen evätään 85 §:n 4 momentin nojalla, häneltä pidäte
tään oikeus opiskeluun 85 §:n 5 momentin nojalla tai hänen opiskeluoikeutensa väliaikaisesti kes
keytetään 96 §:n 3 momentin nojalla taikka hän keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen op
pivelvollisuuslain 7 §:n nojalla, koulutuksen järjestäjä voi päättää, että opiskelijan oikeus asun
tolapaikkaan keskeytyy vastaavaksi ajaksi.

105 §
Opiskelijoilta perittävät maksut
Tässä laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkintokoulutus sekä työhön ja itsenäiseen elä
mään valmentava koulutus ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisäksi opiskelijaksi ottamisessa käy
tettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat hakijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja tarvik
keista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja maksuja ei voida periä työvoimakoulutuksessa eikä hen
kilöstökoulutuksessa. Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maksuja oppimateriaaleista ja tarvikkeis
ta sekä 2 momentissa tarkoitettuja maksuja ei voida periä oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla
maksuttomaan koulutukseen oikeutetulta opiskelijalta.
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111

§

Oikaisuvaatimus
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä, jos päätös koskee:
1) 11 §:ssä tarkoitettua työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suoritusaikaa;

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Lain 7. 11 ja 14 §, 16 §:n otsikko ja 1 momentti. 23 §:n 1 momentti. 27 §:n 2 momentti. 37 §:n
2 momentti, 48 §:n 2 momentti. 6 luvun otsikko. 50 ja 58 §. 62 §:n 1 momentti. 70 §:n 5 momentti
ja 111 §:n 1 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022. Mitä tämän lain
97 §:n 1 momentissa. 99 §:n 1 momentissa ja 100 §:n 1 momentissa säädetään työhön ja itsenäi
seen elämään valmentav asta koulutuksesta, sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2022 myös amma
tilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Laki
vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaasta sivisty styöstä annetun lain (632/1998) 9 §:n 1 momentti. 10 §:n 1 moment
ti ja 24 <yn 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 965/2017, sekä
lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 579/2015, 1487/2016 ja 965/2017, uusi 5 mo
mentti sekä lakiin uusi 7 a luku seuraavasti:
9§
I altionosuuden määrä
Kansanopiston, kansalaisopiston ja kesäyliopiston ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta
57 prosenttia sekä opintokeskuksen ja liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjälle 65 prosenttia
8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä. Valtionosuutta myönnetään kuitenkin kansanopiston,
opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston ylläpitäjälle sata prosenttia 8 tyn mukaan
lasketusta euromäärästä opetus-ja kulttuuriministeriön 10 jyn nojalla vahvistamalle määrälle sel
laista oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulutusta, joka on hyväksytty kotoutumisen edistä
misestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan tai
joka on oppivelvollisuuslain ( / ) 5 j:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta. Edellä 2 §:n
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8 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta 57 prosenttia
8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä.
Kansanopistojen ylläpitäjälle, joka järjestää 7 a luvussa tarkoitettua koulutusta, valtionosuutta
myönnetään koulutuksen järjestämiseen sata prosenttia 8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä
opetus- ja kulttuuriministeriön 10 §:n nojalla vahvistamalle määrälle oppilaitoksen ylläpitäjän
järjestämää oppivelvollisuuteen kuuluvaa koulutusta.
10 §
Valtionosuuden laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa valtionosuu
den laskemisen perusteena käytettävän opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opiskelija
päivien sekä opetustuntien määrän. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa lisäksi vuosittain val
tion talousarvion rajoissa niiden opiskelijaviikkojen ja opetustuntien määrän edellä mainituista
opiskelijaviikoista ja opetustunneista, joihin 9 §:n 1 ja 5 momentin mukaisesti myönnetään sadan
prosentin valtionosuus. Yhdistetyn oppilaitoksen osalta suoritteiden määrät vahvistetaan erik
seen kullekin oppilaitosmuodolle.

24 §
Opiskelijoilta perittävät maksut
Opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. Maksua ei kuitenkaan peritä
kansanopiston, opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston järjestämästä opetuksesta
siltä osin. kuin se on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettuun
opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Maksua ei myöskään peritä 7 a luvussa tarkoitetussa kou
lutuksessa eikä oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa.

