
 

 

Oppivelvollisuuslaki 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1 luku. Yleiset säännökset 

 

1 § 

Oppivelvollisuuden tavoitteet 

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen 

perusosaaminen 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 tasa-arvoa.  

Oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen ja koulutuksen tavoitteista säädetään erikseen.  

 

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 

vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä 

vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 2 momentissa säädettyä aikaisemmin (pidennetty 

oppivelvollisuus).  
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Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on 

hyväksytysti suorittanut lukiolaissa (714/2018) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa 

laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

  

2 luku. Oppivelvollisuuden suorittaminen 

3 § 

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa 

Oppivelvollisen on suoritettava perusopetusta siten kuin perusopetuslain 26 §:n 1 

momentissa säädetään.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan tulee osallistua oppivelvollisuuden 

alkamisvuonna järjestettävään perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitettuun esiopetukseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oppivelvollinen voi osallistua myös perusopetuslain 9 §:n 2 

momentissa tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään perusopetukseen valmistavaan 

opetukseen. 

 4 § 

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen  

Oppivelvollisen tulee perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen oppimäärän 

suoritettuaan suorittaa lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää taikka 

ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai 

ammattitutkintoa. 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös: 

1) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa 

koulutuksessa (XXX/2020); 

2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa työhön ja itsenäiseen 

elämään valmentavassa koulutuksessa; 

3) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitetussa 

koulutuksessa enintään yhden vuoden ajan. 
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5 § 

Oppivelvollisuuden suorittaminen eräissä tilanteissa 

Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, 

mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen 

tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla perusopetuslain 46 

§:ssä tarkoitettuun aikuisten perusopetukseen. 

Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä 

sinä kalenterivuonna, kun hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta 

osallistumalla 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen tai perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettuun 

aikuisten perusopetukseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan, mitä kyseistä koulutusta 

koskevissa laeissa säädetään opiskelijaksi ottamisen perusteista. 

7 § 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen 

Muulla kuin 3 §:ssä tarkoitetulla oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden 

suorittaminen määräajaksi tai toistaiseksi   

1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman 

vuoksi;  

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi; 

3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen 

järjestäjä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opiskelija, 

keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta.  Päätös oppivelvollisuuden 

suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Opetuksen tai koulutuksen 

järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden 

suorittaminen keskeytetään toistaiseksi. 

 

8 § 

Oppivelvollisuuden suorittaminen opiskeluoikeuden menettämisen aikana 

Jos oppivelvollinen on määräaikaisesti erotettu oppilaitoksesta lukiolain 41 §:n 1 momentissa 

tai 44 §:n 3 momentissa taikka ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:n 2 

momentissa tai 88 §:n 3 momentissa säädetyillä perusteilla taikka oppivelvollisen 

opiskeluoikeus on pidätetty lukiolain 41 §:n 4 momentissa tai ammatillisesta koulutuksesta 
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annetun lain 85 §:n 5 momentissa säädetyillä perusteilla, koulutuksen järjestäjän tulee 

yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia 

suunnitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen tai 

opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. Oppivelvollisen tulee suunnitelman mukaisesti 

edistää opintojaan itsenäisesti tai muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa taikka 

siirtyä toiseen hänelle soveltuvaan koulutukseen. Jos oppivelvollinen ei noudata laadittua 

suunnitelmaa, koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisuuden suorittamisen 

keskeytymisestä oppivelvollisen asuinkunnalle sekä huoltajalle tai muulle lailliselle 

edustajalle. 

 

3 luku. Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuu 

9 § 

Huoltajan valvontavastuu 

 

Oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että 

oppivelvollisuus tulee suoritettua.  

 

10 § 

Hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 

Oppivelvollisen on hakeuduttava 4 tai 5 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ennen 

perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. 

Oppivelvollisen, joka suorittaa 4 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettua koulutusta, on 

ennen kyseisen koulutuksen päättymistä hakeuduttava 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 

tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Oppivelvollisen, joka suorittaa perusopetuslain 46 §:ssä 

säädettyä aikuisten perusopetusta, on ennen kyseisen koulutuksen päättymistä 

hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen. 

Muun kuin 3 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisen on hakeuduttava 4 tai 5 §:ssä tarkoitettuun 

koulutukseen, jos hän aikoo keskeyttää opintonsa oman ilmoituksen perusteella lukiolain 24 

§:n 2 momentissa  tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 97 §:n 2 momentissa  

säädetyllä tavalla, vapaasta sivistystyöstä annetun lain x §:ssä tai tutkintokoulutukseen 
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valmentavasta koulutuksesta annetun lain x §:ssä säädetyllä tavalla taikka  jos koulutus 

muutoin päättyy ennen oppivelvollisuuden päättymistä. 

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa.  

11 § 

Hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu 

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva 

oppivelvollinen täyttää 10 §:n 1 momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen 

järjestäjän tulee selvittää, ovatko tässä momentissa tarkoitetut oppivelvolliset aloittaneet 4 

tai 5 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu 

päättyy 12 §:ssä säädetyn koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai 

viimeistään edellä tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankohtana. 

Lain 4 ja 5 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen 

opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää 10 §:n 2 momentissa säädetyn 

hakeutumisvelvollisuutensa. Ohjaus- ja valvontavastuu päättyy 12 §:ssä säädetyn 

koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai viimeistään 1 momentissa 

tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankohtana. Jos tässä momentissa tarkoitettu 

koulutus päättyy muuna ajankohtana kuin kevätlukukauden päättyessä, päättyy koulutuksen 

järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua koulutuksen 

päättymisestä.  

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä selvittää oppivelvollisen hakeutumista ja opintojen 

aloittamista koskevat tiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa 

laissa (884/2017) tarkoitettuihin rekistereihin tallennettujen tietojen perusteella. 

Oppivelvollisen tulee toimittaa selvitys hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta tässä 

pykälässä tarkoitetulle ohjaus- ja valvontavastuussa olevalle taholle, jos tiedot eivät käy ilmi 

edellä tarkoitetuista rekistereistä.  

Jos oppivelvollinen ei ole 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä aloittanut 

oppivelvollisuuden suorittamista, hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuussa 

olevan tahon tulee ilmoittaa asiasta oppivelvollisen asuinkunnalle sekä oppivelvollisen 

huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.  
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12 § 

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu 

Lain 4 ja 5 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun 

oppivelvollinen on aloittanut opintonsa koulutuksen järjestäjän opiskelijana. Koulutuksen 

järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai 

oppivelvollisuus päättyy.  

Jos oppivelvollisuutta suoritetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 6 

momentin mukaisesti ilman tutkintokoulutukseen osallistumista tai lukiolain 36 §:n 3 

momentin mukaisesti erityisenä tutkintona, näytöt tai erityisen tutkinnon vastaanottava 

koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta oppivelvollisuuden suorittamisen 

ohjauksesta ja valvonnasta. 

Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava 

oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opiskelija ei suorita opintojaan 

opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. 

Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää oppivelvollisuutensa suorittamisen, koulutuksen 

järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen 

edustajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai 

hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen 

opetuksen tai koulutuksen järjestäjän kanssa. 

 

13 § 

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu 

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty 7 

§:n 2 momentissa, 8 §:ssä tai 11 §:n 4 momentissa taikka lukiolain X §:ssä tai ammatillisesta 

koulutuksesta annetun lain X §:ssä tarkoitettu ilmoitus vailla opiskelupaikkaa olevasta 

oppivelvollisesta (tai kun kunnan alueelle on muuttanut oppivelvollinen, joka ei suorita 

oppivelvollisuutta tässä laissa tarkoitetulla tavalla). 

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 tai 5 §:ssä tarkoitettuun 

hänelle soveltuvaan koulutukseen ja muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. 

Tarvittaessa oppivelvollista ohjataan hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen 

keskeyttämistä. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja 

tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. 
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Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut 4 tai 5 

§:ssä tarkoitetussa koulutuksessa (tai on muuttanut pois kunnan alueelta). 

14 § 

Opiskelupaikan osoittaminen 

Jos oppivelvollinen ei kahden kuukauden kuluessa asuinkunnan 13 §:ssä säädetystä ohjaus- 

ja valvontavastuun alkamisesta ole aloittanut 4 tai 5 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa, 

asuinkunnan tehtävänä on osoittaa oppivelvolliselle soveltuva opiskelupaikka 

tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän, jolle on 

myönnetty tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa 

opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen. Opiskelupaikka voidaan osoittaa myös 

asuinkunnan järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.  

Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustarjonta, 

oppivelvollisen erityisen tuen tarve, oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja 

kulkuyhteydet sekä oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitettu opiskelukieli.  

 

4 luku Koulutuksen maksuttomuus 

15 § 

Oikeus maksuttomaan koulutuksen 

Lain 4 §:ssä tarkoitettu koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin 

opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Tutkintoon johtava koulutus ei ole kuitenkaan ole maksutonta, jos tutkinnon suorittaminen 

on aloitettu  

1) sen kalenterivuoden jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 18; tai 

2) sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän tai ammatillisen 

tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua maksuttomuutta pidennetään opiskelijan hakemuksesta 

niiden ajanjaksojen kestoa vastaavasti, jolloin maksuttoman koulutuksen suorittaminen on 

ollut keskeytyneenä 7 §:ssä, lukiolain 23 §:n 3 momentissa tai ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain 96 §:n 3 momentissa säädetyillä perusteilla. 
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Edellä 1 ja 2 momenttien perusteella määriteltyä maksuttomuutta voidaan opiskelijan 

hakemuksesta pidentää enintään yhden vuoden 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; 

tai 

4) perusopetuksen oppimäärän suorittamisen viivästyminen.  

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta maksuttomuuden pidentämisestä päättää 

koulutuksen järjestäjä. 

 

 

16 § 

Maksuttomuuden laajuus 

Osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat 

15 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle maksuttomia. 

Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa 

tarvittavat välineet.  

MAJOITUSKORVAUS JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS ERÄISSÄ TILANTEISSA. 

Lisäksi on voimassa, mitä maksuttomuudesta säädetään lukiolaissa ja ammatillisesta 

koulutuksesta annetussa laissa. 

Koulumatkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatukilaissa. 

 

5 luku. Erinäiset säännökset 

17 § 

Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 

 

Jos oppivelvollisen huoltaja tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan laiminlyö 

velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, hänet on tuomittava oppivelvollisen 
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valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. Ennen syytteen nostamista syyttäjän on varattava 7 §:ssä 

säädetylle valvontavastuussa olevalle sekä opiskelijan huoltajalle tilaisuus antaa lausuntonsa. 

 

18 § 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

Lain 14 §:ssä tarkoitettuun päätökseen opiskelupaikan osoittamisesta saa vaatia oikaisua 

aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Lain 7 §:ssä tarkoitettuun päätökseen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, 16 

§:ssä tarkoitettuun päätökseen maksuttoman koulutuksen pidentämisestä ja 17 §:n 1 

momentissa tarkoitettua oikeutta (sekä 18 §:ssä tarkoitettuun aluehallintoviraston 

päätökseen) saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus ja 2 momentissa tarkoitettu valitus tulee 

tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tässä pykälässä tarkoitetut asiat tulee 

käsitellä kiireellisinä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimusta 

koskeva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

19 § 

Tietojensaanti 

 

6 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

20 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan (1) päivänä (tammi)kuuta (2021). Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, 

jonka oppivelvollisuus on lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla 

päättynyt ennen lain voimaantuloa.  

Oppivelvollisuutta voi suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2022 saakka myös perusopetuslaissa 

tarkoitetussa perusopetuksen lisäopetuksessa, lukiokoulutuksesta annetussa laissa 
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tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa ja ammatillisesta koulutuksesta 

annetussa laissa tarkoitetussa ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. 

Mitä tässä laissa säädetään 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta tutkintokoulutukseen 

valmentavasta koulutuksesta, sovelletaan myös edellä mainittuihin koulutuksiin. 
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Laki 

tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 

 

1 luku. Yleiset säännökset 

 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun perusopetuksen jälkeiseen 

tutkintotavoitteiseen koulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta 

(tutkintokoulutukseen valmentava koulutus). 

 

2 § 

Koulutuksen tavoitteet 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua 

lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan 

edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava 

ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto. 

 

2 luku. Koulutuksen järjestäminen  

3 § 

Koulutuksen järjestäjät 

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestävät lukiokoulutuksen järjestäjät, 

ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetut rekisteröidyt 

yhteisöt tai säätiöt, joille on myönnetty 4 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa. 

Lisäksi tutkintoon valmentavaa koulutusta järjestää perusopetuslain 8 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla valtio, jos koulutuksen järjestämiseen on myönnetty 4 §:ssä tarkoitettu 

järjestämislupa. 
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Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kunnat voivat järjestää tutkintokoulutukseen 

valmentavaa koulutusta. Koulutuksen järjestämisessä on tällöin noudatettava 4 §:n 1 

momentissa säädettyjä järjestämisluvan myöntämisen edellytyksiä.  

4 § 

Järjestämisluvan myöntäminen 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää 

hakemuksesta lukiolaissa tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta 

koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle taikka 

rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu 

perusopetuksen järjestämislupa. Koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä 

on, että koulutus on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnallinen tai alueellinen 

koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset 

edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen.  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvan myöntää opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön on lupien myöntämistä koskevan 

päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus. Järjestämisluvassa voidaan määrätä 

tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien 

määrästä. 

Järjestämisluvan hakemiseen, myöntämiseen ja muuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä 

perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään. 