7 a luku

Oppivelvollisille suunnattu koulutus
25 a §
Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteet
Tässä luvussa säädetään oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuille oppivelvollisille suunnatusta
koulutuksesta. Tätä lukua sovelletaan opiskelijoihin, jotka koulutuksen aloittaessaan ovat oppi
velvollisia. Oppivelvollisuudesta säädetään oppivelvollisuuslaissa.
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Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan omaehtoista oppi
mista ja antaa opiskelijalle valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulu
tuksessa.
Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja antaa opiskeli
joille valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen.
25 b ij
Koulutuksen järjestäminen ja laajuus
Oppivelvollisille suunnattua koulutusta saavat järjestää kansanopistojen ylläpitäjät, joille on
myönnetty 4 §:ssä tarkoitettu ylläpitämislupa.
Tässä luvussa tarkoitettu koulutus on laajuudeltaan vähintään 34 opiskelijaviikkoa ja koulutus
v oi kestää enintään yhden vuoden.
Edellä 2 momentissa säädetystä koulutuksen kestosta voidaan kuitenkin poiketa, jos
kansanopiston ylläpitäjän 4 §:ssä tarkoitetun vlläpitämisluvan pääasiallinen tai osittainen koulu
tustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus. Tällöin suoritusaika määräytyy opis
kelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Kansanopiston ylläpitäjä päät
tää koulutuksen suoritusajasta. Koulutuksen suoritusaika voi olla kuitenkin enintään kolme vuot
ta.
25 c §
Opetussuunnitelman perusteet
Opetushallituksen tulee laatia tässä luvussa tarkoitetulle koulutukselle opetussuunnitelman pe
rusteet. Opetushallitus päättää koulutuksen tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista sekä
opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista.
Kansanopiston ylläpitäjän tulee hyväksyä tässä luvussa tarkoitettua koulutusta varten opetus
suunnitelma. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saa
menkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten.
25 d §
Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijaksi ottamisesta oppilaitokseen päättää kansanopiston ylläpitäjä. Opiskelijaksi otta
misessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Opiske
lijaksi voidaan erityisestä syystä ottaa myös henkilö, jolla kansanopiston ylläpitäjä katsoo muu
toin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.
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25 e §
Hakumenettelyt ja päätös opiskelijaksi ottamisesta
Kansanopiston ylläpitäjä päättää mahdollisesti järjestettävistä valinta- tai soveltuvuuskokeista.
Kansanopiston ylläpitäjä päättää jatkuvasta hausta ja siihen liittyvistä hakuajoista ja -menette
lyistä.
Opiskelijavalinnassa voidaan käyttää valtakunnallisia hakumenettelyitä. Valtakunnallisista
hakumenettelyistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Jos opiskelijaksi ottamisessa käytetään 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisia hakume
nettelyitä, valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle poiketen siitä, mitä hallintolain
7 luvussa säädetään hallintopäätöksen antamisesta. Valitsematta jättämisestä tulee kuitenkin il
moittaa hakijalle kirjallisesti. Kansanopiston ylläpitäjän tulee antaa opiskelijaksi ottamista kos
keva hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös, jos hakija kirjallisesti tai suullisesti pyytää
päätöksen antamista 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut ilmoituksen opiskelijavalinnan
tuloksesta.
25 f §
Oikeus saada opetusta
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta.
Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon
kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus-ja tukitoimia kos
kevat tiedot.
Kansanopiston ylläpitäjä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan
kanssa. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä. Opiskelijan huoltajalla tai
muulla laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijan henkilökohtaisen opis
kelusuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.
25 g $
Todistukset ja osaamisen arviointi
Tämän luvun mukaiseen koulutukseen osallistumisesta opiskelijalle annetaan todistus.
Opetushallitus määrää opetussuunnitelman perusteissa todistuksiin merkittävistä tiedoista ja
todistusten liitteistä.
Kansanopiston ylläpitäjän tulee antaa opiskelijan pyynnöstä todistus suoritetuista opinnoista,
jos opiskelija eroaa tai keskeyttää koulutuksen suorittamisen.
Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opetussuunnitelman perusteissa määrättyyn
osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan opetussuunnitelman perusteiden mukai
set vaatimukset ja tavoitteet.
Opiskelijalle on annettava mahdollisuus itsearviointiin. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen ar
viointiin. Osaaminen arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Kansanopiston ylläpitäjän tu
lee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arvioin
ti on hylätty.
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25 h ss
Opiskeluoikeus
Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa kansanopiston ylläpitäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut 25 b §:ssä säädetyssä laajuudessa
koulutuksen tai kun hänet on 25 i §:ssä säädetyn mukaisesti katsottu eronneeksi.
Opiskelijan oikeuteen määräaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa sovelletaan oppivelvol
lisuuslain 7 §:ää.
25 i §
Opiskelijan eronneeksi katsominen
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 25 b §:n 2 tai 3 momentissa säädetyssä ajassa, me
nettää opiskeluoikeutensa.
Opiskelija katsotaan myös eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osal
listua opetukseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Oppivelvollisen eron
neeksi katsomisessa noudatettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain
13 §:ssä.
Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa kansanopiston ylläpitäjäl
le kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun il
moitus saapuu kansanopiston ylläpitäjälle tai opiskelijan ilmoittamana myöhempänä ajankohta
na.
Kansanopiston ylläpitäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa opiskelija katsotaan eronneeksi.
25 j §
Lukiolain soveltaminen
Tässä luvussa tarkoitettuun koulutukseen sovelletaan, mitä lukiolaissa säädetään opiskeluhuollosta. kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä sekä henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä.
Lisäksi sovelletaan mainitun lain 7 lukua kurinpidosta ja siihen liittyvistä menettelyistä sekä
50 §:n 1 momenttia ja 54 §:ää muutoksenhausta.
25 k §
Muutoksenhaku arviointia koskevaan päätökseen
Edellä 25 g §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta arvioinnin uusimista kahden kuukauden ku
luessa tiedon saamisesta.
Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö
on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati
muksesta säädetään hallintolaissa.
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Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 2 momentissa tarkoitettua asiaa koskeva
oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
25 1 §
Muutoksenhaku oppivelvollisille suunnattua koulutusta koskevaan päätökseen
Tässä luvussa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksisaannista, jos päätös koskee:
1) 25 b §:n 3 momentissa tarkoitettua koulutuksen suoritusaikaa;
2) 25 e §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista;
3) 25 i §:ssä tarkoitettua opiskelijan eronneeksi katsomista.
Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu
teen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edellä tarkoitettu valitus on käsiteltävä kii
reellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 1 momentissa tarkoitettua asiaa kos
keva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hal
lintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
25 m §
Säännösten soveltaminen oppivelvollisille järjestettävässä muussa koulutuksessa
Oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maahanmuuttajille järjestettävässä
koulutuksessa sovelletaan tämän lain 25 d §:ää, 25 e §:n 1 ja 2 momenttia, 25 f §:ää, 25 g §:n 1 ja
3—5 momenttia, 25 h §:ää, 25 i §:n 2—4 momenttia sekä 25 j—25 1 §:ää.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Sen 25 c §:n 1 momentti, 25 d § ja
25 e §:n 1, 2 ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain
25 e §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.
Opetushallituksen tulee määrätä 25 c §:ssä tarkoitetut opetussuunnitelman perusteet siten, että
kansanopiston ylläpitäjät voivat ottaa ne käyttöön lain voimaan tullessa.
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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n 2 momen
tin 4 kohta. 3 §:n 1 kohta. 5 §:n 3 kohta. 7 §. 8 §:n 1 momentti. 9 §:n 1 momentti. 24 §:n 1. 7 ja
9 momentti sekä 32 b §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat. 2 §:n 2 momentin 4 kohta ja 5 §:n 3 kohta laissa 1486/2016. 3 §:n 1 koh
ta. 9 §:n 1 momentti ja 32 b §:n 1 momentti laissa 532/2017. 7 § osaksi laeissa 374/2017 ja 532/
2017, 8 §:n I momentti laissa 716/2018. 24 §:n 1 ja 7 momentti laissa 374/2017 ja 24 §:n 9 mo
mentti laissa 1502/2016. sekä
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1410/2014. 532/2017. 957/2017. 716/
2018 ja 315/2019. siitä lailla 532/2017 kumotun 3 kohdan tilalle uusi 3 kohta sekä 32 d §:n
2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 532/2017. uusi 1 a kohta seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka
valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta
sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään:
3) oppivelvollisuuslaissa ( / ):

2§
Soveltaminen eräissä tapauksissa

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tässä laissa säädetään rahoituksesta:
4) oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa ja perusopetuslain 26 a §:n 2 momentissa tarkoi
tettujen pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien vaikeimmin kehitysvammaisten ja mui
den pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden esi- ja perusopetuksesta aiheutu
viin lisäkustannuksiin;

3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
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1) opetustoimella 1 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa mainittujen lakien mukaisen toiminnan ja
2 §:n 2 momentin 1, 2, 3 a, 3 b, 4 ja 8—10 kohdassa tarkoitettujen perusopetuslain ja taiteen pe
rusopetuskin mukaisten toimintojen järjestämistä;

5§
Rahoituksen laskentaperuste
Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus
määräytyy:
3) perusopetuslaissa tarkoitetussa lisäopetuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitetun pi
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuksessa, ulko
mailla järjestettävässä opetuksessa, oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun piden
nettyyn oppivelvollisuuteen perustuvassa opetuksessa, koulukotiopetuksessa, sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n mukaiseen järjestämislupaan sisäl
tyvän kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden esiopetuksessa, joustavassa perusopetuk
sessa ja yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella, perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perusopetuk
sessa kurssimäärän ja kurssia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perusopetukseen
valmistavassa opetuksessa läsnäolokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta kohden määrätyn
yksikköhinnan perusteella;

7§
Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän lukiokoulutuksen rahoitus
Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetään lukiolaissa tarkoitetun
koulutuksen järjestämistä varten rahoitusta 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen
järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen mu
kaisesti laskettu valtionosuuden perustetta vastaava euromäärä.
Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty erityiseksi koulutustehtäväksi järjes
tää lukiokoulutusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, myönnetään mainittua opetusta var
ten valtionosuutta 57 prosenttia opiskelijamäärän ja yksikköhinnan tulosta niiden opiskelijoiden
osalta, joilla ei ole kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomessa.
8§
Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen käyttökustannuksiin
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 52,21 prosenttia ja lu
kiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia euromäärästä. joka

50

Eduskunnan vastaus EV 218/2020 vp

lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa säädetyllä tav alla laskettu euromäärä jaetaan koko maan
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.

9§
Ammatillisen koulutuksen määräraha
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille rahoitusta am
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja oppivelvollisuuslaissa säädettyjen tehtävien toteut
tamiseksi valtion talousarvioon otettavan määrärahan ja 9 a ij:n I momentissa säädetyn kuntien
rahoitusosuuden rajoissa (ammatillisen koulutuksen määräraha). Rahoituksena myönnetään las
kennallisin perustein perusrahoitusta, suoritusrahoitustaja vaikuttavuusrahoitusta. Lisäksi myön
netään strategiarahoitusta.

24 §
Lukion yksikköhinnat
Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen järjestäjil
le lukiolaissa ja oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun lukiokoulutuksen järjestämisestä yksikköhin
tojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten koko
naiskustannusten perusteella, joista on ensin vähennetty 1.44 prosenttia lukion erityisen koulu
tustehtävän lisärahoitusta varten. Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ul
komailla järjestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoi
ta. Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärä, jotka opiskelevat lukiokoulu
tukseen valmistavassa koulutuksessa, painotetaan kertoimella 1.21. Yksikköhintoja laskettaessa
niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa
tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, painotetaan kertoimella 0.615 lukuun otta
matta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita.
Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen val
mistavassa koulutuksessa, yksikköhinta on 61.5 prosenttia asianomaiselle koulutuksen järjestä
jälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulu
tusta saavia opiskelijoita.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään perusteista, joilla lukiolain 20 §:n 2 momentin
2 kohdassa tarkoitetun oppiaineen suorittaminen sekä oppivelvollisen suorittamat mainitun lain
36 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisen tutkinnon kokeet muunnetaan opiskelijamääräksi ja
otetaan huomioon tämän pykälän 1 ja 5 momentissa tarkoitettujen aikuisten lukiokoulutuksen
mukaisesti opiskelevien opiskelijoiden määrässä.
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32 b §
Opiskeli]avuosi
Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon ra
hoituksen perusteena. Opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena opiskeluoikeuden al
kamispäivästä lukien siihen päivään asti, kun opiskelijan opiskeluoikeus päättyy. Opiskelijaa ei
kuitenkaan oteta huomioon rahoituksen perusteena, jos opiskelijan opiskeluoikeus on väliaikai
sesti keskeytetty. Opiskeluoikeuden määräytymisessä sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain säännöksiä opiskeluoikeuden alkamisesta, päättymisestä, väliaikaisesta keskeyttä
misestä, peruuttamisesta ja pidättämisestä sekä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta sekä
oppivelvollisuuslain säännöksiä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Poiketen
siitä, mitä edellä tässä momentissa säädetään, oppivelvollinen opiskelija otetaan huomioon rahoi
tuksen perusteena, jos hän suorittaa oppivelvollisuuttaan oppivelvollisuuslain 8 §:ssä tarkoitetun
suunnitelman perusteella.