Koulutuksen järjestämisessä noudatetaan, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, 

lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty, ellei 

tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä. 

 

           5 §  

Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 

ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä koulutuksen 

järjestämiseksi tarpeellisten nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhteisöjen 

ja säätiöiden kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 
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Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla tässä laissa 

tarkoitettua koulutusta kunnalta, perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen 

järjestäjältä taikka ammatillisen tai lukiokoulutuksen koulutuksen järjestäjältä, muulta 

julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima koulutus järjestetään tämän lain 

mukaisesti. 

 

 

3 luku. Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen 

 

6 § 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset  

 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on 

suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. 

Perustellusta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä 

tarkoitettua oppimäärää. 

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että 

hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmistavaa koulutusta. 

Hakija voidaan kuitenkin ottaa opiskelijaksi nivelvaiheen koulutukseen, vaikka hän on 

suorittanut 2 momentissa tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos tutkintokoulutukseen 

valmentavaan koulutukseen osallistuminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi 

erityisestä syystä perusteltua tai kyseessä on oppivelvollisuuslain (XXX/2020) X §:ssä 

tarkoitettu oppivelvollinen. 

 

7 § 

Hakeutuminen 

Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisessa käytettävistä valintaperusteista sekä 

hakuajoista ja -menettelyistä. 
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Otettaessa opiskelijaksi voidaan käyttää valtakunnallisia hakumenettelyitä. Valtakunnallisista 

hakumenettelyistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 

8 § 

Päätös opiskelijaksi ottamisesta 

Jos opiskelijaksi ottamisessa käytetään 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisia 

hakumenettelyitä, valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle poiketen siitä, mitä 

hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään hallintopäätöksen antamisesta. Valitsematta 

jättämisestä tulee kuitenkin ilmoittaa hakijalle kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee 

antaa opiskelijaksi ottamista koskeva hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös, jos hakija 

kirjallisesti tai suullisesti pyytää päätöksen antamista 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on 

saanut tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen opiskelijavalinnan tuloksesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta opiskelijaksi ottamisesta saa vaatia oikaisua 

aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

 

4 luku. Koulutuksen sisältö ja suorittaminen  

9 § 

Koulutuksen laajuus ja muodostuminen 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi. 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa. Opiskelijalla on oikeus 

saada opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 29 tuntia opiskeluviikkoa 

kohti. 

 

10 § 

Koulutuksen perusteet  

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle 

koulutukselle. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista ja 

keskeisistä sisällöistä sekä arvioinnista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2003/20030434
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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 suomen tai ruotsin kielen taitoaan. 

 

11 § 

Opiskelijan yksilöllisten valintojen mahdollistaminen 

 

Opiskelija valitsee koulutuksen perusteiden mukaisista koulutuksen osista henkilökohtaisten 

tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisen kokonaisuuden. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on 

mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle 

mahdollisuus suorittaa koulutuksen perusteiden mukaisia osia tarvittaessa yhteistyössä 

muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa.  

Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelija voi hakeutua tutkintotavoitteiseen 

koulutukseen kesken valmentavan koulutuksen, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet 

tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymiseksi. 

12 § 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

Koulutuksen järjestäjä laatii koulutuksen aloittavalle opiskelijalle henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman, johon kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen 

sekä jatko-opintosuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan opiskelijan ohjausta ja tukea 

koskevat tiedot. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä. 

Koulutuksen järjestäjä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan 

kanssa. Huoltajalla ja muulla laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua 

suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä laatii opiskelijalle henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetun laissa säädetään 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnasta.  
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13 § 

Opiskelijan arviointi 

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä koulutuksen aikana. 

Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä 

itsearviointiin. 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden 

soveltamisesta häneen sekä siitä, miten hän on saavuttanut koulutukselle asetetut 

tavoitteet. Opetushallitus antaa koulutuksen perusteissa tarkempia määräyksiä opiskelijan 

arvioinnista. 

Koulutuksen aikana suoritetuista perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatillisen 

koulutuksen opinnot arvioidaan perusopetuslain 22 §:n, lukiolain 36-38 §:n ja ammatillisesta 

koulutuksesta annetun lain 50-56 §:n mukaisesti. 

 

14 § 

Todistukset 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetusta koulutuksesta, kun 

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on suoritettu tässä laissa säädetyllä tavalla.  

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista opinnoista, jos 

opiskelija eroaa tai keskeyttää koulutuksen suorittamisen. Koulutuksen järjestäjän tulee 

antaa todistus suoritetuista koulutuksen osista myös opiskelijan pyynnöstä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus hänen suorittamistaan 

perusopetuslain mukaisista opinnoista perusopetuslain 22 §:n mukaisesti, ammatillisen 

tutkinnon osista ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:n mukaisesti ja lukiolain 

mukaisista lukio-opinnosta lukiolain 39 §:n mukaisesti. 
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5. luku Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet  

15 § 

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 henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen 

suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. 

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta siten kuin oppivelvollisuuslaissa säädetään.   

 

16 § 

Opiskelijan velvollisuudet 

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua 

syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. 

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa 

(412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle 

edustajalle. 

 

17 § 

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 erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, 

että opiskelija saavuttaa koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.  

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida opiskelijan erityisen tuen tarve opiskelijan aloittaessa 

opiskelun ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä. Jos perusopetuksesta siirtyvälle 

oppivelvollisuuslaissa tarkoitetulle oppivelvolliselle on tehty perusopetuslain 17 §:n 
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mukainen erityisen tuen päätös, on koulutuksen järjestäjän selvitettävä opiskelijan erityisen 

tuen tarve perusopetuksen aikana tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta ja arvioitava 

opiskelijan tuen tarve opiskelijan aloittaessa valmentavan koulutuksen suorittamisen.  

Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta. 

Opiskelijaa 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. 

 

18 § 

Opetuksen maksuttomuus 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle 

maksuttomia. 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 

koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. 

Maksuttomuudesta säädetään muutoin oppivelvollisuuslain 15-16 §:ssä. 

    

19 § 

Perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain soveltaminen 

Lain 3 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän järjestämään tässä laissa tarkoitettuun 

koulutukseen sovelletaan, mitä asianomaisen järjestäjän osalta perusopetuslaissa, lukiolaissa 

tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään, opetuksen julkisuudesta, 

kokeilusta, oppilas- ja opiskeluhuollosta, henkilöstöstä, yhteistyöstä alle 18-vuotiaiden 

opiskelijoiden huoltajien kanssa, oppilas- ja opiskelijakunnasta sekä henkilötietojen 

salassapidosta ja käsittelystä. Lisäksi sovelletaan, mitä kurinpidosta ja siihen liittyvistä 

menettelyistä säädetään perusopetuslain 36 ja 36 a-g §:ssä, lukuunottamatta jälki-istuntoa 

koskevaa sääntelyä, lukiolain 40-48 § ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80, 85-93 

ja 115 §:ssä. 
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    20 § 

Oikaisu 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin 

hallintolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä, jos päätös koskee 8 §:ssä 

tarkoitettua opiskelijaksi ottamista ja 17 §:ssä tarkoitettua erityisen tuen päätöstä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

 

6 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset  

21 § 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. 

Opetushallituksen tulee määrätä 10 §:ssä tarkoitetut koulutuksen perusteet siten, että 

koulutuksen järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön lain voimaan tullessa. 

 

22 § 

Siirtymäsäännökset 

Jos opiskelija on ennen tämän lain voimaantuloa aloittanut opinnot perusopetuslaissa 

tarkoitetussa lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa 

koulutuksessa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatilliseen 

koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, opiskelija siirtyy tämän lain voimaan tullessa 

suorittamaan tässä laissa tarkoitettua tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. 

Opetushallitus voi määrätä siirtymiseen liittyvistä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 

periaatteista ja menettelyistä. 

 

23 § 

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset 
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Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla 

myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, koulutuksen 

järjestäjä saa tämän järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa 

koulutusta 31 päivään elokuuta 2025 saakka. 

Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla 

myönnetty perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen lisäopetuksen 

järjestämislupa, järjestäjä saa tämän järjestämisluvan perusteella järjestää 

tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 31 päivään elokuuta 2025 saakka. 

Jos järjestäjä on järjestänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten nojalla 

lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta, se voi järjestää mainittua 

koulutusta 31 päivään joulukuuta 2022 saakka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden 

säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ei 

kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita tähän koulutukseen tämän lain voimaantulon jälkeen. 
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–  

Laki 

perusopetuslain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan perusopetuslain (628/1998) 11 §:n 3 momentti, 25 §, 28 §, 28 a §, 45 §, 
muutetaan 1 §:n 1-3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 4 a §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 
2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 7 luvun otsikko, 26 §:n 1 ja 2 momentti, 26 a §:n 2 momentti, 
32 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 40 §:n 4 momentti ja 46 §:n 1 ja 3 momentti,  
lisätään lakiin uusi 11 a § seuraavasti:  

–  
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

–                               1   §  
–  
–                        Soveltamisala 
–  
–  

Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja 
oppivelvollisuudesta. 

 
Lisäksi laissa säädetään pääsääntöisesti 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen 
oppimäärän suorittaneille annettavasta 
lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä 
perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä 
aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Jos tämän lain 
mukaista esiopetusta järjestetään 
varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 §:n 2 momentin 
1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa päiväkodissa tai 
perhepäiväkodissa, esiopetukseen sovelletaan 
lisäksi, jollei tässä laissa tai sen nojalla asetuksella 
toisin säädetä, mitä varhaiskasvatuslaissa tai sen 
nojalla asetuksella säädetään. (13.7.2018/542) 

  
 
 
 

Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävästä 
perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä. 
(29.12.2016/1507) 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään 8 a 

luvussa. Muista tämän lain säännöksistä aamu- ja 
iltapäivätoimintaan sovelletaan 40, 41 ja 43 §:n 
sekä 44 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä. 

1 § 

Soveltamisala 

 
Tässä laissa säädetään perusopetuksesta.  

 
 

Oppivelvollisuudesta säädetään 
oppivelvollisuuslaissa (/). ja oppivelvollisuudesta. 

 
Lisäksi laissa säädetään pääsääntöisesti 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
annettavasta esiopetuksesta, perusopetuksen 
oppimäärän suorittaneille annettavasta 
lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä 
perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä 
aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Jos tämän lain 
mukaista esiopetusta järjestetään 
varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 §:n 2 momentin 
1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa päiväkodissa tai 
perhepäiväkodissa, esiopetukseen sovelletaan 
lisäksi, jollei tässä laissa tai sen nojalla asetuksella 
toisin säädetä, mitä varhaiskasvatuslaissa tai sen 
nojalla asetuksella säädetään.  
 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävästä 
perusopetuksesta Aikuisille annettavasta 
perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään 8 a 
luvussa. Muista tämän lain säännöksistä aamu- ja 
iltapäivätoimintaan sovelletaan 40, 41 ja 43 §:n 
sekä 44 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
Tässä laissa mainitulla esiopetuksessa olevalla 

oppilaalla tarkoitetaan 26 a §:n mukaiseen 
esiopetukseen osallistuvaa lasta. 
(12.12.2014/1040) 

 
Tässä laissa mainitulla esiopetuksessa olevalla 

oppilaalla tarkoitetaan 26 a §:n mukaiseen 
esiopetukseen osallistuvaa lasta.  

4 § 

Velvollisuus järjestää perusopetusta ja 
esiopetusta (23.12.1999/1288) 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella 
asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta 
sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen 
järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna 
esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 
lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti 
aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä 
myöhemmin. 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 julkiselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa 
siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään 
tämän lain mukaisesti. (23.12.1999/1288) 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua kuntien välistä 
yhteistyötä varten voidaan perustaa kuntayhtymä. 
Kuntayhtymästä on voimassa, mitä opetuksen 
järjestäjästä säädetään. 
 
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1267. 

 
Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
asukkaita, on velvollinen järjestämään 
perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen 
kumpaakin kieliryhmää varten. (23.12.1999/1288) 
 

 

4 § 

Velvollisuus järjestää perusopetusta ja 
esiopetusta  

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella 
asuville oppivelvollisuuslain 2 §:ssä tarkoitetuille 
oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen 
järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna 
esiopetusta oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 
momentissa  25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 
lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti 
aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä 
myöhemmin. Kunnan perusopetuksen 
järjestämisvelvollisuus lakkaa oppilaan 
päättäessä perusopetuksen suorittamisen siten 
kuin jäljempänä 26 §:n 6 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 julkiselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa 
siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään 
tämän lain mukaisesti.  

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua kuntien välistä 
yhteistyötä varten voidaan perustaa kuntayhtymä. 
Kuntayhtymästä on voimassa, mitä opetuksen 
järjestäjästä säädetään. 

 
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1267. 
 
Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
asukkaita, on velvollinen järjestämään 
perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen 
kumpaakin kieliryhmää varten.  

 



   

 

23 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

4 a § (30.12.2013/1267) 

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus 

Tässä pykälässä tarkoitetulle esi- tai 
perusopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan 
opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä 
ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva 
kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. 
Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus 
järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa tämän 
lain 6 tai 28 §:ssä tarkoitetussa koulussa tai 
esiopetuksen järjestämispaikassa, johon oppilas on 
otettu. Sairaalan sijaintikunta on kuitenkin 
velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana 
olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se 
hänen terveytensä huomioon ottaen on 
mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan 
sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös 
muulle erikoissairaanhoidossa olevalle 
oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä 
määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset 
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset 
ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen 
on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista 
tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. 
Myös kunnat, joissa sijaitsee 
erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu 
erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat 
järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle 
oppilaalle. 

 
Hoidosta vastaavan sairaalan tai muun 

erikoissairaanhoidon toimintayksikön 
sijaintikunta ja oppilaan opetuksen järjestäjä sekä 
oppilaan kotikuntalain mukainen kotikunta sopivat 
yhdessä tässä pykälässä tarkoitetun opetuksen 
järjestämisestä oppilaalle kuultuaan ensin 
oppilasta, tämän huoltajia tai muuta laillista 
edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä 
oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. 
Mikäli sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee 
hoidosta vastaavan sairaalan tai muun 
erikoissairaanhoidon toimintayksikön 
sijaintikunta. 

 

4 a §  

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus 

Tässä pykälässä tarkoitetulle esi- tai 
perusopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan 
opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä 
ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva 
kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. 
Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus 
järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa tämän 
lain 6 tai 28 §:ssä tarkoitetussa koulussa tai 
esiopetuksen järjestämispaikassa, johon oppilas on 
otettu. Sairaalan sijaintikunta on kuitenkin 
velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana 
olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se 
hänen terveytensä huomioon ottaen on 
mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan 
sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös 
muulle erikoissairaanhoidossa olevalle 
oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä 
määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset 
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset 
ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen 
on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista 
tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. 
Myös kunnat, joissa sijaitsee 
erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu 
erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat 
järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle 
oppilaalle. 

 
Hoidosta vastaavan sairaalan tai muun 

erikoissairaanhoidon toimintayksikön 
sijaintikunta ja oppilaan opetuksen järjestäjä sekä 
oppilaan kotikuntalain mukainen kotikunta sopivat 
yhdessä tässä pykälässä tarkoitetun opetuksen 
järjestämisestä oppilaalle kuultuaan ensin 
oppilasta, tämän huoltajia tai muuta laillista 
edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä 
oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. 
Mikäli sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee 
hoidosta vastaavan sairaalan tai muun 
erikoissairaanhoidon toimintayksikön 
sijaintikunta. 
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Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta 
vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon 
toimintayksikön sijaintikunnan kanssa 
moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää 
siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen 
järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli 
oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin 
oppilaan hoidon aikainen kotikunta, myös 
oppilaan kotikuntaa tulee kuulla. Oppilaan tulee 
voida 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien 
lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas 
osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa 
säädettyyn opetukseen. 

 
Erikoissairaanhoidossa oleva oppilas on 

oikeutettu 32 §:n 1 momentin mukaiseen ilmaiseen 
kuljetukseen tai riittävään avustukseen 
osallistuessaan tämän pykälän mukaiseen 
opetukseen.                           
 

Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta 
vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon 
toimintayksikön sijaintikunnan kanssa 
moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää 
siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen 
järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli 
oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin 
oppilaan hoidon aikainen kotikunta, myös 
oppilaan kotikuntaa tulee kuulla. Oppilaan tulee 
voida 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien 
lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas 
osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa 
säädettyyn opetukseen. 

 
Erikoissairaanhoidossa oleva oppilas on oikeutettu 
32 §:n 1 momentin mukaiseen ilmaiseen 
kuljetukseen tai riittävään avustukseen 
osallistuessaan tämän pykälän mukaiseen 
opetukseen. 
 

5 § 

Muu opetus ja toiminta 

Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa 
opetusta, lisäopetusta ja kunnan päättämässä 
laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien 
yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen 
toimintaa. Kunta päättää perusopetuksen 
järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. 

 
Joustavan perusopetuksen toiminnan 
järjestämisestä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

5 § 

 Muu opetus ja toiminta  

Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa 
opetusta, lisäopetusta ja kunnan päättämässä 
laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien 
yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen 
toimintaa. Kunta päättää perusopetuksen 
järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. 

 
Joustavan perusopetuksen toiminnan 
järjestämisestä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

6 § 
–  

Oppilaan koulupaikan määräytyminen 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että 
oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti 
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta 
järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että 

6 § 
–  

Oppilaan koulupaikan määräytyminen 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että 
oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti 
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta 
järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että 



   

 

25 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus 
käyttää varhaiskasvatuspalveluita. 
(13.7.2018/542) 

 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä 

laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin 
mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, 
jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti 
annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla 
kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta 
järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle 
voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa 
myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2 
momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai 
muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. 
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen 
liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa 
opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542) 

 
 
Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa 

osoittaa opetukseen, jossa 31 §:n 3 momentin 
nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä 
opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen 
järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä 
maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista 
järjestelmää. 

 
–  

opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus 
käyttää varhaiskasvatuspalveluita.  

 
 

Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja esiopetuksessa 
olevalle muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta 
saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai 
muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta 
sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on 
velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta 
saavalle oppilaalle voidaan opetuksen 
järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat 
edellytykset täyttävä 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu 
soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta 
voi perustellusta opetuksen järjestämiseen 
liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa 
opetuksen järjestämispaikkaa.  

 
Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa 
opetukseen, jossa 31 §:n 3 momentin nojalla 
peritään oppilaalta maksuja, eikä opetukseen, jossa 
kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan 
perusteella noudatetaan erityistä 
maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista 
järjestelmää.       

–  

9 § 

Opetuksen laajuus 

Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan 
yhdeksänvuotinen. 

 
Esiopetus ja lisäopetus kestää yhden vuoden. 
Esiopetus voi 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 
oppilaille annettavassa erityisopetuksessa sekä 
asianomaisen ministeriön luvalla 10 §:n 4 
momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä 
opetuksessa kestää kaksi vuotta. 

 
 

9 § 

Opetuksen laajuus 

Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan 
yhdeksänvuotinen. 

 
Esiopetus ja lisäopetus kestää yhden vuoden. 

Esiopetus voi oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 
momentissa 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 
oppilaille annettavassa erityisopetuksessa sekä 
asianomaisen ministeriön luvalla 10 §:n 4 
momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä 
opetuksessa kestää kaksi vuotta. 
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Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen 
valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden 
vuoden oppimäärää. (19.12.2008/1037) 

 
Opetuksen laajuudesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän 
perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus 
vastaa yhden vuoden oppimäärää.  

 
Opetuksen laajuudesta säädetään tarkemmin 

asetuksella. 
 

11 § 
–  

Opetuksen sisältö 

Perusopetuksen oppimäärä sisältää, sen mukaan 
kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään, 
kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja 
kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita 
kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa, historiaa, 
yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, 
kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, 
musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta. 
Opetus voi perustua, sen mukaan kuin 14 §:n 
nojalla säädetään tai määrätään, erilaajuisiin 
oppimääriin. Perusopetuksen järjestäjä voi 7 tai 8 
§:n nojalla määrätyn erityisen koulutustehtävän 
mukaisesti poiketa tämän momentin säännöksistä. 
(1.6.2001/453) 

 
Oppilaalle voidaan antaa opetusta muissakin 

kuin 1 momentissa mainituissa perusopetukseen 
soveltuvissa aineissa sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään. Näiden aineiden 
opiskelu voi olla oppilaalle osittain tai kokonaan 
vapaaehtoista tai valinnaista. 

 
Oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta. 
 
Esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja 

perusopetukseen valmistavasta opetuksesta on sen 
estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
voimassa, mitä 14 §:n nojalla säädetään tai 
määrätään. 

 
 

 

11 § 
–  

Opetuksen sisältö  

Perusopetuksen oppimäärä sisältää, sen mukaan 
kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään, 
kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja 
kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita 
kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa, historiaa, 
yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, 
kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, 
musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta. 
Opetus voi perustua, sen mukaan kuin 14 §:n 
nojalla säädetään tai määrätään, erilaajuisiin 
oppimääriin. Perusopetuksen järjestäjä voi 7 tai 8 
§:n nojalla määrätyn erityisen koulutustehtävän 
mukaisesti poiketa tämän momentin säännöksistä.  

 
 

Oppilaalle voidaan antaa opetusta muissakin kuin 
1 momentissa mainituissa perusopetukseen 
soveltuvissa aineissa sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään. Näiden aineiden 
opiskelu voi olla oppilaalle osittain tai kokonaan 
vapaaehtoista tai valinnaista. 

 
Oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta. 

 
Esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja 
perusopetukseen valmistavasta opetuksesta on sen 
estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
voimassa, mitä 14 §:n nojalla säädetään tai 
määrätään. 
 

–  11 a § 
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Oikeus saada oppilaanohjausta 

Oppilaalla on oikeus saada riittävää, 
opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta. 

 
Perusopetuksen oppimäärää suorittavalla 
oppilaalla on oikeus saada 1 momentissa säädetyn 
opinto-ohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista 
henkilökohtaista tehostettua koulunkäyntiin ja 
jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. 

 
Tehostetussa henkilökohtaisessa ohjauksessa 
oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta 
oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen 
jatko-opintosuunnitelma. 
 

 

7 luku 

Oppivelvollisuus sekä oppilaan oikeudet ja 

velvollisuudet 

25 § 

Oppivelvollisuus 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat 
oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä 
vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 
oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden 
alkamisesta on kulunut 10 vuotta. 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei 
lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi 
ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä 
vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 1 
momentissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 
vuotta. 

 
–  

7 luku 

Oppivelvollisuus sekä Oppilaan oikeudet ja 
velvollisuudet 

–  
–  

25 § 

Oppivelvollisuus 

– kumotaan 

26 §  

Oppivelvollisuuden suorittaminen 

 
 

26 §  

Oppivelvollisuuden Perusopetuksen 
suorittaminen 



   

 

28 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain 
mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai 
saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää 
vastaavat tiedot. Edellä 25 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevan tulee osallistua oppivelvollisuuden 
alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen. 
(13.6.2003/477) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata 
perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja 
ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan 
huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on 
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee 
suoritettua. (13.6.2003/477) 
 

Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän lain 
mukaisesti järjestettyyn opetukseen, 
oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa 
oppivelvollisen edistymistä.           

 
 

Oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun 
oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain 
mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai 
saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää 
vastaavat tiedot. Perusopetuksen suorittaminen 
alkaa siten kuin oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 
momentissa säädetään. Perusopetuksen 
suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen 
oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen 
lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä 
kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta.   
Oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 Edellä 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan tulee osallistua 
oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestettävään 
esiopetukseen.  

 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata 

perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja 
ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan 
huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 
Oppilaan huoltajan on huolehdittava siitä, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua.  

 
Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän lain 
mukaisesti järjestettyyn opetukseen, 
oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa 
oppivelvollisen edistymistä. 
 
 

26 a § 

Esiopetukseen osallistuminen 

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 25 §:n 
2 momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on 
osallistuttava 26 §:n 1 momentin mukaisesti 
esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. 
Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä 
vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. 

 

26 a § 

Esiopetukseen osallistuminen  

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on 
osallistuttava 26 §:n 1 momentin mukaisesti 
esiopetukseen siten kuin oppivelvollisuuslain 3 §:n 
2 momentissa säädetään. oppivelvollisuuden 
alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on 



   

 

29 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
Sellaisella lapsella, joka 27 §:n mukaisesti 

aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä 
myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta tämän 
pykälän 1 momentissa säädetyn lisäksi myös 
oppivelvollisuuden alkamisvuonna. 

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että 
lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Esiopetukseen hakeutumisesta ja opetusryhmien 
muodostamisesta esiopetuksessa voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksella.      

 
 

oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi 
täyttää viisi vuotta. 

Sellaisella lapsella, joka 27 §:n mukaisesti 
aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä 
myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta tämän 
pykälän 1 momentissa säädetyn lisäksi myös 
oppivelvollisuuden alkamisvuonna. 

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että 
lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Esiopetukseen hakeutumisesta ja opetusryhmien 
muodostamisesta esiopetuksessa voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksella.      
 

28 a § 

Valtuus säätää lisäopetukseen hakemisesta 

Hakumenettelystä lisäopetukseen voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

28 a § 

Valtuus säätää lisäopetukseen hakemisesta 

Kumotaan 

28 b § 

Päätös lisäopetuksen oppilaaksi ottamisesta. 

Jos päätös oppilaaksi ottamisesta tehdään 
käyttäen 28 a §:n nojalla säädettyjä 
hakumenettelyitä, joissa useaan koulutukseen 
voidaan hakea yhdellä hakemuksella, valitsematta 
jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle postitse 
kirjeellä. 

Jos oppilasvalinnan tuloksesta on ilmoitettu 
kirjeellä, opetuksen järjestäjän tulee antaa 
oppilaaksi ottamista koskeva kirjallinen päätös 
muutoksenhakuohjeineen hakijan pyynnöstä. 
Hakijan tulee kirjallisesti tai suullisesti pyytää 
päätöksen antamista 30 päivän kuluessa siitä, kun 
hakija on saanut tiedoksi 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen oppilasvalinnan tuloksesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa menettelyssä 
noudatetaan muutoin, mitä päätöksen antamisesta 
hallintolaissa säädetään. 

 
–  

28 b §  

Päätös lisäopetuksen oppilaaksi ottamisesta. 