32 d §
Perusrahoitus

Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan seuraavilla perusteilla:
1 a) koulutuksen järjestäminen oppivelvollisuuslain 16 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan kou
lutukseen oikeutetulle opiskelijalle:

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021.
Lain 8 §:n 1 momentissa säädettyä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökus
tannuksista sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2024 myönnettävään lukiokou
lutuksen rahoitukseen. Kunnan omarahoitusosuus on 56,81 prosenttia myönnettäessä varainhoi
tovuoden 2021 rahoitusta, 54,82 prosenttia myönnettäessä varainhoitovuoden 2022 rahoitusta ja
53,28 prosenttia myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoitusta.
Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden rahoitus
osuutta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2027. Eri
tyisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden rahoitusosuus on 1,57 prosenttia määrättäessä rahoi
tusta varainhoitovuosille 2021—2023, 1,55 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuo
delle 2024, 1,51 prosenttia määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2025 ja 1,47 prosenttia
määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026.
Lain 24 §:n 1 momentissa säädettyä aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelevien
painokerrointa sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle
2027. Painokerroin on 0,650 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuosille 2021—2023,
0,644 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024, 0,633 määrättäessä rahoitusta varain-
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hoitovuodelle 2025 ja 0.622 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2026. Lain 24 §:n 7 mo
mentissa säädettyä aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelevien yksikköhinnan pro
senttiosuutta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2024.
Prosenttiosuus on 64.4 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021, 63.3 määrättäessä ra
hoitusta varainhoitovuodelle 2022 ja 62.2 määrättäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2023.

Laki
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtakunnallisista opinto-ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 2 §, 3 §:n
1 momentti. 2 luvun otsikko. 4 §:n 1 momentti. 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 2 momentti.
16 §. 17 §:n 1 momentin 3. 5 ja 6 kohta sekä 3 momentin 2 kohta. 18 §:n 1 momentti, 20 §.21 §:n
1 momentin 1 kohta ja 28 §:n 2 momentin 1 kohta.
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti. 5 §. 6 §:n 1 momentti. 11 <j:n 2 momentti, 18 §:n
1 momentti. 21 §:n 1 momentin 1 Lohta ja 28 <j:n 2 momentin 1 kohta laissa 568/2019 sekä 20 §
laissa 1 184/2019. sekä
lisätään 4 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 9 a—9 c § ja uusi 2 a luku. 14 §:n 2 momenttiin
uusi 1 a kohta, 17 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta ja 21 i<:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on
laeissa 568/2019 ja 63 1/2020. uusi 1 a kohtu ja 28 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa
568/2019. uusi 1 a kohta seuraavasti:
2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan koulutukseen ja tutkintoihin, joista säädetään:
1) perusopetuslaissa (628/1998);
2) lukiolaissa (714/2018):
3) ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019);
4) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (53 1/2017):
5) ammattikorkeakoululaissa (932/2014):
6) yliopistolaissa (558/2009);
7) vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998):
8) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ).
Tässä laissa säädetään oppijanumerosta ja oppijanumerorekisteristä. opetuksen ja koulutuksen
valtakunnallisesta tietovarannosta, oppivelvollisuusrekisteristä, ylioppilastutkintorekisteristä,
opiskelijavalintarekisteristä sekä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Laissa sää
detään myös Opetushallituksen ylläpitämästä opinto-ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta.
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3§
Oppijanumero ja oppi]änumerorekisteri
Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tal
lennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa tässä laissa tai varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tar
koitetussa tietovarannossa tarkoitettuja tietoja. Opetuksen, koulutuksen tai varhaiskasvatuksen
järjestäjä, varhaiskasvatuksen palveluntuottaja, korkeakouluja oppilaitoksen ylläpitäjä voi käyt
tää oppijanumeroa myös henkilön yksilöintiin varhaiskasvatuslaissa, perusopetuslaissa, lukio
laissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulu
tuksesta annetussa laissa, ammattikorkeakoululaissa, yliopistolaissa tai vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä toteuttaessaan.

2 luku

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto
4§
Tietovarannon käyttötarkoitus
Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa tar
koitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua koulutusta, ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa tarkoitettua koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa lais
sa tarkoitettua koulutusta ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettua koulutusta kos
kevia tietoja käytetään henkilön hakeutuessa koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä
sekä henkilön hakiessa koulutukseen liittyviä etuisuuksia.
Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös oppivelvollisuuslaissa ( / ) ope
tuksen ja koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksen ylläpitäjille sekä kunnille säädetyn ohjaus- ja
valvontavastuun toteuttamiseen.
5 §
Tietovarannon yhteisrekisteripitäjät ja vastuiden jako
Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, oppilaitosten
ylläpitäjät sekä Opetushallitus. Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä
teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä oppilaitosten ylläpitäjät vastaavat tallentamiensa tie
tojen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EU kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 5 artiklan 1 kohdan d alakohdas
sa tarkoitetusta täsmällisyydestä sekä 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen
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oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle
säädetyistä velvollisuuksista.
Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjän taikka oppilaitoksen ylläpitäjän toiminta lakkaa
eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten tietovaran
toon tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus.
6 5
Tietojen tallentaminen tietovarantoon
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjällä sekä oppilaitoksen ylläpitäjällä on velvollisuus tallen
taa tietovarantoon 7—9 ja 9 a—9 c §:ssä tarkoitetut tiedot.
Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon tallentajien on pidettävä tallennettavat tiedot
ajantasaisina. Opetushallitus antaa tarkempia määräyksiä 7—9 ja 9 a—9 c 5:ssä säädettyjen tie
tojen tietorakenteista.

9a§
Vapaassa sivistystyössä järjestettyä oppivelvollisille suunnattua koidutusta koskevat tiedot
Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen y lläpitäjän on tallennettava
tietovarantoon seuraavat tiedot mainitun lain 7 a luvussa tarkoitetussa koulutuksessa olevista
opiskelijoistaan:
1) suoritettava koulutus:
2) opintojen aloittaminen, väliaikainen keskey tyminen ja päättyminen:
3) suoritetut opinnot ja osaamisen arviointi.
9b §
Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koskevat tiedot
Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen
järjestäjän on tallennettava tietovarantoon seuraavat tiedot lain mukaisessa koulutuksessa olevis
ta opiskelijoistaan:
1) suoritettava koulutus:
2) opintojen aloittaminen, väliaikainen keskey tyminen ja päätty minen;
3) suoritetut koulutuksen osat ja osaamisen arviointi;
4) opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun rahoituksen laskenta
perusteena olevat koulutuksen järjestämistä koskevat tiedot.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjän valmentavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden
osalta tallennetaan myös 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.
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9c §
Maksuttomuutta koskevat tiedot
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen ylläpitäjän on tallennettava tietova
rantoon tieto siitä, että opiskelijan aloittama koulutus on oppivelvollisuuslain 16 §:ssä tarkoitet
tua maksutonta koulutusta. Tietovarantoon on tallennettava myös tieto siitä, että opiskelijan oi
keutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty oppivelvollisuuslain 16 §:n 2 tai 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla.
H §
Tietovarannon tietojen säilytysaika

Opintojen väliaikaista keskeyttämistä koskevat, henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuun
nitelmaan kuuluvat sekä opetuksen ja koulutuksen rahoituksen myöntämistä varten tallennetut
tiedot säilytetään kuitenkin ainoastaan viisi vuotta opintojen päättymisestä tai tutkinnon suoritta
misesta. Edellä 9 c §:ssä tarkoitetut maksuttomuutta koskevat tiedot säilytetään viisi vuotta sen
jälkeen, kun oikeus maksuttomaan koulutukseen on päättynyt.