– Kumotaan 
–  

32 § 32 § 
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–  

Koulumatkat 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan 
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa 
esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa 
tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on 
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
kotoa suoraan esiopetukseen tai 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. 
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan 
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi 
tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai 
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. 
(13.7.2018/542) 

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä 
oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen 
saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos 
oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 
vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme 
tuntia. (24.6.2010/642) 

 
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 

momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen 
järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen 
edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa 
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos 
esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään varhaiskasvatukseen 
varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on 
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa 
lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542) 

 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä 

mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

–  

Koulumatkat 

Jos perusopetusta tai  lisäopetusta saavan 
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa 
esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa 
tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on 
vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
kotoa suoraan esiopetukseen tai 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. 
Perusopetusta lisäopetusta tai esiopetusta saavalla 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan 
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi 
tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai 
saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.  

 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä 

oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen 
saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos 
oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 
vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme 
tuntia.  

 
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 

momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen 
järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen 
edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa 
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos 
esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään varhaiskasvatukseen 
varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on 
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa 
lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspaikan välillä.  

 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä 

mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a24.6.2010-642
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.7.2018-542
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33 § 

Majoitus 

Jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta 
saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää 32 
§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on oppilaalla 
oikeus maksuttomaan majoitukseen ja 
täysihoitoon. (23.12.1999/1288) 

 
 

Koulun työvuoden aikana oppilaalla on oikeus 
maksuttomiin matkoihin majoituspaikan ja kodin 
välillä lomien ja viikonloppujen yhteydessä. 

 
Majoitetut oppilaat ovat velvolliset 
majoituspaikassaan suorittamaan kohtuullisen 
määrän heille soveltuvia tehtäviä. 

 
Oppilaalta, joka on otettu muuhun kuin 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan 1 ja 2 
momentin estämättä periä kohtuullisia maksuja. 
 

33 § 

Majoitus 

Jos perusopetusta,  lisäopetusta tai 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta 
saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää 32 
§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on oppilaalla 
oikeus maksuttomaan majoitukseen ja 
täysihoitoon.  

 
Koulun työvuoden aikana oppilaalla on oikeus 
maksuttomiin matkoihin majoituspaikan ja kodin 
välillä lomien ja viikonloppujen yhteydessä. 

 
Majoitetut oppilaat ovat velvolliset 
majoituspaikassaan suorittamaan kohtuullisen 
määrän heille soveltuvia tehtäviä. 

 
Oppilaalta, joka on otettu muuhun kuin 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan 1 ja 2 
momentin estämättä periä kohtuullisia maksuja. 
 

40 § 

Henkilötietojen käsittely 

Opetuksen järjestämisestä vastaavien 
toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, 
kouluterveydenhuollon edustajat, 
koulukuraattorit, koulupsykologit ja 
opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille 
ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä 
hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä 
laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 
perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja 
taloudellisesta asemasta. 

 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai 

salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on 
oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus 
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
oppilaan opettajalle, rehtorille ja tämän lain 

40 § 

Henkilötietojen käsittely 

 Opetuksen järjestämisestä vastaavien 
toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, 
kouluterveydenhuollon edustajat, 
koulukuraattorit, koulupsykologit ja 
opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille 
ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä 
hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä 
laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 
perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja 
taloudellisesta asemasta. 

 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai 

salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on 
oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus 
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
oppilaan opettajalle, rehtorille ja tämän lain 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a23.12.1999-1288
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mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. 
(30.12.2013/1288) 

 
Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan 
opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä 
salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta 
tahoilta. 

 
Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen 

opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tämän lain, 
lukiolain (629/1998) tai ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisesti 
järjestämään opetukseen, toimintaan tai 
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän 
on salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 
uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. 
Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. 
(11.8.2017/533) 

 
Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on 

salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon 
estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän 
tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, 
joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun 
olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. 
(20.3.2015/272) 
 

 

mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.  

 
 
Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan 
opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä 
salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta 
tahoilta. 

 
Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen 

opetuksen tai koulutuksen järjestäjän 
oppivelvollisuuslain 3-5 §:ssä tarkoitettuun tämän 
lain, lukiolain (629/1998) tai ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisesti 
järjestämään opetukseen, toimintaan tai 
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän 
on salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 
uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. 
Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.  

 
Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on 

salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon 
estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän 
tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, 
joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun 
olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.  

 

45 § 
–  

Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 

Jos oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa 
valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, hänet on 
tuomittava oppivelvollisen valvonnan 
laiminlyönnistä sakkoon.          
  

45 § 

Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 

Kumotaan 

 

46 § 46 § 
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– Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus 
–  
–  

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
perusopetukseen sovelletaan, mitä 2 §:ssä, 3 §:n 1 
ja 2 momentissa, 9 §:n 1 momentissa, 10, 12–15, 
18–22 ja 29 §:ssä, 30 §:n 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 asumiseen 
sekä riittävään päivittäiseen maksuttomaan 
ruokailuun. Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla 
on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, 
joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan 
läsnäoloa opetuksen järjestäjän osoittamassa 
koulutuspaikassa. Opiskelijalle voidaan 36 §:n 1 
momentissa säädetyillä perusteilla antaa 
kirjallinen varoitus tai opiskelija voidaan erottaa 
enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle, joka on 
täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa 
mukaisesti joko uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa. 

 
 
 
 
 
Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen 

henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden 
tai useamman perusopetuksen oppimäärään 
kuuluvan oppiaineen suorittaminen. Tässä 
momentissa tarkoitetuilta opiskelijoilta voidaan 
periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. 

 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettu 

perusopetus koostuu opiskelijan osaamistarpeen 
mukaan alku- ja päättövaiheen tai ainoastaan 
päättövaiheen opetuksesta. Opiskelijan 
osaamistarpeen mukaan alkuvaihe voi sisältää 
lisäksi erityisen lukutaitovaiheen. 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille ei järjestetä 5 §:ssä 
tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa 

 

– Oppivelvollisuusiän ylittäneiden Aikuisten 
perusopetus  

–  
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden Tässä pykälässä 
säädettyyn perusopetukseen voi osallistua 
aikaisintaan edellä 26 §:n 6 momentissa 
tarkoitetun ajankohdan jälkeen. Aikuisten 
perusopetukseen sovelletaan, mitä 2 §:ssä, 3 §:n 1 
ja 2 momentissa, 9 §:n 1 momentissa, 10, 12–15, 
18–22 ja 29 §:ssä, 30 §:n 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 asumiseen sekä riittävään 
päivittäiseen maksuttomaan ruokailuun. 
Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus 
maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina 
opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan 
läsnäoloa opetuksen järjestäjän osoittamassa 
koulutuspaikassa. Opiskelijalle voidaan 36 §:n 1 
momentissa säädetyillä perusteilla antaa 
kirjallinen varoitus tai opiskelija voidaan erottaa 
enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle, joka on 
täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa 
mukaisesti joko uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa. 
 
Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen 
henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden 
tai useamman perusopetuksen oppimäärään 
kuuluvan oppiaineen suorittaminen. Tässä 
momentissa tarkoitetuilta opiskelijoilta voidaan 
periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. 
 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettu 
Aikuisten perusopetus koostuu opiskelijan 
osaamistarpeen mukaan alku- ja päättövaiheen tai 
ainoastaan päättövaiheen opetuksesta. Opiskelijan 
osaamistarpeen mukaan alkuvaihe voi sisältää 
lisäksi erityisen lukutaitovaiheen. 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille ei järjestetä 5 
§:ssä tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa 
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opetusta. Opetussuunnitelman tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin 
suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen 
tulee tunnistaa ja tunnustaa. Opiskelijan lähtötaso 
on määriteltävä ja opetuksen järjestäjän ja 
opiskelijan on yhdessä laadittava opiskelijalle 
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 
opetussuunnitelman perusteissa. Henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon 
opiskelijalle aiemmin tehty henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma ja sen toteutuminen. 
Lähtötason määrittely tehdään tarvittaessa 
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
Suunnitelman toteuttamista seurataan, ja se 
päivitetään tarvittaessa. 

 
 
 
 
 
Alkuvaiheen opetuksen tavoitteena on antaa 

opiskelijalle tarvittavat valmiudet äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa ja tarpeelliset muut valmiudet 
perusopetuksen päättövaiheeseen siirtymistä 
varten sekä edistää opiskelijoiden tasapainoista 
kehitystä. Maahanmuuttajien kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan on edistettävä. 
Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja 
kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja 
tarvitseville. Alkuvaiheen opetus sisältää sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädetään äidinkieltä ja kirjallisuutta, vierasta 
kieltä, matematiikkaa, yhteiskuntatietoutta ja 
kulttuurin tuntemusta, ympäristö- ja luonnontietoa 
sekä terveystietoa. Opiskelijalle annetaan opinto- 
ja työelämätaitojen ohjausta. Opiskelijalle voidaan 
alkuvaiheessa antaa muutakin opiskelijalle 
kokonaan tai osittain vapaaehtoista 
perusopetukseen soveltuvaa opetusta sen mukaan 
kuin opetussuunnitelmissa määrätään. 

 
 
 

opetusta. Edellä 5 §:ssä tarkoitettua 
perusopetuksen valmistavaa opetusta ei järjestetä 
oppivelvolliselle 26 §:n 6 momentissa tarkoitetun 
ajankohdan jälkeen. Opetussuunnitelman 
tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 
aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin 
hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. 
Opiskelijan lähtötaso on määriteltävä ja 
opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on yhdessä 
laadittava opiskelijalle 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 opetussuunnitelman 
perusteissa. Henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon 
opiskelijalle aiemmin tehty henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma ja sen toteutuminen. 
Lähtötason määrittely tehdään tarvittaessa 
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
Suunnitelman toteuttamista seurataan, ja se 
päivitetään tarvittaessa. 
 
Alkuvaiheen opetuksen tavoitteena on antaa 
opiskelijalle tarvittavat valmiudet äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa ja tarpeelliset muut valmiudet 
perusopetuksen päättövaiheeseen siirtymistä 
varten sekä edistää opiskelijoiden tasapainoista 
kehitystä. Maahanmuuttajien kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan on edistettävä. 
Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja 
kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja 
tarvitseville. Alkuvaiheen opetus sisältää sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädetään äidinkieltä ja kirjallisuutta, vierasta 
kieltä, matematiikkaa, yhteiskuntatietoutta ja 
kulttuurin tuntemusta, ympäristö- ja 
luonnontietoa sekä terveystietoa. Opiskelijalle 
annetaan opinto- ja työelämätaitojen ohjausta. 
Opiskelijalle voidaan alkuvaiheessa antaa 
muutakin opiskelijalle kokonaan tai osittain 
vapaaehtoista perusopetukseen soveltuvaa 
opetusta sen mukaan kuin opetussuunnitelmissa 
määrätään. 
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Päättövaiheen opinnot sisältävät sen mukaan 
kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään 
äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, 
vieraita kieliä, matematiikkaa, uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa, historiaa, 
yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa 
ja kemiaa. Opiskelijalle annetaan opinto- ja 
työelämätaitojen ohjausta. Opiskelijalle voidaan 
päättövaiheessa antaa muutakin perusopetukseen 
soveltuvaa opetusta sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmissa määrätään. Opintoihin tulee 
päättövaiheessa sisältyä myös terveystietoa, ellei 
terveystiedon opintoja ole jo sisältynyt opiskelijan 
aiempiin perusopetuksen opintoihin. 

 
Opetuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä 

alueella toimivien ammatillisen koulutuksen ja 
muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelijan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voi 
sisältyä opiskelujaksoja muissa oppilaitoksissa 
sekä työelämään tutustumista. Jos opiskelija 
siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän 
tämän lain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaisesti järjestämään opetukseen 
tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen 
järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä toimitettava opiskelijan 
henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja 
suoritettuja opintoja koskevat tiedot uudelle 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. 

 
 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, opetuksen 

järjestäjä voi hankkia lukutaitovaiheen opetusta 
kunnalta tai kuntayhtymältä, 7 tai 8 §:ssä 
tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä sekä 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa tai ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetuilta koulutuksen 
järjestäjiltä. 

 
Lukutaitovaiheen sekä alku- ja päättövaiheen 

kattava oppimäärä on laajuudeltaan yhteensä 
enintään nelivuotinen. Päätoimisesti opiskellen 
opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään viidessä 
vuodessa. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, 
jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa 

Päättövaiheen opinnot sisältävät sen mukaan kuin 
valtioneuvoston asetuksella säädetään äidinkieltä 
ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita 
kieliä, matematiikkaa, uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa, historiaa, 
yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa 
ja kemiaa. Opiskelijalle annetaan opinto- ja 
työelämätaitojen ohjausta. Opiskelijalle voidaan 
päättövaiheessa antaa muutakin perusopetukseen 
soveltuvaa opetusta sen mukaan kuin 
opetussuunnitelmissa määrätään. Opintoihin tulee 
päättövaiheessa sisältyä myös terveystietoa, ellei 
terveystiedon opintoja ole jo sisältynyt 
opiskelijan aiempiin perusopetuksen opintoihin. 
 
Opetuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä 
alueella toimivien ammatillisen koulutuksen ja 
muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelijan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voi 
sisältyä opiskelujaksoja muissa oppilaitoksissa 
sekä työelämään tutustumista. Jos opiskelija 
siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän tämän lain, lukiolain, ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti 
järjestämään opetukseen tai koulutukseen, 
aikaisemman opetuksen järjestäjän on 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
toimitettava opiskelijan henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa ja suoritettuja opintoja 
koskevat tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjälle. 
 