2 a luku

Oppivelvollisuusrekisteri
11 a §
Rekisterin käyttötarkoitus
Oppivelvollisuusrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään opetuksen ja koulutuksen järjestäjil
le ja oppilaitoksen ylläpitäjille sekä kunnille oppivelvollisuuslaissa säädetyn ohjaus-ja valvonta
vastuun toteuttamiseen sekä maksuttoman koulutuksen toteuttamiseen.
Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten hoitaessa sellaisia lakisääteisiä tehtäviä,
joissa tarvitaan rekisteriin tallennettuja tietoja.
Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa
ja seurannassa.
11 b §
Rekisterin yhteisrekisteripitäjät ja vastuiden jako
Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten yllä
pitäjät, kunnat sekä Opetushallitus. Opetushallitus vastaa rekisterin yleisestä toiminnasta sekä
teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten.
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Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät ja kunnat vastaavat tallentamiensa tietojen yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmälli
syydestä sekä 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen. Opetushal
litus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksis
ta.
Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjän taikka oppilaitoksen ylläpitäjän toiminta lakkaa
eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten rekisteriin
tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus.
11 c §
Oppivelvollisuutta koskevat tiedot ja tietojen tallentaminen
Oppivelvollisuusrekisteri sisältää tiedot henkilön oppivelvollisuuden suorittamisen alkamises
ta. keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä tiedon oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla
ohjaus-ja valvontavastuussa olevasta tahosta.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän, oppilaitoksen ylläpitäjän sekä kunnan on tallennettava
rekisteriin tieto oppivelvollisuuden alkamisesta, jos oppivelvollisuus alkaa muuna kuin oppivel
vollisuuslain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana, sekä tieto mainitun lain 7 §:ssä tar
koitetusta oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä ja sen kestosta.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen ylläpitäjän on tallennettava rekiste
riin tieto kunnasta, jolle on tehty oppivelvollisuuslain 7 §:n 4 momentissa. 11 §:n 4 momentissa
tai 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus.
Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon tallentajien on pidettävä tallennettavin tiedot
ajantasaisina. Opetushallitus antaa tarkempia määräyksiä 1—3 momentissa tarkoitettujen tieto
jen tietorakenteista.
Rekisteriin tallennetaan lisäksi henkilön nimi ja oppijanumero.
11 d §
Tietojen luovuttaminen rekisteristä
Rekisteristä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn
tehtävänsä perusteella on oikeus saada rekisteriin sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen jär
jestäjältä, oppilaitoksen ylläpitäjällä tai kunnalta. Salassa pidettäviä tietoja voidaan kuitenkin luo
vuttaa vain. jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaises
ti säädetään.
Opetushallitus voi tuottaa rekisteristä opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, ke
hittämisen. tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä
tietoaineistoja.
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H e§
Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään viisi vuotta sen jälkeen, kun oikeus oppivelvollisuus
lain 16 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen on päättynyt.
14 §
Ylioppilastutkintorekisterin tietosisältö ja velvollisuus tallentaa tietoja

Ylioppilastutkintorekisteriin tallennetaan:
1 a) tieto ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n 4 momentissa tarkoitettuun kokeeseen il
moittautumisesta:

16 §
Ylioppilastutkintorekisterin tietojen säilytysaika
Ylioppilastutkintorekisterin tiedot säilytetään pysyvästi. Edellä 14 §:n 1 momentin 1 a kohdas
sa tarkoitetut tiedot säilytetään kuitenkin viisi vuotta sen jälkeen, kun oppivelvollisuuslain
16 §:ssä tarkoitettu oikeus maksuttomaan koulutukseen on päättynyt.
17 §
Opiskelijavalintarekisterin käyttötarkoitus
Opiskelij avalintarekisteriä käytetään:
3) opiskelijoiden valintaa, valintojen kehittämistä ja opintojen järjestämistä varten tarpeellis
ten tietojen antamiseen yliopistoille, ammattikorkeakouluille, ammatillisen ja lukiokoulutuksen
järjestäjille, tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjille ja vapaan sivistystyön
oppilaitosten ylläpitäjille;
5) tietojen tuottamiseen hakijoista ja opiskelijaksi otetuista koulutusjärjestelmän seurantaa ja
arviointia varten;
6) muihin opiskelijoiden valitsemista varten tarpeellisiin toimintoihin;
7) oppivelvollisuuslain 10 §:ssä tarkoitetun hakeutumisvelvollisuuden seuraamiseen.
Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä käytetään:
2) ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun perusopetuksen jälkeisen koulutuk
sen hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja
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lukiolaissa tarkoitettuihin koulutuksiin ja tutkintoihin, tutkintokoulutukseen valmentavasta kou
lutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen ja vapaassa sivistystyössä järjestettyyn op
pivelvollisille suunnattuun koulutukseen.
18 §
Opiskeli]avalintare kis terin yhteisrekisterinpitäjät ja vastuiden jako
Opiskelijavalintarekisterin vhteisrekisterinpitäjiä ovat Opetushallitus sekä yliopistot ja am
mattikorkeakoulut 17 § :n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetun osarekisterin osalta ja ammatillisen
koulutuksen, lukiokoulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjät ja
vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät 17 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekis
terin osalta.

20 §
Opiskelijavalintarekisterin tietolähteet
Opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjällä on oikeus koulutukseen hakevan henkilön
ilmoittamien tietojen lisäksi salassapitosäännösten estämättä saada 19 §:n 1 ja 5 momentissa tar
koitettuja tietoja ylioppilastutkintorekisteristä, Digi-ja väestötietovirastolta, työ-ja elinkeinoviranomaisilta, perusopetuksen järjestäjiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiltä, tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen jär
jestäjiltä, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjiltä sekä kahden tai useamman korkeakoulun
yhteisistä rekistereistä, jotka on muodostettu opiskelijoiden valintaa varten.
21 §
Tietojen luovuttaminen opiskeli]avalintarekisteristä
Opiskelijavalintarekisteristä saa luovuttaa 19 §:n 1 ja 5 momentissa tarkoitettuja tietoja salas
sapitosäännösten estämättä siinä määrin kuin 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat tarpeen ja
5 momentissa tarkoitetut tiedot ovat v älttämättömiä v astaanottajan tehtävien hoitamiseksi:
1) yliopistoille, ammattikorkeakouluille, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjes
täjille. tutkintokoulutukseen v almentavan koulutuksen järjestäjille, vapaan sivistystyön oppilai
tosten ylläpitäjille sekä kahden tai useamman korkeakoulun yhteisiin rekistereihin;
1 a) oppivelv ollisuuslain 11. 12 ja 14 §:ssä tarkoitetulle ohjaus-ja valvontavastuussa olevalle
opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle, oppilaitoksen ylläpitäjälle tai kunnalle;
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28 §
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun tarkoitus ja luovutettavat tiedot

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla luovutetaan:
1) opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 7—9 ja 9 a—9 c §:ssä
tarkoitettuja tietoja, lukuun ottamatta 9 §:n 2—5 momentissa tarkoitettuja tietoja:
1 a) oppivelvollisuusrekisteriin sisältyviä 11 c §:ssä tarkoitettuja tietoja;

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Sen 17 §:n 1 momentin 5—7 kohta sekä
21 §:n 1 momentin 1 a kohta tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain
17 §:n 1 momentin 3 kohtuja 3 momentin 2 kohta, 18 §:n 1 momentti, 20 § ja 21 §:n 1 momentin
1 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä 9 b § vasta 1 päivänä
elokuuta 2022.