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, opetuksen 
järjestäjä voi hankkia lukutaitovaiheen opetusta 
kunnalta tai kuntayhtymältä, 7 tai 8 §:ssä 
tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä sekä 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa tai ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetuilta koulutuksen 
järjestäjiltä. 
 
Lukutaitovaiheen sekä alku- ja päättövaiheen 
kattava oppimäärä on laajuudeltaan yhteensä 
enintään nelivuotinen. Päätoimisesti opiskellen 
opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään viidessä 
vuodessa. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, 
jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa 
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opetuksesta ja jos on ilmeistä, että opiskelija ei 
suorita opintojaan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 
Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan 

järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. 
–  
–  
–  

 

opetuksesta ja jos on ilmeistä, että opiskelija ei 
suorita opintojaan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
 
Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan 
järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. 
 

–  – ——— 
– Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 202x. 

 
–  

  

  
–  
–  

 
–  

Laki 

lukiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiolain (714/2018) 23 §:n 3 momentti, 34 §:n 2 momentti, 
 
lisätään 24 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 

–  
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään yleissivistävästä 
lukiokoulutuksesta sekä maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille järjestettävästä lukiokoulutukseen 
valmistavasta koulutuksesta. 
  

2 § 

Lukiokoulutuksen tarkoitus 

– — — — — — — — — — — — — — — 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään yleissivistävästä 
lukiokoulutuksesta. 

 
 
 

2 § 

Lukiokoulutuksen tarkoitus 

– — — — — — — — — — — — — — — 
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Maahanmuuttajille ja vieraskielisille 
järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle 
kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet 
lukiokoulutukseen siirtymistä varten. 
 

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 
aikuisille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat 
opinnot sivutoimista opiskelua varten. 
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus 
muodostaa oppimäärän, jonka tavoitteellinen 
suorittamisaika on yksi vuosi. 

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. 
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. 

 
11 § 

Oppimäärän sisältö 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 

oppimäärä sisältää suomen tai ruotsin kielen ja 
tarvittaessa muiden kielten opintoja, muita 
lukiokoulutuksessa tarvittavia valmiuksia 
tuottavia opintoja sekä opinto-ohjausta. 
Oppimäärä voi sisältää myös lukiokoulutuksen 
oppimäärään sisältyviä opintoja. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tässä 
laissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 

kumotaan (3 mom) 
 
 
 
 
 

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 
aikuisille 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 

– — — — — — — — — — — — — — — 
kumotaan (3 mom) 
 
 
 
 
 
 

 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tässä 
laissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 
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valtakunnallisista tavoitteista, oppiaineryhmiin 
kuuluvista oppiaineista, opintojen rakenteesta sekä 
1–3 momentissa tarkoitettujen opintojen 
laajuuksista. 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen 
valmistavan koulutuksen oppimäärä voi sisältää 
myös muita kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädettyjä lukion tehtävään soveltuvia opintoja sen 
mukaan kuin koulutuksen järjestäjän 
opetussuunnitelmassa päätetään. Opinnot ovat 
opiskelijalle valinnaisia. 

 
12 § 

Opetussuunnitelma 

Opetushallitus määrää 11 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa 
säädettyjen opintojen tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
temaattisia opintoja lukuun ottamatta 
(opetussuunnitelman perusteet). 
Opetussuunnitelman perusteet määrätään erikseen 
nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen 
oppimääriä ja lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen oppimäärää 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 tavoitteista ja sisällöistä. 
Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille 
ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen 
oppimääriä ja lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen oppimäärää varten sekä erikseen 
suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä ja 
tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta 
varten. 

Lukiokoulutusta ja perusopetuslaissa (628/1998) 
tarkoitettua perusopetusta varten voidaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön luvalla laatia yhteinen 
opetussuunnitelma. 

 
13 § 

valtakunnallisista tavoitteista, oppiaineryhmiin 
kuuluvista oppiaineista, opintojen rakenteesta sekä 
1 momentissa tarkoitettujen opintojen laajuuksista. 

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää myös 
muita kuin valtioneuvoston asetuksella säädettyjä 
lukion tehtävään soveltuvia opintoja sen mukaan 
kuin koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa 
päätetään. Opinnot ovat opiskelijalle valinnaisia. 

 
 
 
 

12 § 

Opetussuunnitelma 

Opetushallitus määrää 11 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa 
säädettyjen opintojen tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
temaattisia opintoja lukuun ottamatta 
(opetussuunnitelman perusteet). 
Opetussuunnitelman perusteet määrätään 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 tavoitteista ja sisällöistä. 
Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille 
ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen 
oppimääriä varten sekä erikseen suomenkielistä, 
ruotsinkielistä, saamenkielistä ja tarvittaessa 
muulla kielellä annettavaa opetusta varten. 

 
 
Lukiokoulutusta ja perusopetuslaissa (628/1998) 

tarkoitettua perusopetusta varten voidaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön luvalla laatia yhteinen 
opetussuunnitelma. 

 
13 § 
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Opintojen järjestäminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä 

oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus 
siten, että lukiokoulutuksen oppimäärä on 
mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa ja 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
oppimäärä yhdessä vuodessa. Koulutuksen 
järjestäjän on opintoja järjestäessään huolehdittava 
koulutukselle asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta ja siitä, että opiskelijan edellytykset 
oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen 
eivät vaarannu. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

20 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelija otetaan suorittamaan: 

– — — — — — — — — — — — — — — 
3) lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 

oppimäärää. 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 

21 § 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen 

opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että: 

1) hakija on kotoutumisen edistämisestä 
annetussa laissa (1386/2010) tarkoitettu 
maahanmuuttaja tai hänen äidinkielensä on 
väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja 
väestötietoviraston varmennepalveluista 
annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa 
väestötietojärjestelmässä muu kuin suomi, ruotsi 
tai saame; 

2) hakijalla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia 
suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin 
kielellä; 

Opintojen järjestäminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä 

oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus 
siten, että lukiokoulutuksen oppimäärä on 
mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa yhdessä 
vuodessa. Koulutuksen järjestäjän on opintoja 
järjestäessään huolehdittava koulutukselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, että 
opiskelijan edellytykset oppimäärän ja 
ylioppilastutkinnon suorittamiseen eivät vaarannu. 

 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

20 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelija otetaan suorittamaan: 

– — — — — — — — — — — — — — — 
kumotaan (3-kohta) 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

21 § 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

– — — — — — — — — — — — — — — 
kumotaan (2 mom) 
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3) hakijan tavoitteena on lukiokoulutuksen 
oppimäärän suorittaminen valmistavan 
koulutuksen jälkeen; ja 

4) hakija ei ole suorittanut 
korkeakoulututkintoa. 
 

22 § 

Opiskelijaksi ottamisen perusteet 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille 

tarkoitettuun lukiokoulutukseen, yhden tai 
useamman lukiokoulutuksen oppimäärään 
kuuluvan oppiaineen opintoihin sekä 
lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen 
opiskelijaksi ottamisen perusteista. Alle 18-
vuotias hakija voidaan ottaa suorittamaan 
aikuisille tarkoitettua lukiokoulutuksen 
oppimäärää ainoastaan hakijan terveydentilaan tai 
henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvästä 
perustellusta syystä. Perusteltu syy tulee yksilöidä 
opiskelijaksi ottamista koskevassa päätöksessä. 
 

23 § 

Opiskeluoikeus 

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen 
järjestäjän päättämänä ajankohtana. 

Opiskelijalla on oikeus suorittaa 
lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä 
vuodessa ja lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen oppimäärä enintään yhdessä 
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 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaista palvelusta taikka saa 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista 
sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan 

 

 

 

 

 

22 § 

Opiskelijaksi ottamisen perusteet 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille 

tarkoitettuun lukiokoulutukseen, yhden tai 
useamman lukiokoulutuksen oppimäärään 
kuuluvan oppiaineen opintoihin sekä 
lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen 
opiskelijaksi ottamisen perusteista. Alle 18-
vuotias hakija voidaan ottaa suorittamaan 
aikuisille tarkoitettua lukiokoulutuksen 
oppimäärää ainoastaan hakijan terveydentilaan tai 
henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvästä 
perustellusta syystä. Perusteltu syy tulee yksilöidä 
opiskelijaksi ottamista koskevassa 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 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaista palvelusta taikka saa 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista 
sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan 
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opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
muusta perustellusta syystä. 

 
 
 
Koulutuksen järjestäjä päättää lisäajan 

myöntämisestä ja opiskeluoikeuden väliaikaisesta 
keskeyttämisestä opiskelijan hakemuksesta. 

 
 

24 § 

Opiskeluoikeuden päättyminen 

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 23 
§:n 2 momentissa säädetyssä ajassa tai hänelle 
myönnetyssä lisäajassa, samoin kuin opiskelija, 
jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun 
saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. 
Opiskeluoikeutensa menettää myös sellainen 
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on 
poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen 
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. 

Jos opiskelija itse ilmoittaa koulutuksen 
järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan, hänen 
opiskeluoikeutensa päättyy siitä päivästä, jona 
ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai 
opiskelijan ilmoittamana myöhempänä 
ajankohtana. 

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskeluoikeuden 
päättymisestä erillisen päätöksen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
muusta perustellusta syystä. Mitä tässä 
momentissa säädetään, ei sovelleta 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun 
oppivelvolliseen. 

Koulutuksen järjestäjä päättää lisäajan 
myöntämisestä ja opiskeluoikeuden väliaikaisesta 
keskeyttämisestä opiskelijan hakemuksesta. 

 
  

24 § 

Opiskeluoikeuden päättyminen 

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 23 
§:n 2 momentissa säädetyssä ajassa tai hänelle 
myönnetyssä lisäajassa, samoin kuin opiskelija, 
jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun 
saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. 
Opiskeluoikeutensa menettää myös sellainen 
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on 
poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen 
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.  

Jos opiskelija itse ilmoittaa koulutuksen 
järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan, hänen 
opiskeluoikeutensa päättyy siitä päivästä, jona 
ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai 
opiskelijan ilmoittamana myöhempänä 
ajankohtana.  

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskeluoikeuden 
päättymisestä erillisen päätöksen. 

Oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu 
oppivelvollinen menettää opiskeluoikeutensa 
viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on 
viimeisen kerran osallistunut opetukseen, ellei hän 
ole keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamista 
mainitun lain X §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ennen 
opiskeluoikeuden menettämistä 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla koulutuksen järjestäjän tulee 
selvittää, onko oppivelvollisella uusi 
oppivelvollisuuslain X §:ssä tarkoitettu 
opiskelupaikka. Koulutuksen järjestäjän tulee 
ilmoittaa oppivelvollisuuden suorittamisen 
keskeytymisestä oppivelvollisen asuinkunnalle 
sekä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Poiketen siitä, mitä 24 § 2 momentissa 
säädetään, oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu 
oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman 
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Ehdotus 

 

 
 

 
 
 
 
 

34 § 

Opiskelijalta perittävät maksut 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa 

tarkoitetulta aineopiskelijalta ja 36 §:n 2 
momentissa tarkoitetuista erityisen tutkinnon 
kokeista voidaan periä maksuja. Lisäksi 
ulkomailla järjestettävästä opetuksesta ja 
yksityisen yhteisön tai säätiön opetus- ja 
kulttuuriministeriön määräämän erityisen 
koulutustehtävän perusteella muulla opetuskielellä 
kuin suomen, ruotsin, saamen, romani- tai 
viittomakielellä järjestämästä opetuksesta voidaan 
periä kohtuullisia maksuja. 

 
 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  

 
36 § 

Lukion oppimäärän suorittaminen 

Lukiokoulutuksen oppimäärä tai 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
oppimäärä tulee suoritetuksi, kun oppimäärään 
kuuluvat opinnot on suoritettu siten kuin 11 §:n 4 
momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston 
asetuksessa säädetään ottaen lisäksi huomioon 
mahdollinen 6 §:ssä tarkoitettu erityinen 
koulutustehtävä tai 18 §: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 

ilmoituksen perusteella vain silloin, jos 
oppivelvollinen on osoittanut koulutuksen 
järjestäjälle, että hänellä on uusi 
oppivelvollisuuslain X §:ssä tarkoitettu 
opiskelupaikka. 

 
 

34 § 

Opiskelijalta perittävät maksut 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa 

tarkoitetulta aineopiskelijalta ja 36 §:n 2 
momentissa tarkoitetuista erityisen tutkinnon 
kokeista voidaan periä maksuja, ei kuitenkaan 
oppivelvollisuuslain X §:ssä tarkoitettuun 
maksuttomaan koulutukseen oikeutetulta 
opiskelijalta. Lisäksi ulkomailla järjestettävästä 
opetuksesta ja yksityisen yhteisön tai säätiön 
opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän 
erityisen koulutustehtävän perusteella muulla 
opetuskielellä kuin suomen, ruotsin, saamen, 
romani- tai viittomakielellä järjestämästä 
opetuksesta voidaan periä kohtuullisia maksuja. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

36 § 

Lukion oppimäärän suorittaminen 

Lukiokoulutuksen oppimäärä tulee suoritetuksi, 
kun oppimäärään kuuluvat opinnot on suoritettu 
siten kuin 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa 
valtioneuvoston asetuksessa säädetään ottaen 
lisäksi huomioon mahdollinen 6 §:ssä tarkoitettu 
erityinen koulutustehtävä tai 18 §: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 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja 
taitonsa niiden hankkimistavasta riippumatta 
vastaavat eri oppiaineissa aikuisille tarkoitetun 
lukiokoulutuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja 
taitoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 § 

Todistukset 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle 
opiskelijalle annetaan päättötodistus. 
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus. 

Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt 
kesken lukiokoulutuksen tai lukiokoulutukseen 
valmistavan koulutuksen oppimäärän 
suorittamisen, annetaan todistus suoritetuista 
opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän 
erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle 
annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden 
oppimääristä ja muista opinnoista. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

41 § 

Kurinpito 

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten 
rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on 
vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen 
saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta 
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä 
erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen 
jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut 
toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 

osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja 
taitonsa niiden hankkimistavasta riippumatta 
vastaavat eri oppiaineissa aikuisille tarkoitetun 
lukiokoulutuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja 
taitoja. 

 Oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu 
oppivelvollinen voi suorittaa lukion oppimäärää 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla. Oppivelvolliseen 
sovelletaan tällöin 4 luvun säännöksiä 
hakeutumisesta ja opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksistä sekä 26 §:n säännöstä 
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. 

 
39 § 

Todistukset 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle 
opiskelijalle annetaan päättötodistus.  
 

 
Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt 

kesken lukiokoulutuksen oppimäärän 
suorittamisen, annetaan todistus suoritetuista 
opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän 
erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle 
annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden 
oppimääristä ja muista opinnoista. 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 
41 § 

Kurinpito 

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten 
rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on 
vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen 
saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta 
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä 
erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen 
jäljellä olevaksi ajaksi. Oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitettu oppivelvollinen voidaan kuitenkin 
erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Edellä 
mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
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Ehdotus 

 

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena 
rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi 
pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan 
tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin 
seikkoihin nähden on perusteltua. 

 

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena 
rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi 
pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan 
tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin 
seikkoihin nähden on perusteltua. Koulutuksen 
järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeytymisestä oppivelvollisen 
asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitetun oppivelvollisen opiskeluoikeus on ollut 
pidätettynä kolme kuukautta. 

 
 

–  
–  
–  

 
–  

Laki 

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 85 §:n 2 ja 5 momentti, 88 

§ 3 momentti, 96 §:n 3 momentti, 97 §, 104 §, 
 
lisätään 44 §:ään uusi 5 momentti, 105 §:ään uusi 8 momentti 
 

–  
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

7 § 
 

Valmentavat koulutukset 

 
Valmentavalla koulutuksella tarkoitetaan 

ammatilliseen koulutukseen valmentavaa 
koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaa koulutusta. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia 
ammatilliseen tutkintokoulutukseen 
hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijoiden 
edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi 

7 § 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 

koulutus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 

koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi 
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Ehdotus 

 

erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien 
mukaista opetusta ja ohjausta. 

 
 

11 § 
 

Valmentavien koulutusten mitoitusperusteet, 
laajuus ja suoritusaika 

 
 
 
Valmentavan koulutuksen ja sen osien 

mitoituksen peruste on osaamispiste. 
 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan 

koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen laajuus on 60 
osaamispistettä. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei 
koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle 
sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi 
suoritusaikaan pidennystä. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 
koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskelijan 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien 
perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää 
koulutuksen suoritusajasta. Koulutuksen 
suoritusaika voi olla kuitenkin enintään kolme 
vuotta. 

 
14 § 

 
Valmentavan koulutuksen muodostuminen 

 
 
Valmentava koulutus muodostuu koulutuksen 

osista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin valmentavan koulutuksen 
muodostumisesta. 

 
 

15 § 
 

Tutkinnon perusteet 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 

erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien 
mukaista opetusta ja ohjausta. 

 
 

11 § 
 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavien 
koulutusten mitoitusperusteet, laajuus ja 

suoritusaika 
 
 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan 

koulutuksen ja sen osien mitoituksen peruste on 
osaamispiste. 

 
 
 

 

 

 

 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 
koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskelijan 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien 
perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää 
koulutuksen 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. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin valmentavan koulutuksen 
muodostumisesta. 

 
15 § 

 
Tutkinnon perusteet 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 
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Ehdotus 

 

Opetushallituksen tulee laatia ammatillisten 
perustutkintojen perusteet siten, että tutkinnot 
vastaavat laajuudeltaan lukiolain (629/1998) 7 
§:ssä säädettyä lukion oppimäärän laajuutta. 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 
16 § 

 

Valmentavan koulutuksen perusteet 
 

 

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet 
ammatilliseen koulutukseen valmentavalle 
koulutukselle sekä 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 määrätään lisäksi oikeudesta 
järjestää valmentavaa koulutusta. Koulutuksen 
järjestäjä voi järjestää myös järjestämisluvan 
mukaisiin tutkintoihin liittyvää 8 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää ja 
täydentävää koulutusta. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

27 § 

 

Järjestämisluvassa määrättävät muut oikeudet, 
velvollisuudet, ehdot ja tehtävät 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

Järjestämisluvassa voidaan määrätä koulutuksen 
järjestäjän velvollisuudesta järjestää 23 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja tutkintoja ja valmentavaa 

Opetushallituksen tulee laatia ammatillisten 
perustutkintojen perusteet siten, että tutkinnot 
vastaavat laajuudeltaan lukiolain (714/2018) 10 
§:ssä säädettyä lukion oppimäärän laajuutta. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

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 määrätään lisäksi oikeudesta 
järjestää työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä 
voi järjestää myös järjestämisluvan mukaisiin 
tutkintoihin liittyvää 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua 
ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää 
koulutusta. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

27 § 

 

Järjestämisluvassa määrättävät muut oikeudet, 
velvollisuudet, ehdot ja tehtävät 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

Järjestämisluvassa voidaan määrätä koulutuksen 
järjestäjän velvollisuudesta järjestää 23 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja tutkintoja sekä työhön ja 
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Ehdotus 

 

koulutusta 65 §:ssä tarkoitettuun vaativaan 
erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille sekä 
huolehtia erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja 
tukitehtävistä. 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 

37 § 
 

Hakeutuminen ja hakumenettelyt 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää 

hakuajoista ja -menettelyistä. Ammatillisen 
perustutkintokoulutuksen tai valmentavan 
koulutuksen opiskelijaksi ottamisessa voidaan 
kuitenkin käyttää valtakunnallisia 
hakumenettelyitä. Valtakunnallisista 
hakumenettelyistä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

38 § 
 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

 

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on 
suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä 
vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla 
koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan 
riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen 
hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.  

 
 

 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan 

koulutukseen opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä 
on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että: 

1) hakija ei ole suorittanut: 
a) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa 

laissa (672/2005) tarkoitettua ylioppilastutkintoa 
tai sitä mainitun lain 17 §:n mukaan tasoltaan 
vastaavaa tutkintoa; 

b) tässä laissa tarkoitettua ammatillista 
perustutkintoa, ammattitutkintoa tai 
erikoisammattitutkintoa, valmentavaa koulutusta 

itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta 65 
§:ssä tarkoitettuun vaativaan erityiseen tukeen 
oikeutetuille opiskelijoille sekä huolehtia erityisen 
tuen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

 

37 § 
 

Hakeutuminen ja hakumenettelyt 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää 

hakuajoista ja -menettelyistä. Ammatillisen 
perustutkintokoulutuksen tai työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen opiskelijaksi 
ottamisessa voidaan kuitenkin käyttää 
valtakunnallisia hakumenettelyitä. 
Valtakunnallisista hakumenettelyistä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
 

38 § 
 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

 

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on 
suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä 
vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla 
koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan 
riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen 
hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. 
Poiketen siitä, mitä hallintolain 45 §:n 2 
momentissa säädetään, opiskelijaksi ottamista 
koskeva päätös tulee tällöin perustella.  
kumotaan (2 ja 3 mom) 
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Ehdotus 

 

taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai 
koulutusta; 

c) korkeakoulututkintoa; tai 
d) a–c alakohdassa tarkoitettua tutkintoa 

vastaavaa ulkomaista tutkintoa; ja 
2) hakijan tavoitteena on valmentavan 

koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan tässä 
laissa tarkoitettua tutkintoa tai tutkinnon osaa. 

Hakija voidaan kuitenkin ottaa opiskelijaksi 
ammatilliseen koulutukseen valmentavaan 
koulutukseen, vaikka hän on suorittanut 2 
momentin 1 kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai 
koulutuksen, jos ammatilliseen koulutukseen 
valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-
opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä 
perusteltua. 

 

44 § 

Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  

6 Luku 

Tutkinnon tai valmentavan koulutuksen 
suorittaminen ja osaamisen arviointi 

 

 

 

50 § 

Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen 
suorittaminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Valmentavan koulutuksen osa on suoritettu, kun 

opiskelija on osoittanut koulutuksen perusteissa 
määritellyn osaamisen 52 §:ssä säädetyllä tavalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 § 

Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Oppivelvollisuuslaissa (XXX/2020) tarkoitetulle 

oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma on laadittava siten, että 
suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon 
suorittamisaika on enintään neljä vuotta. 

 
 

6 Luku 

Tutkinnon tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen suorittaminen ja 

osaamisen arviointi 

 

 

50 § 

Tutkinnon tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen suorittaminen 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Valmentavan koulutuksen osa on suoritettu, kun 

opiskelija on osoittanut koulutuksen perusteissa 
määritellyn osaamisen 52 §:ssä säädetyllä tavalla 
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tai osaaminen on tunnustettu siten kuin 47 §:ssä 
säädetään. Valmentava koulutus on suoritettu, kun 
koulutuksen perusteiden mukaan kaikki 
koulutuksen muodostumiseksi vaadittavat 
koulutuksen osat on suoritettu hyväksytysti. 

–  
–  
–  

58 § 

Todistus valmentavan koulutuksen 
suorittamisesta 

–  
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle 

todistus suoritetusta koulutuksesta, kun 
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
koulutus on suoritettu 50 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Koulutuksen 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. 

–  
62 § 

 

Koulutuksen sisältö 

 

Koulutuksen järjestäjä päättää 
tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta 
15 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden 
mukaisesti sekä ammatilliseen tutkintoon 
valmentavan koulutuksen ja työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen sisällöstä ja 
järjestämisestä 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen 
perusteiden mukaisesti. 

 
70 § 

 

Oppisopimuskoulutus 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää 

valmentavaa koulutusta eikä työvoimakoulutusta. 

tai osaaminen on tunnustettu siten kuin 47 §:ssä 
säädetään. Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus 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 työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentava koulutus on 
suoritettu 50 §:ssä säädetyllä tavalla. Koulutuksen 
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. 

–  
62 § 

 

Koulutuksen sisältö 

 

Koulutuksen järjestäjä päättää 
tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta 
15 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden 
mukaisesti sekä työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen sisällöstä ja 
järjestämisestä 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen 
perusteiden mukaisesti. 
 

 

70 § 

 

Oppisopimuskoulutus 

 

– — — — — — — — — — — — — — — 



   

 

50 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
 
 

 
85 § 

Kurinpito 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos 

opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua 
käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, 
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi. 

 
 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos opiskelija kieltäytyy 82 §:n 1 momentissa 

tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi 
suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, 
häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen 
asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 82 §:n 4 
momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää 
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu 
toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. 

 
 

 
 
 

 
 

88 § 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon 
ja tuomioistuimen ratkaisuun 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan 

rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä 
määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan 
kuitenkin erottaa oppilaitoksesta määräajaksi tai 
erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai 

Oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää 
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa 
koulutusta eikä työvoimakoulutusta. 
 

 

85 § 

Kurinpito 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos 

opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua 
käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, 
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitettu oppivelvollinen voidaan kuitenkin 
erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos opiskelija kieltäytyy 82 §:n 1 momentissa 

tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi 
suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, 
häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen 
asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 82 §:n 4 
momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää 
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu 
toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. 
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa 
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytymisestä 
oppivelvollisen asuinkunnalle, jos 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun oppivelvollisen 
opiskeluoikeus on ollut pidätettynä kolme 
kuukautta. 

 
 

88 § 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon 
ja tuomioistuimen ratkaisuun 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan 

rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä 
määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan 
kuitenkin erottaa oppilaitoksesta määräajaksi tai 
erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai 
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Ehdotus 

 

jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan 
tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen 
perusteella on perusteltua. 

 
 
 
 
 

96 § 

Opiskeluoikeus 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää 

opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on 
suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), 
siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaista palvelusta taikka saa 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista 
sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan 
opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
muusta perustellusta syystä. 

–  
 

 
 

 
97 § 

Opiskelijan eronneeksi katsominen 

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on 
ilmeisestä, 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 valmentavaa 
koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa. Koulutuksen 
järjestäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa 
opiskelija katsotaan eronneeksi. 

Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, 
kun hän itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle 
kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija 

jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan 
tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen 
perusteella on perusteltua. Oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitettu oppivelvollinen saadaan kuitenkin 
erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 

 
 

96 § 

Opiskeluoikeus 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää 

opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on 
suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), 
siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 
(194/1995) mukaista palvelusta taikka saa 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista 
sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan 
opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 
muusta perustellusta syystä. Mitä tässä 
momentissa säädetään, ei sovelleta 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun 
oppivelvolliseen. 

 
 

97 § 

Opiskelijan eronneeksi katsominen 

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on 
ilmeisestä, 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 valmentavaa 
koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa. 

 
 
Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, 

kun hän itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle 
kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija 
katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun 
ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle, tai 
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Ehdotus 

 

katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun 
ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiskelijan ilmoittamasta myöhemmästä 
ajankohdasta. 

Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen 
opiskelijan eronneeksi katsomisesta. 

Oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu 
oppivelvollinen on katsottava eronneeksi 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
hän on viimeisen kerran osallistunut 
henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen 
taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen 
osoittamiseen, ellei hän ole keskeyttänyt 
oppivelvollisuuden suorittamista mainitun lain X 
§:ssä tarkoitetulla tavalla.  Ennen oppivelvollisen 
eronneeksi katsomista 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, 
onko oppivelvollisella uusi oppivelvollisuuslain 3 
§:ssä tarkoitettu opiskelupaikka. Koulutuksen 
järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeytymisestä oppivelvollisen 
asuinkunnalle sekä huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle. 

Poiketen siitä, mitä 97 § 2 momentissa 
säädetään, oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu 
oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman 
ilmoituksen perusteella vain silloin, jos 
oppivelvollinen on osoittanut koulutuksen 
järjestäjälle, että hänellä on uusi 
oppivelvollisuuslain 3 §:ssä tarkoitettu 
opiskelupaikka. 

104 § 

Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus 
asuntolapaikkaan 

Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan 
myöntämisen perusteista. Asuntolapaikan 
myöntämisessä on sovellettava yhdenvertaisia 
myöntämisperusteita ja otettava huomioon 
opiskelijan tarve asuntolapaikalle. 
Myöntämisperusteet tulee ilmoittaa 
asuntolapaikkaa hakeville etukäteen. 

 
 

 
 
 

– — — — — — — — — — — — — — — 

104 § 

Asuntolapaikan myöntäminen ja oikeus 
asuntolapaikkaan 

Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan 
myöntämisen perusteista. Asuntolapaikan 
myöntämisessä on sovellettava yhdenvertaisia 
myöntämisperusteita ja otettava huomioon 
opiskelijan tarve asuntolapaikalle. Asuntolapaikat 
on myönnettävä ensisijaisesti 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuille 
oppivelvollisille, toissijaisesti muille mainitun lain 
X §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetuille opiskelijoille ja näiden jälkeen muille 
opiskelijoille. Myöntämisperusteet tulee ilmoittaa 
asuntolapaikkaa hakeville etukäteen. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
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Jos opiskelija erotetaan määräajaksi 
oppilaitoksesta 85 §:n 2 momentin tai 88 §:n 3 
momentin nojalla, tai hänen osallistumisensa 
opetukseen evätään 85 §:n 4 momentin nojalla tai 
häneltä pidätetään oikeus opiskeluun 85 §:n 5 
momentin nojalla taikka opiskelijan 
opiskeluoikeus väliaikaisesti keskeytetään 96 §:n 3 
momentin nojalla, koulutuksen järjestäjä voi 
päättää, että opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan 
keskeytyy vastaavaksi ajaksi. 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 
102 § 

Opintososiaaliset etuudet 
oppisopimuskoulutuksessa 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijalla on oikeus saada korvausta 

matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän 
oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen 
hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista 
yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa 
tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle. 
Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä 
edestakaiselta 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. 

 
 
 

 
– — — — — — — — — — — — — — — 

 
105 § 

Opiskelijalta perittävät maksut 

– — — — — — — — — — — — — — — 

Jos opiskelija erotetaan määräajaksi 
oppilaitoksesta 85 §:n 2 momentin tai 88 §:n 3 
momentin nojalla, tai hänen osallistumisensa 
opetukseen evätään 85 §:n 4 momentin nojalla tai 
häneltä pidätetään oikeus opiskeluun 85 §:n 5 
momentin nojalla taikka opiskelijan 
opiskeluoikeus väliaikaisesti keskeytetään 96 §:n 3 
momentin nojalla tai oppivelvollisuuslain 7 §:n 
nojalla, koulutuksen järjestäjä voi päättää, että 
opiskelijan oikeus asuntolapaikkaan keskeytyy 
vastaavaksi ajaksi. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  

102 § 

Opintososiaaliset etuudet 
oppisopimuskoulutuksessa 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijalla on oikeus saada korvausta 

matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän 
oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen 
hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista 
yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa 
tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle. 
Oppivelvollisuuslaissa tarkoitetulla 
oppivelvollisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus 
edellä mainittuun korvaukseen, jos matkan pituus 
on vähintään viisi kilometriä. Opiskelijalla on 
oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta 
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. 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  

105 § 

Opiskelijalta perittävät maksut 

– — — — — — — — — — — — — — — 
Pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja maksuja 

ei voida periä oppivelvollisuuslain X §:ssä 
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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 valmentavan koulutuksen 
suoritusaikaa; 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  

tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetulta opiskelijalta. 

–  
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; 

– — — — — — — — — — — — — — — 
–  
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Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain x ja x §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
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: 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 

2 § 

Soveltaminen eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 

tässä laissa säädetään rahoituksesta: 
1) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettuun 

lisäopetukseen; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy 
laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus 
määräytyy: 

1) lukiossa opiskelijamäärien sekä 
opiskelijaa kohden määrättyjen 
yksikköhintojen perusteella; 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) perusopetuslaissa tarkoitetussa 
lisäopetuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä 

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) tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa (XX/2020); 

 
 2 § 

Soveltaminen eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 

tässä laissa säädetään rahoituksesta: 
kumotaan (1 kohta) 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 

Rahoituksen laskentaperuste 

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy 
laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus 
määräytyy: 

1) lukiossa ja lukiokoulutuksen järjestäjän 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa 
opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden 
määrättyjen yksikköhintojen perusteella; 
— — — — — — — — — — — — — — 
3) perusopetuksen järjestäjän järjestämässä 
tutkintokoulutukseen valmentavassa 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuksessa, 
ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, 
perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvassa 
opetuksessa, koulukotiopetuksessa, 
sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä 
perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n 
mukaiseen järjestämislupaan sisältyvän 
kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden 
esiopetuksessa, joustavassa perusopetuksessa ja 
yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan 
aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella, 
perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa 
perusopetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
läsnäolokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta 
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
6 § 

 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste 

lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa 

 
Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 ja 2 

kohdassa mainittujen toimintojen järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka 
saadaan, kun 2 momentissa säädetyllä tavalla 
lasketusta kunnan valtionosuuden perusteesta 
vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kunnan 
omarahoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten 
lasketaan yhteen kunnan järjestämää 
lukiokoulutusta ja maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen 
valmistavaa koulutusta saavien opiskelijoiden 
määrien ja opiskelijaa kohden määrättyjen 
yksikköhintojen tulot sekä 24 a §:ssä tarkoitettu 
lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoitus, 
joka muodostuu kunnan järjestämän erityisen 
koulutustehtävän suoritteiden suhteellisena 
osuutena kaikkien koulutuksen järjestäjien 

koulutuksessa, perusopetuslain 26 a §:ssä 
tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevien viisivuotiaiden oppilaiden esiopetuksessa, 
ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa pidennettyyn oppivelvollisuuteen 
perustuvassa opetuksessa, koulukotiopetuksessa, 
sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä 
perusopetuksessa, perusopetuslain 7 §:n 
mukaiseen järjestämislupaan sisältyvän 
kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen vuoden 
esiopetuksessa, joustavassa perusopetuksessa ja 
yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan 
aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella, 
perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa 
perusopetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden 
määrätyn yksikköhinnan perusteella ja 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
läsnäolokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta 
kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

6 § 
 

Kunnan valtionosuus ja valtionosuuden peruste 

lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa 

 
Kunnalle myönnetään valtionosuutta 5 §:n 1 ja 2 

kohdassa mainittujen toimintojen järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka 
saadaan, kun 2 momentissa säädetyllä tavalla 
lasketusta kunnan valtionosuuden perusteesta 
vähennetään 8 §:n mukaan lasketut kunnan 
omarahoitusosuudet. 

Kunnan valtionosuuden perustetta varten 
lasketaan yhteen kunnan järjestämää 
lukiokoulutusta ja lukiokoulutuksen järjestäjän 
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 
saavien opiskelijoiden määrien ja opiskelijaa 
kohden määrättyjen yksikköhintojen tulot sekä 24 
a §:ssä tarkoitettu lukion erityisen 
koulutustehtävän lisärahoitus, joka muodostuu 
kunnan järjestämän erityisen koulutustehtävän 
suoritteiden suhteellisena osuutena kaikkien 
koulutuksen järjestäjien suoritteista kerrottuna 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
suoritteista kerrottuna erityisen koulutustehtävän 
valtakunnallisella lisärahoituksella. 

Myönnettäessä vuosina 2017–2019 
valtionosuutta kunnalle 2 momentissa säädetystä 
lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen 
valtionosuuden perusteesta otetaan huomioon 
98,96 prosenttia. 
 

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 
mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta 
vastaava euromäärä. 

Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen 
järjestäjälle myönnetään 5 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja varten rahoitusta 6 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen 
järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja 
erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen 
mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta 
vastaava euromäärä. 

Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on 
määrätty erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää 
lukiokoulutusta muulla kuin suomen tai ruotsin 
kielellä, myönnetään mainittua opetusta varten 
valtionosuutta 57 prosenttia opiskelijamäärän ja 
yksikköhinnan tulosta niiden opiskelijoiden osalta, 
joilla ei ole kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua 
kotikuntaa Suomessa. 

Vuosina 2017–2019 kuntayhtymälle 
myönnetään lukiolaissa tarkoitettuun 
koulutukseen 98,96 prosenttia 1 momentissa 
tarkoitetusta rahoituksesta. 

 
8 § 

 
Kunnan omarahoitusosuus lukiolaissa 

tarkoitetun koulutuksen käyttökustannuksiin 
 

erityisen koulutustehtävän valtakunnallisella 
lisärahoituksella. 
 
 
 

 

 

7 § 

 

Kuntayhtymän ja yksityisen järjestämän 

lukiokoulutuksen rahoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen 

järjestäjälle myönnetään 5 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja varten rahoitusta 6 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen 
järjestäjien opiskelijamäärien, yksikköhintojen ja 
erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen 
mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta 
vastaava euromäärä. 

Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on 
määrätty erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää 
lukiokoulutusta muulla kuin suomen tai ruotsin 
kielellä, myönnetään mainittua opetusta varten 
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 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen 

käyttökustannuksista on 57,30 prosenttia ja 
maahanmuuttajille ja vieraskielisille 
järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia 
euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 
momentissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä 
jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu 
euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
11 § 

 
Esi- ja perusopetuksen rahoitus 

 
Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain 7 

§:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle 
yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetään 2 
§:n 2 momentin 1–4, 9 ja 11 kohdassa tarkoitettuun 
toimintaan ja 5 kohdassa tarkoitettuun 
sisäoppilaitoslisään rahoitusta euromäärä, joka 
saadaan, kun suoritteiden määrä kerrotaan 
suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n 3 kohdan 
mukaisesti. Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun 
järjestämisluvan saaneelle yksityisen opetuksen 
järjestäjälle myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 
5 kohdassa tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 
7 kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta 
euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden määrä 
kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n 3 
kohdassa säädetyn mukaisesti. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

24 § 

 

Lukion yksikköhinnat 

 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen 
järjestäjille lukiokoulutuksesta yksikköhintojen 
määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä 
vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten perusteella, joista on ensin 

Kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen 
käyttökustannuksista on 57,30 prosenttia ja 
lukiokoulutuksen järjestäjän tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 
prosenttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 
2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla laskettu 
euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä ja 
näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan 
asukasmäärällä. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

11 § 
 

Esi- ja perusopetuksen rahoitus 
 
Kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain 7 

§:ssä tarkoitetun järjestämisluvan saaneelle 
yksityiselle opetuksen järjestäjälle myönnetään 2 
§:n 2 momentin 2–4, 9 ja 11 kohdassa tarkoitettuun 
toimintaan ja 5 kohdassa tarkoitettuun 
sisäoppilaitoslisään sekä perusopetuksen 
järjestäjän tutkintokoulutukseen valmentavaan 
koulutukseen rahoitusta euromäärä, joka saadaan, 
kun suoritteiden määrä kerrotaan suoritteen 
yksikköhinnalla 5 §:n 3 kohdan mukaisesti. 
Perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun 
järjestämisluvan saaneelle yksityisen opetuksen 
järjestäjälle myönnetään lisäksi 2 §:n 2 momentin 
5 kohdassa tarkoitettuun koulukotikorotukseen ja 
7 kohdassa tarkoitettuun toimintaan rahoitusta 
euromäärä, joka saadaan, kun suoritteiden määrä 
kerrotaan suoritteen yksikköhinnalla 5 §:n 3 
kohdassa säädetyn mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

24 § 

 

Lukion yksikköhinnat 

 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan vuosittain kaikille koulutuksen 
järjestäjille lukiokoulutuksesta ja lukiokoulutuksen 
järjestäjän tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta yksikköhintojen määräämistä 
edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
vähennetty 1,57 prosenttia lukion erityisen 
koulutustehtävän lisärahoitusta varten. 
Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ulkomailla järjestetystä opetuksesta 
aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia 
opiskelijoita. Yksikköhintoja laskettaessa niiden 
opiskelijoiden lukumäärä, jotka opiskelevat 
lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, 
painotetaan kertoimella 1,21. Yksikköhintoja 
laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, 
jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa 
lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa painotetaan 
kertoimella 0,65 lukuun ottamatta 
sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia 
opiskelijoita. 