Laki
opintotukilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 a §. 7 c §:n
1 momentin 2 kohta ja 11 a §:n 1 momentin 1 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti laeissa 550/2018 ja 861/2019, 5 a § laissa 550/2018
sekä 7 c §:n 1 momentin 2 kohtuja 11 a §:n 1 momentin 1 kohta laissa 1169/2018, sekä
lisätään 11 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1169/2018, uusi 2 momentti seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa perusopetuksen suorittamisen jälkeisiä, pää
toimisia opintoja, jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, myönnetään opinto
tukea siten kuin tässä laissa säädetään.
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4§
Opintotukeen oikeuttavat opinnot

Muussa kuin 2 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opiskelijal
le, joka suorittaa:
1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) säädettyä koulutusta:
2) lukiolaissa (714/2018) säädettyä lukiokoulutusta tai lukiokoulutukseen valmistavaa koulu
tusta:
3) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitettua kou
lutusta;
4) muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
(632/1998) tarkoitetussa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Snellman-korkeakoulu-nimisessä oppilaitoksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa
(252/2010) tarkoitetussa koulutuskeskuksessa;
5) perusopetuskin (628/1998) 46 §:ssä säädettyä aikuisille tarkoitettua perusopetusta; tai
6) muun alan viranomaisten kuin opetusviranomaisten valvomaa 1 kohdassa tarkoitettua kou
lutusta vastaavaa ammatillista koulutusta.

5a§
Päätoimiset opinnot
Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Muut
korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.
Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähin
tään 150 opintopistettä tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille
suunnatun oppimäärän mukaisina lukio-opintoina. Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan myös lu
kiokoulutukseen valmistava yhden lukuvuoden ja vähintään 50 opintopisteen laajuinen opintoko
konaisuus. Lukio-opinnoissa edellytetään lisäksi, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vä
hintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka kahteen yliop
pilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan
kuitenkin aina päätoimisiksi. Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan myös aikuisille suunnatun oppi
määrän mukaiset lukio-opinnot, joita suorittaa oppivelvollisuuslain ( / ) 16 §:n nojalla maksut
tomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija.
Päätoimista on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus, jonka tavoittee
na on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan taikka työhön ja itsenäiseen elämään val
mentavan koulutuksen suorittaminen. Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai mainit
tujen tutkintojen osien suorittaminen on päätoimista, jos opiskelijan henkilökohtaisessa osaami
sen kehittämissuunnitelmassa sovittu opintojen laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä opiske
lukuukautta kohti.
Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk
sesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen.
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Muut kuin 1—4 momentissa tarkoitetut opinnot ovat päätoimisia, jos opetusohjelman mukai
nen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 4,5 osaamispistettä tai kolme opintoviik
koa opiskelukuukautta kohti.
Aikuisille tarkoitettu perusopetuslain mukainen opiskelu on päätoimista, jos opintojen laajuus
on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.
Ulkomaisessa oppilaitoksessa opinnot ovat päätoimisia, jos oppilaitos on määritellyt ne pää
toimisiksi. Korkeakouluopinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opintojen laajuus vastaa
keskimäärin vähintään viittä opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Muut opinnot voidaan kat
soa päätoimisiksi myös, jos opetussuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään
25 viikkotuntia. Opintotukea ei kuitenkaan myönnetä kokonaan etäopintoina järjestettäviin opin
toihin.
7cj
Lukuvuoden tukikuukausien määrä
Opintotuki myönnetään Suomessa:
2) tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja ammatillista perustutkintoa varten
sekä lukiokoulutuksessa kymmeneksi kuukaudeksi lukuvuodessa.

H a§
Oikeus oppimateriaalilisään
Opiskelijalla on oikeus oppimateriaalilisään, kun:
1) opiskelija suorittaa 4 §:n 3 momentin 1—3 tai 6 kohdan mukaisia opintoja tai on 4 a §:n mu
kaisessa koulutuksessa;
Oppimateriaalilisään ei kuitenkaan ole oikeutettu opiskelija, joka on oikeutettu oppivelvolli
suuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Sen 4 §:n 3 momentin 3 kohta, 5 a §:n
4 momentti ja 7 c §:n 1 momentin 2 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta
2022.
Ennen 1 päivää elokuuta 2021 käyttöön otettujen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perus
teiden mukaisesti aloitettujen lukio-opintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan
koulutuksen päätoimisuuteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä.
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Laki
kuulumatkatukilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan koulumatkatukilain (48/1997) 1 §:n 1 momentti, 2, 3, 4, 5 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti
sekä 8 ja 14 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 551/2018. 2 § laeissa 53/2011 ja 551/2018. 3 §
laeissa 346/2004, 592/2004 ja 53/201 1.4 § laeissa 422/2015 ja 386/2019, 5 § laeissa 346/2004,
592/2004 ja 422/2015, 6 § laissa 346/2004, 7 §:n 1 momentti ja 14 § laissa 1079/2012 sekä 8 §
laissa 53/2011, seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opintoja, lu
kio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen välisestä
päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea kutsutaan koulumatkatueksi.

2§
Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus
Koulumatkatukeen on oikeutettu Suomessa asuva opiskelija, joka opiskelee Suomessa päätoi
misesti:
1) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä säädetyssä aikuisille tarkoitetussa perusopetuksessa;
2) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitetussa
koulutuksessa;
3) lukiolaissa (714/2018) tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavas
sa koulutuksessa;
4) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 5 §:ssä tarkoitetussa ammatilliseen
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai 7 §:ssä tarkoitetussa valmentavassa koulutuksessa;
5) Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) tarkoitetussa ammatilliseen tutkintoon johta
vassa koulutuksessa; tai
6) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa (1316/2006) tarkoitetussa am
matilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Koulumatkatukeen on lisäksi oikeutettu oppivelvollisuuslain ( / ) 16 §:n nojalla maksutto
maan koulutukseen oikeutettu opiskelija, joka opiskelee Suomessa päätoimisesti:
1) lukiolaissa säädetyssä aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa;
2) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetussa ammattitutkintoon johtavas
sa koulutuksessa;
3) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitetussa koulutuksessa tai
oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa; tai
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4) Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa saamen kie
len ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa.
Opiskelun päätoimisuudesta säädetään opintotukilaissa (65/1994).
Koulumatkatukeen ei kuitenkaan ole oikeutettu etä- tai yksityisopetuksena tai maksullisena
palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen opiskelija.
3§
Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on pitkä koulumatka ja soveltuva matkustusta
pa, joita määriteltäessä otetaan huomioon matkasta kalenterikuukausittain aiheutuvat säännölli
set kustannukset, opiskelijan mahdollisuus käyttää julkista liikennettä sekä opiskelun yhtäjaksoi
suus.
Koulumatkatukea myönnetään, jos opiskelijan:
1) yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä:
2) koulumatkasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa koko kuukauden tu
kea myönnettäessä tai 27 euroa kuukaudessa puolen kuukauden tukea myönnettäessä; sekä
3) käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukul
jetus taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma matkustustapa.
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelijalla on vähintään 10 kou
lumatkatukeen oikeuttavaa päivää kalenterikuukaudessa.
Mitä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta myönnettäessä koulumatkatukea op
pivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle. Edellä
tarkoitetulle opiskelijalle myönnetään koulumatkatukea, jos opiskelijan yhdensuuntaisen koulu
matkan pituus on vähintään seitsemän kilometriä.
4§
Matkakustannusten määräytyminen ja laskeminen
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa joukkoliikennettä matkakustannukset korvataan käy
tetyn kulkuneuvon halvimman opiskelijalle puolta kuukautta tai kuukautta vastaavalle ajalle tar
koitetun lipputuotteen hinnan mukaan.
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)
181 §:ssä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu-ja maksujärjestelmää käyt
tävää joukkoliikennettä matkakustannukset määräytyvät sen estämättä, mitä tämän pykälän
1 momentissa ja tämän lain 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, sen matkan pituuden mu
kaan, jonka opiskelija kulkee tätä kuljetusta käyttäen. Matkakustannukset määräytyvät kuitenkin
halvimman opiskelijalle puolta kuukautta tai kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun lipputuot
teen hinnan mukaan, kun opiskelijan koulumatkan tai yksittäisen matkaosuuden pituus on alle
10 kilometriä.
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta
matkakustannukset määräytyvät sen matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija kulkee tätä kul
jetusta käyttäen. Jos yhdensuuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai useammasta matkaosuudesta, matkakustannukset voidaan laskea erikseen kultakin matkaosuudelta.
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Kun koulumatkatuki myönnetään 4 a §:n mukaisesti oman matkustustavan perusteella, matka
kustannukset määräytyvät opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välisen matkan pituuden mukaan.
Matkakustannuksia ei kuitenkaan oteta huomioon siltä osin kuin ne aiheutuvat yli 100 kilometrin
yhdensuuntaisesta koulumatkasta.
Edellä 2—4 momentissa tarkoitettujen koulumatkan pituuden mukaan määräytyvien koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.
Kuukausittaiset matkakustannukset lasketaan 21.5 päivän mukaan, kun kyse on koko kuukauden
tuesta ja 1 1 päivän mukaan, kun kyse on puolen kuukauden tuesta.
Alle viiden kilometrin erillisestä matkaosuudesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata erikseen.
Matkaosuuksista aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, jos 3 §:n 2 momentin
1 kohdassa tai mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitettuun yhdensuuntaiseen koulumatkaan si
sältyy erillisiä alle viiden kilometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi kilomet
riä.
5 §
Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan maksuosuus
Koulumatkatukena korvataan koko kuukauden tukena 43 euroa kalenterikuukaudessa ylittävät
koulumatkan kustannukset ja puolen kuukauden tukena 21,50 euroa kalenterikuukaudessa ylittä
vät koulumatkan kustannukset. Opiskelija maksaa laskennallisista koulumatkakustannuksista
kuukausittain koko kuukauden tuen osalta enintään 43 euroa ja puolen kuukauden tuen osalta
enintään 21,50 euroa (opiskelijan maksuosuus), jos 4 §:stä tai tämän pykälän 3 momentista ei
muuta johdu.
Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa useammalla kuin yhdellä matkustustavalla opiskelijan
maksuosuus vähennetään joukkoliikenteen matkakustannuksista. Jos joukkoliikenteen matka
kustannuksia ei ole. opiskelijan maksuosuus vähennetään koulutuksen järjestäjän järjestämästä
kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Tuki on 70 prosenttia 1 momentin mukaisesta tuesta, jos tuki myönnetään 4 a §:n mukaisesti
oman matkustustavan perusteella tai jos matkakustannukset aiheutuv at 4 §:n 6 momentissa tar
koitetuista useista erillisistä yhteensä vähintään viiden kilometrin matkaosuuksista.
Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovelleta myönnettäessä koulumatkatukea oppivelvolli
suuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle.
Oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle
koulumatkatukena korvataan edellä 4 jj:ssä säädetyllä tavalla määritellyt koulumatkan kustan
nukset. Jos tuki kuitenkin myönnetään tämän lain 4 a §:n mukaisesti oman matkustustavan perus
teella. tuki on 70 prosenttia edellä 4 §:n 5 momentissa tarkoitetun opetus-ja kulttuuriministeriön
asetuksen perusteella määräytyvästä tuesta.
6*

Hakeminen
Koulumatkatukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Hakemus jätetään Kansaneläkelaitokselle.
Hakemuksen voi jättää myös asianomaiseen oppilaitokseen Kansaneläkelaitokselle toimitetta
vaksi.
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7§
Myöntäminen ja maksaminen
Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. Kalenterikuukausi oikeuttaa koko kuukauden
koulumatkatukeen, jos siinä on vähintään 15 koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää. Kalenteri
kuukausi oikeuttaa puolen kuukauden koulumatkatukeen, jos siinä on vähintään 10 koulumatka
tukeen oikeuttavaa päivää.

8§
Tarkistaminen ja keskeyttäminen
Koulumatkatukea tarkistetaan tai se lakkautetaan, jos opiskelijan olosuhteissa on tapahtunut
muutos, joka vaikuttaa oikeuteen saada koulumatkatukea tai tuen määrään.
Jos on perusteltua syytä olettaa, että koulumatkatuki olisi lakkautettava tai sen määrää vähen
nettävä, koulumatkatuen maksaminen voidaan väliaikaisesti keskeyttää tai maksettavaa määrää
vähentää, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Jos opiskelija ei toimita pyydettyä
selvitystä, asia voidaan ratkaista lopullisella päätöksellä niiden selvitysten perusteella, jotka ovat
Kansaneläkelaitoksen käytettävissä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.
Koulumatkatuen maksaminen voidaan lakkauttaa myös opiskelijan pyynnöstä.
Kun opiskelija valmistuu, keskeyttää opintonsa tai opiskelijan olosuhteissa tapahtuu muu tu
keen vaikuttava muutos, koulumatkatukioikeus tarkistetaan kuukausikohtaisesti tai lakkautetaan
ottaen huomioon, mitä 7 §:n 1 momentissa säädetään koulumatkatukeen oikeuttavien päivien
määrästä.
14 §
Viittaussäännös
Jollei tässä laissa toisin säädetä, koulumatkatukea koskevassa asiassa noudatetaan, mitä opin
totukilaissa säädetään opintotuen toimeenpanosta, takaisinperinnästä ja takaisinperintäsaatavan
vanhentumisesta, itseoikaisusta, päätöksen poistamisesta, asiavirheen korjaamisesta, tietojen saa
misesta, käytöstä ja luovuttamisesta, ulosmittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoituksesta.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Sen 2 §:n 1 momentin 2 kohta tulee kui
tenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022 ja 6 § vasta 1 päivänä elokuuta 2023.
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Laki
ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 20 §:ään uusi 4 ja 5 momentti seuraa
vasti :
20 §

Ylioppilastutkinnosta perittävät maksut

Oppivelvollisuuslain ( / ) 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulta kokelaal
ta ei saada periä maksuja osallistumisesta viiteen ensimmäiseksi suoritettavaan kokeeseen, eikä
edellä tarkoitettujen hylättyjen kokeiden uusimisesta. Maksu hylätyn kokeen uusimisesta saa
daan kuitenkin periä, jos koe on katsottu 14 tai 15 §:n nojalla hylätyksi.
Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että lukumäärän
perusteella kaikki kokeet eivät ole 4 momentissa säädetyllä tavalla maksuttomia, kokelaan tulee
ilmoittautumisen yhteydessä valita, minkä kokeen tai mitkä kokeet hän haluaa suorittaa maksut
tomasti.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 1 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat osaksi
laissa 886/2017. seuraavasti:
1 ss
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan:
1) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa;
2) lukiolaissa (714/2018) tarkoitetussa koulutuksessa:
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3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetussa perustutkintokoulu
tuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa;
4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitetussa
koulutuksessa;
5) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitetussa koulutuksessa ja
oppivelvollisuuslain ( / ) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa.
Tätä lakia ei sovelleta;
1) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu-ja iltapäivätoimintaan;
2) perusopetuskin 46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;
3) lukiolain 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun opiskelijaan eikä sellaiseen opiskeli
jaan, joka suorittaa lukio-opintoja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tätä lakia sovelletaan oppivelvollisuuslaissa tar
koitettuun oppivelvolliseen, joka suorittaa lukio-opintoja aikuisten opetussuunnitelman mukai
sesti. Lisäksi lakia sovelletaan oppivelvolliseen, joka opiskelee ammatillisesta koulutuksesta an
netun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ammattitutkintokoulutuksessa.
Mitä tässä laissa säädetään opiskelijasta, koulutuksen järjestäjästä ja oppilaitoksesta, koskee
myös perusopetuslaissa tarkoitettua oppilasta, opetuksen järjestäjää ja koulua.
9§
Järjestämisvastuu
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen tai ammatillisesta kou
lutuksesta annetun lain 99 §:n 1 momentissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen pe
rustuva opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimenja sosiaali-ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuus
sa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen
kokonaisuus.
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi-ja kuraattoripalvelujen järjestä
misestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta
sekä 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua koulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille
heidän kotipaikastaan riippumatta. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psy
kologi-ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen
tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana
toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Oppilaitoksen sijaintikunta voi tukea koulutuksen jär
jestäjää psykologi-ja kuraattoripalvelujen järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen jär
jestäjä vastaa psykologi-ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu-ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti.
Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutuk
seen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ot
tamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Sen 1 §:n 1 momentin 4 kohta tulee kui
tenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022.
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Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen sovelletaan 31 päivään heinäkuuta
2022 tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) 39 §:n 1 momentti
seuraavasti:
39 §
Oppivelvollisuuden suorittamiseen rinnastaminen
Suomessa oppivelvollisen lapsen katsotaan suorittavan oppivelvollisuuttaan opiskellessaan
tässä laissa tarkoitetussa koulussa.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain (252/2010) 3 ja 7 §, sellaisina
kuin ne ovat laissa 538/2017. seuraavasti:
3 §
Ammatillinen koulutus
Koulutuskeskuksen järjestämään ammatilliseen koulutukseen sovelletaan ammatillisesta kou
lutuksesta annettua lakia (531/2017) ja oppivelvollisuuslakia ( / ), jollei tästä laista muuta joh
du.

69

Eduskunnan vastaus EV 218/2020 vp

7§
Saamen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
Saamen kielen ja kulttuurin opetuksen opiskelijaksi ottamiseen sovelletaan ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 38 §:n 1 momenttia ja 39 §:ää.
Saamen kielen ja kulttuurin opetuksessa sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta anne
tun lain 80 §:ssä säädetään opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Mainitun
pykälän 4 ja 5 momentissa tarkoitetut järjestyssäännöt ja muut järjestysmääräykset ovat yhteisiä
tämän lain 3 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja 4 §:ssä tarkoitettuun opetukseen osallistuville
opiskelijoille.
Oppivelvollisuutta suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 85—92 §:ssä säädetään kurinpitotoimista ja niihin liittyvistä menettelyistä sekä mitä
mainitussa laissa säädetään kurinpitotoimia koskevien päätösten muutoksenhausta. Oppivelvol
lisuutta suorittavien opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lisäksi oppivelvol
lisuuslaissa.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
varhaiskasvatuslain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 1395/2019, seu
raavasti:
12

§

Oikeus varhaiskasvatukseen
Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen oppivelvol
lisuuslain (1)2 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta tämän
lain 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sai
rausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Var
haiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain
9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksetta
vaa isyysrahaa.
Jos lapsi ennen oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan
taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.
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Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998)
1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 541/2017. seuraavasti:

1 t
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan valtion ja rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämään koulutukseen,
josta säädetään:
1) perusopetuslaissa (628/1998):
2) lukiolaissa (714/2018);
3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (53 1/2017):
4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ( / ):
5) vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998):
6) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998).

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain (93/
2017) 1 iyn 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 542/2017. seuraavasti:
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1 ss
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan tutkintoihin ja perusopetuksen ja lukion oppimääriin, joista säädetään
seuraavissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa:
1) perusopetuslaki (628/1998):
2) lukiolaki (714/2018);
3) ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017):
4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettu laki ( / );
5) ammattikorkeakoululaki (932/2014):
6) yliopistolaki (558/2009);
7) Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu laki (1121/2008);
8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettu laki (1316/2006);
9) Poliisiammattikorkeakoulusta annettu laki (1164/2013);
10) Pelastusopistosta annettu laki (607/2006).

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain (1295/2013) 2 §:n
1 momentin 2 kohdan a alakohta sekä 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, sellaisina kuin niistä ovat
6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta laissa 114/2020, seuraavasti:
2*
Tehtävät
Arviointikeskuksen tehtävänä on:
2) tehdä 5 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti:
a) perusopetuslain (628/1998) 14 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perustei
den sekä lukiolain (714/2018) 11 §:ssä tarkoitetun oppimäärän ja 12 §:n 1 momentissa tarkoitet
tujen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten
arviointeja;
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6§
Salassa pidettävien henkilötietojen saaminen ja säilyttäminen
Arviointikeskuksella on oikeus saada varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palvelujentuottajilta,
opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä Opetushallitukselta maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä muita kuin korkeakoulujen opiskelijoita koskevat 2 §:n 1 ja 2 kohdassa säädettyjen ar
viointitehtävien suorittamiseksi välttämättömät henkilötiedot, jotka liittyvät:
3) perusopetuskin 22 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 53 §:ssä, lukiolain
37 §:ssä, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain ( / ) 15 §:ssä ja taiteen
perusopetuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun oppilaan tai opiskelijan oppimisen tai osaami
sen arvioinnin tuloksiin;
5) varhaiskasvatuslaissa (540/2018), perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuk
sesta annetussa laissa ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tar
koitetun tuen saamiseen ja järjestämistapoihin; sekä

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
nuorisolain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorisolain (1285/2016) 11 §:n 2—4 momentti seuraavasti:
H §
Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Nuoren yksilöinti-ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luo
vutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka
keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen
valmentavassa koulutuksessa;
2) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapaute
taan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyt
tää palveluksen.
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Koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää tiedot 2 momen
tissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään olevien tietojen perus
teella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole
10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.
Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot voi
daan luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1) opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole
sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;
2) koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opin
not ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa;
3) myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen sekä Kansaneläkelaitos voi
vat luovuttaa tiedot nuoresta, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saa
miensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna
nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
valmiuslain 109 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valmiuslain (1552/2011) 109 §:n 1 momentti seuraavasti:
109 §
Opetus ja koulutus
Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa opetus- ja kulttuuriministeriö
voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan määrätä perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa
(714/2018), Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetussa laissa (1463/2007), ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
annetussa laissa ( / ), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998), taiteen perusopetuk
sesta annetussa laissa (633/1998), ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja yliopistolaissa (558/
2009) säädetyn opetus-ja muun toiminnan keskeytettäväksi tai siirrettäväksi toiselle paikkakun
nalle, jos se on välttämätöntä väestön siirtämisen tai oleskelu-ja liikkumisrajoitusten vuoksi taik
ka muutoin väestön suojaamiseksi. Jos jonkin alueen väestöä siirretään 121 §:n nojalla muualle,
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että esi- ja perusopetuksen järjestämisestä siirretyille
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oppilaille vastaa tilapäisesti oppilaan asuinkunnan sijasta se kunta, jonka alueelle oppilas on siir
retty.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n 1 momen
tin 32 kohta, 2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 3 momentti, 4 §:n 1 momentin 10 kohta, 37 §:n
1 momentti, 38 §:n 4 momentti, 58 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 59 §:n 1 momentin 2 kohta ja
2 momentin 1 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 32 kohta laissa 1376/2019, 4 §:n 1 momentin
10 kohta ja 38 §:n 4 momentti laissa 676/2014 sekä 58 §:n 2 momentin 3 kohta ja 59 §:n
1 momentin 2 kohta ja 2 momentin 1 kohta laissa 1508/2016, sekä
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1376/2019, uusi 33 kohta seuraavasti:
1 §
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien
tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:
32) oppilas-ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013);
33) oppivelvollisuuslaissa ( / ).

2§
Poikkeukset soveltamisalasta
Tämän lain perusteella ei myönnetä valtionosuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat:
4) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetusta aikuisten perusopetuksesta;
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään oppivelvollisuuslain 2 §:n
3 momentissa tarkoitetun pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvan opetuksen sekä sisäoppi-
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laitosmuodossa ja koulukodissa järjestettävän opetuksen käyttökustannuksiin ikäluokkaan perus
tuvan valtionosuuden lisäksi myönnettävästä rahoituksesta.

4§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä:
10) oppivelvollisella oppilasta, joka suorittaa oppivelvollisuuttaan siten kuin oppivelvollisuus
lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään;

37 §
Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus
Jos esiopetusta ja perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusopetusta järjestää va
rainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa muu kuin oppilaan kotikunta, oppi
laan kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai muulle tämän lain 1 §:n
2 momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen siten kuin 38—41 §:ssä
säädetään. Kunta ei ole velvollinen suorittamaan kotikuntakorvausta alle 6-vuotiaasta oppivel
vollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavasta oppi
laasta.

38 §
Kotikuntakorvauksen määräytyminen

Kotikuntakorvaus määräytyy 16-vuotiaalle perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua
perusopetusta suorittavalle oppivelvolliselle 13—15-vuotiaiden kotikuntakorvausperusteen pe
rusteella.

58 §
Kustannustenjaon tarkistaminen

Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti yhte
nä kokonaisuutena 6—13 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteena olevat pe-
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rushinnat. Lisäksi tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:n
mukainen:
3) rahoitus perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun aikuisten perusopetukseen;

59 §
Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset
Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden ope
tuksen järjestäjien ! §:ssä tarkoitettujen valtionosuuden perusteena olevien valtionosuustehtä
vien käyttökustannukset sekä opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella ra
hoitettavien tehtävien järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat:
2) oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piiris
sä olevien oppilaiden opetuksen järjestämisestä; ja
Kustannustenjaon tarkistuksessa ei oteta huomioon kuitenkaan käyttökustannuksia, jotka
aiheutuvat:
1) perusopetuslain 46 §:n mukaisesta aikuisten perusopetuksesta, lukuun ottamatta mainitun
lain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta;

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 3 §:n 3 momentin
2 kohta seuraavasti:
3 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia ei sovelleta:
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2) varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisessa varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuslain
(628/1998), lukiolain (714/2018), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017). tutkin
tokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain ( / ), vapaasta sivistystyöstä annetun
lain (632/1998), yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaisessa opetuksessa, kun verkkosi
vusta tai mobiilisovellus tuotetaan varhaiskasvatuksen tai opetuksen yhteydessä ja sen käyttö ta
pahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti;

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti,
9 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 408/1996, sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 408/1996, uusi 5 momentti seuraavasti:
2§
Työhön ottaminen
Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja jonka osalta perusopetuksen suo
rittaminen on perusopetuslain (628/1998) 26 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla päättynyt.

4§
Säännöllinen työaika

Työntekijän, joka on velvollinen suorittamaan perusopetuslaissa tarkoitettua perusopetuksen
oppimäärää, päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään seitse
män tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa
kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.
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7§
Työajan sijoittelu

Oppivelvollisuuslain ( / ) 4 §:n mukaista perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuuteen kuu
luvaa koulutusta suorittavan työntekijän työaika on sijoitettava siten, ettei se ole esteenä opetus
suunnitelman tai muun koulutusta koskevan suunnitelman mukaiseen koulutukseen osallistumi
selle. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin, milloin hänen läsnäolonsa opin
noissa on välttämätöntä. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työvuorosta, joka estää hänen osallis
tumisensa opetukseen.
9§
Työn turvallisuus ja terveellisyys

Nuorella saa teettää ainoastaan sellaista työtä, joka ei aiheuta erityistä tapaturmanvaaraa tai ter
veyshaittaa tai joka ei ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla nuorelle työntekijälle itselleen tai
muille vahingoksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä nuorille
työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, niiden teettämisen edellytyksistä koulu
tuksen yhteydessä ja muutoin sekä tällaisen työn teettämiseen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudes
ta työsuojeluviranomaiselle ja nuoren huoltajalle.
12 §
Selvitys työhön otettavan iästä ja perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta
Ennen kuin 18 vuotta nuorempi henkilö otetaan työhön, tulee hänen iästään sekä siitä, onko hä
nen osaltaan perusopetuksen suorittaminen päättynyt siten kuin perusopetuslain 26 §:n 1 momen
tissa säädetään, olla luotettava selvitys.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annettu valtioneuvoston ase
tus (475/2006) jää voimaan myös siltä osin kuin se on annettu tällä lailla muutetun 9 §:n
2 momentin nojalla.
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Laki
työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
533/2006, seuraavasti:

4 luku

Perhevapaat
4§
Osittainen hoitovapaa
Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta vii
meksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakitui
sesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa ole
van lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu oppivelvollisuuslain ( / ) 2 §:n 3 momen
tissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi kuitenkin saa
da siihen saakka, kun lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa ole
van vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen
saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osit
taisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on
tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan
alkamista.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
meritvösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 7 §:n 1 momentti ja 5 luvun 5 §:n
1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 luvun 7 §:n 1 momentti laissa 250/2019, seuraavasti:
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1 luku

Yleiset säännökset
7§
Vajaavaltaisen työsopimus
Tässä laissa tarkoitettuun työhön voidaan palkata henkilö, joka työn aloittaessaan on vähin
tään 16-vuotias ja jonka osalta perusopetuksen suorittaminen on perusopetuslain (628/1998)
26 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla päättynyt. Perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuutta
suorittavaan sovelletaan lisäksi, mitä nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 7 §:n 5 mo
mentissa säädetään.

5 luku

Perhevapaat
5§
Osittainen hoitovapaa
Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta vii
meksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakitui
sesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa ole
van lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu oppivelvollisuuslain (1)2 §:n 3 momen
tissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi kuitenkin saa
da siihen saakka, kun lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa ole
van vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen
saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osit
taisella hoitovapaalla saman kalenteri)akson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on
tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan
alkamista.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .
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Laki
kotoutumisen edistämisestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (13 86/2010) 20 § :n 1 momentti seuraavas-

20 §

Kotoutumis koulutus
Kotoutumiskoulutuksena maahanmuuttajalle, jonka oppivelvollisuus on päättynyt, järjeste
tään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku-ja kirjoitustaidon opetusta sekä muu
ta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuu
risia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikai
semmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnit
telua ja uraohjausta.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 10 §:n 2 momentti, 3 luvun 1 §:n
1 momentti ja 7 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 10 §:n 2 momentti laeissa 1001/2012, 906/2017 ja 552/2018.
3 luvunl §:n 1 momentti laissa 1418/2019 ja 7 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohta laissa 1267/2018.
seuraavasti:
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2 luku

Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset
10 §

Opiskelu

Päätoimisina pidetään:
1) opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkea
koulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaminen;
2) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on amma
tillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulu
tuksen suorittaminen;
3) lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä: sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;
4) opintoja, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetus
sa laissa ( / ) tarkoitetun koulutuksen suorittaminen;
5) muita kuin 1—4 kohdassa tarkoitettuja ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, joiden
opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä. kolme opin
toviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti;
6) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä tarkoitetun aikuisten perusopetuksen opintoja, joiden
laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa;
7) muita kuin 1—6 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus
on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

3 luku

Etuuden saamisen yleiset rajoitukset
1 §
Yleiset rajoitukset
Työttömyysetuutta ei myönnetä työnhakijalle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Työttö
myysetuus voidaan kuitenkin myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, joka on suorittanut
oppivelvollisuutensa tai joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvolli
suuslain ( / ) 7 §:ssä säädetyllä tavalla. Ennen vuotta 1965 syntyneelle työnhakijalle työttö
myysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää
65 vuotta. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle työttömyysetuus myönnetään

83

Eduskunnan vastaus EY 218/2020 vp

enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää työntekijän eläkelain (395/2006)
11 §:ssä tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän.

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset
2§
Työmarkkinatuen odotusaika

Odotusaikaa ei aseteta, jos:
4) henkilöllä ei sairauden tai vamman vuoksi ole valmiuksia ammatillisen tutkinnon suoritta
miseen ja hän on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:n 3 momentissa tar
koitetun ty öhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tai saavuttanut henkilökohtai
sessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitut tavoitteet.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen pitämiseen päätoimisena sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 12 a §:n 1 momentin
1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1653/2015, seuraavasti:
12 a §
Vakuutusmaksuveivollisuutta koskevat rajoitukset
Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta:
1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta;
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Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
lastensuojelulain 24 ja 52 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 24 §:n 2 momentti ja 52 a §, sellaisena kuin niistä on
52 a § laissa 542/2019. seuraavasti:
24 §
Vastuu lapsen edun turvaamisesta

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun
rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä sekä käsiteltäessä oppivelvollisen
lapsen koulusta tai oppilaitoksesta erottamista koskevaa asiaa opetustoimesta vastaavassa toimi
elimessä tai oppivelvollisuuslain ( / ) 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän toimielimes
sä, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta.
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee tarvittaessa ohjata lapsi rikosasioiden ja eräiden
riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaiseen sovitteluun.
52 a §
Sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana
Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja opetukseen sijaishuollon aikana siten kuin niistä
säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), perusopetuslaissa (628/1998) sekä oppivelvollisuus
laissa ( / ). Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten hänen varhaiskasvatuksensa, pe
rusopetuksensa, oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu koulutus tai muu opetus järjestetään sijaishuol
lon aikana.
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tehdä
yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen tai koulutuksen jär
jestäjän kanssa lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen valmistelun aikana sekä sijoituksen aikana.
Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee toimia yhteistyös
sä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän
kanssa.
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Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .

Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 13 §:n
1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 17 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n 1 momentin 2 ja
3 kohta laissa 975/2013 sekä 17 §:n 3 momentti laissa 1282/2002, seuraavasti:
13 §
Osittainen hoitoraha
Suomessa tosiasiallisesti asuvalla lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimää
räinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada osittaista
hoitorahaa:
,
2) lapsen perusopetuksen aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin op
pivelvollisena esiopetukseen;
3) lapsen perusopetuksen kolmannen lukuvuoden ajalta, jos lapsi kuuluu oppivelvollisuuslain
( / ) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

17 §
Maksaminen

Tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona lapsi
siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus alkaa oppivelvollisuuslain
2 §:n 3 momentin mukaan vuotta oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 momentissa mainittua aikaisem
min, tuen maksaminen kuitenkin lakkaa viimeistään oppivelvollisuuden alkamisvuotta seuraavana vuonna.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta 20 .
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Helsingissä 13.12.2020
Eduskunnan puolesta
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