Kunnille ja kuntayhtymille määrättäviä 
yksikköhintoja porrastetaan vähäisen 
opiskelijamäärän mukaisen tunnusluvun 
perusteella siten kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädetään. Yksityisen koulutuksen järjestäjän 
yksikköhinta on sama kuin sen kunnan 
yksikköhinta, jossa koulutus pääasiassa 
järjestetään. Jos kunta ei järjestä lukiokoulutusta, 
yksityisen lukiokoulutuksen järjestäjän 
yksikköhinta lasketaan samalla tavalla kuin 
kunnan yksikköhinta. Ulkomailla järjestettävän 
koulutuksen yksikköhinta määrätään 
porrastamalla 23 §:n nojalla säädettyä 
lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö asetuksen nojalla 
määrää. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi 
erityisestä muusta kuin 24 a §:ssä tarkoitetusta 
syystä korottaa yksikköhintaa. 

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla 23 
§:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen 
keskimääräistä yksikköhintaa. 
 

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on 
lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty 
järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa, 
yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen 
kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien 
opiskelijoiden osalta siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään. 

aiheutuneiden valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten perusteella, joista on ensin 
vähennetty 1,57 prosenttia lukion erityisen 
koulutustehtävän lisärahoitusta varten. 
Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ulkomailla järjestetystä opetuksesta 
aiheutuneita menoja eikä mainittua opetusta saavia 
opiskelijoita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta 

tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
opiskelijoiden osalta määrätään porrastamalla 23 
§:n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen 
keskimääräistä yksikköhintaa valtioneuvoston 
asetuksella säädettävällä painokertoimella. 
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Ehdotus 

 
Yksikköhinnat määrätään siten, että ne 

euromäärät, jotka saadaan kertomalla koulutuksen 
järjestäjille lasketut yksikköhinnat koulutuksen 
järjestäjien opiskelijoiden määrillä, 
yhteenlaskettuina vastaavat 1 momentissa 
tarkoitettuja valtakunnallisia 
kokonaiskustannuksia. 

6 momentti on kumottu L:lla 30.12.2014/1410. 
Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoitetussa 

lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa, yksikköhinta on 65 
prosenttia asianomaiselle koulutuksen 
järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä 
yksikköhinnasta lukuun ottamatta 
sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia 
opiskelijoita. 

Yksikköhintojen laskemisesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 

perusteista, joilla lukiolain 20 §:n 4 momentissa 
tarkoitetun oppiaineen suorittaminen muunnetaan 
opiskelijamääräksi ja otetaan huomioon tämän 
pykälän 1 ja 5 momentissa tarkoitettujen aikuisten 
lukiokoulutuksen mukaisesti opiskelevien 
opiskelijoiden määrässä. 

Lukiolaissa tarkoitetusta koulutuksesta 
aiheutuneisiin valtakunnallisiin 
kokonaiskustannuksiin lisätään 380 000 euroa 
vuonna 2019, 6 492 000 euroa vuonna 2020, 9 742 
000 euroa vuonna 2021, 13 892 000 euroa vuonna 
2022, 7 780 000 euroa vuonna 2023 ja 4 530 000 
euroa vuonna 2024. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi 
valtionosuusjärjestelmän merkittävien muutosten 
vaikutuksen tasoittamiseksi korottaa vuoden 2019 
yksikköhintoja sellaisen lukiokoulutuksen 
järjestäjän osalta, jonka lukiokoulutuksen rahoitus 
24 a §:n vuoksi pienenee. 

 
29 § 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 

Edellä 2 §:n 2 momentin 1–5 ja 9 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat saadaan, 
kun valtiovarainministeriön kunnan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Yksikköhintojen laskemisesta ja yksikköhintojen 

laskennassa käytettävistä opiskelijamäärien 
painokertoimista säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 § 

Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 

Edellä 2 §:n 2 momentin 2–5 ja 9 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen sekä perusopetuksen 
järjestäjän tutkintokoulutukseen valmentavan 



   

 

61 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 
§:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen 
perusosasta vähennetään 320,77 euroa, ja saatu 
erotus kerrotaan seuraavilla kertoimilla: 

 
 

 

 TAULUKKO  
Lisäopetus 1,26 

— — — — — — — — — — — — — — 
Lisäopetuksen yksikköhinnan lisäksi opetuksen 

järjestäjä saa pidennettyä oppivelvollisuutta 
vastaavan lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka 
ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

32 d § 

Perusrahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan 

seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri 

tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun 
ammatillisen koulutuksen järjestämiskustannukset 
sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 
§:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien 
opintojen järjestäminen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

 
 

koulutuksen yksikköhinnat saadaan, kun 
valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti 
päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta 
vähennetään 320,77 euroa, ja saatu erotus 
kerrotaan seuraavilla kertoimilla: 
 

 TAULUKKO  
Lisäopetus 1,26 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 

yksikköhinnan lisäksi opetuksen järjestäjä saa 
pidennettyä oppivelvollisuutta vastaavan 
lisärahoituksen niistä oppilaista/opiskelijoista, 
jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä perusopetuksen oppimäärää 
suorittaessaan. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
32 d § 

Perusrahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Toteutuneita opiskelijavuosia painotetaan 

seuraavilla perusteilla: 
1) tutkintorakenteeseen kuuluvien eri 

tutkintojen, työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen 
koulutuksen sekä tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämiskustannukset 
sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 
§:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien 
opintojen järjestäminen; 

1 a) ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetun koulutuksen tai 
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
järjestämisestä oppivelvollisuuslain X §:ssä 
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetulle opiskelijalle aiheutuvat kustannukset; 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Laki 

valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

 
 
 
 
 

Tässä laissa säädetään oppijanumerosta ja 
oppijanumerorekisteristä, perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallisesta tietovarannosta, 
ylioppilastutkintorekisteristä, 
opiskelijavalintarekisteristä sekä korkeakoulujen 
valtakunnallisesta tietovarannosta. Laissa 
säädetään myös Opetushallituksen ylläpitämästä 
opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta. 
 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, käsiteltäessä 
tietoja tässä laissa tarkoitetuissa rekistereissä, 
tietovarannoissa ja palvelussa sovelletaan 
henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999). 
 

3 § 

Oppijanumero ja oppijanumerorekisteri  

Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä 
tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin 
tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa 
tässä laissa tai varhaiskasvatuslaissa (540/2018) 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
7) vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 

(632/1998). 
 

8) valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa 
(xxx/2020). 

 
Tässä laissa säädetään oppijanumerosta ja 

oppijanumerorekisteristä, perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallisesta tietovarannosta, 
ylioppilastutkintorekisteristä, 
opiskelijavalintarekisteristä sekä korkeakoulujen 
valtakunnallisesta tietovarannosta. Laissa 
säädetään myös Opetushallituksen ylläpitämästä 
opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta. 
 
kumotaan (3 mom) 
 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Oppijanumero ja oppijanumerorekisteri  

Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä 
tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin 
tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
tarkoitetussa tietovarannossa tarkoitettuja tietoja. 
Opetuksen, koulutuksen tai varhaiskasvatuksen 
järjestäjä, varhaiskasvatuksen palveluntuottaja ja 
korkeakoulu voi käyttää oppijanumeroa myös 
henkilön yksilöintiin varhaiskasvatuslaissa, 
perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa, 
ammattikorkeakoululaissa tai yliopistolaissa 
tarkoitettuja tehtäviä toteuttaessaan. 

tässä laissa tai varhaiskasvatuslaissa (540/2018) 
tarkoitetussa tietovarannossa tarkoitettuja tietoja. 
Opetuksen, koulutuksen tai varhaiskasvatuksen 
järjestäjä, varhaiskasvatuksen palveluntuottaja, 
korkeakoulu ja oppilaitoksen ylläpitäjä voi käyttää 
oppijanumeroa myös henkilön yksilöintiin 
varhaiskasvatuslaissa, perusopetuslaissa, 
lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa, tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa, 
ammattikorkeakoululaissa, yliopistolaissa tai 
vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 
tarkoitettuja tehtäviä toteuttaessaan. 

 
 4 § 

Tietovarannon käyttötarkoitus 

 
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen 
tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa 
tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua 
koulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettua koulutusta koskevia 
tietoja käytetään henkilön hakeutuessa 
koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä 
sekä henkilön hakiessa koulutukseen liittyviä 
etuisuuksia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §  

Tietovarannon yhteisrekisteripitäjät ja vastuiden 

jako 

4 § 

Tietovarannon käyttötarkoitus 

 
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen 
tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa 
tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua 
koulutusta, ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettua koulutusta, 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettua koulutusta ja 
vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 
tarkoitettua koulutusta koskevia tietoja käytetään 
henkilön hakeutuessa koulutukseen, koulutuksen 
aikana, työelämässä sekä henkilön hakiessa 
koulutukseen liittyviä etuisuuksia. 
— — — — — — — — — — — — — — 
Tämän lisäksi tietovarantoon tallennettuja tietoja 
käytetään oppivelvollisuuslaissa (__/2020) 
tarkoitettujen oppivelvollisten oppivelvollisuuteen 
liittyvien velvollisuuksien noudattamisen 
seuraamiseen. 
 

5 §  

Tietovarannon yhteisrekisteripitäjät ja vastuiden 

jako 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat 

koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, oppilaitoksen 
ylläpitäjät sekä Opetushallitus. Opetushallitus 
vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä 
teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, 
käsittelyä ja luovutusta varten. 

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat 
tallentamiensa tietojen luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EU kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä 
yleinen tietosuoja-asetus, 5 artiklan 1 kohdan d 
alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä sekä 16 
artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta 
tietojen oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa 
muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista. 

 
Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjän lakkaa 

eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän tehtävät siirry 
toiselle oikeushenkilölle, kyseisten tietovarantoon 
tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä 
toimii Opetushallitus. 
 

 
6 § 

Tietojen tallentaminen tietovarantoon 

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjällä on 
velvollisuus tallentaa tietovarantoon 7–9 §:ssä 
tarkoitetut tiedot.   

 
Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon 

tallentajien on pidettävä tallennettavat tiedot 
ajantasaisina. Opetushallitus antaa tarkempia 
määräyksiä 7–9 §:ssä säädettyjen tietojen 
tietorakenteista. 

Tietovarantoon tallennetaan lisäksi henkilön 
nimi ja oppijanumero. 
 

Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat 
koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, oppilaitoksen 
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 
tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EU 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/679, jäljempänä yleinen tietosuoja-
asetus, 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetusta täsmällisyydestä sekä 16 artiklan 
mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen 
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 tietovarantoon 
tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä 
toimii Opetushallitus. 

 
6 § 

Tietojen tallentaminen tietovarantoon 

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjällä sekä 
oppilaitoksen ylläpitäjällä on velvollisuus 
tallentaa tietovarantoon 7–9, 9 a ja 9 b §:ssä 
tarkoitetut tiedot.   

Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon 
tallentajien on pidettävä tallennettavat tiedot 
ajantasaisina. Opetushallitus antaa tarkempia 
määräyksiä 7–9, 9 a ja 9 b §:ssä säädettyjen 
tietojen tietorakenteista. 

Tietovarantoon tallennetaan lisäksi henkilön 
nimi ja oppijanumero. 
 

  
9 a § 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta 
koskevat tiedot 

Tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun 
koulutuksen järjestäjän on tallennettava 
tietovarantoon seuraavat tiedot lain mukaisessa 
koulutuksessa olevista opiskelijoistaan: 

1) suoritettava koulutus; 
 
2) opintojen aloittaminen, väliaikainen 

keskeytyminen ja päättyminen; 
3) suoritetut koulutuksen osat ja opiskelijan 

arviointi; 
4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetussa laissa tarkoitetun rahoituksen 
laskentaperusteena olevat koulutuksen 
järjestämistä koskevat tiedot. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
valmentavassa koulutuksessa olevien osalta 
voidaan tallentaa myös 9 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut tiedot. 
 

9 b § 

Vapaassa sivistystyössä järjestettyä 
oppivelvollisille suunnattua koulutusta koskevat 

tiedot 

 
Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 

tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän on 
tallennettava tietovarantoon seuraavat tiedot 
mainitun lain 7 a luvussa tarkoitetussa 
koulutuksessa olevista opiskelijoistaan: 

1) suoritettava koulutus;  
2) opintojen aloittaminen, väliaikainen 

keskeytyminen ja päättyminen; 
3) suoritetut opinnot ja opiskelijan arviointi. 

 
 
 

17 § 

Käyttötarkoitus 

 

17 § 

Käyttötarkoitus 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
Opiskelijavalintarekisteriä käytetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) opiskelijoiden valintaa, valintojen 
kehittämistä ja opintojen järjestämistä 
varten tarpeellisten tietojen antamiseen 
yliopistoille, ammattikorkeakouluille, 
ammatillisen ja lukiokoulutuksen 
järjestäjille sekä perusopetuksen 
lisäopetuksen järjestäjille; 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä 
käytetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 
2) ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 
muun perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja 
lukiolaissa tarkoitettuihin koulutuksiin ja 
tutkintoihin sekä perusopetuslaissa tarkoitettuun 
lisäopetukseen. 
 

Opiskelijavalintarekisteriä käytetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 
3) opiskelijoiden valintaa, valintojen kehittämistä 
ja opintojen järjestämistä varten tarpeellisten 
tietojen antamiseen yliopistoille, 
ammattikorkeakouluille, ammatillisen ja 
lukiokoulutuksen järjestäjille, 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
annetussa laissa (XXX/2020) tarkoitetuille 
koulutuksen järjestäjille; 
— — — — — — — — — — — — — — 

7) oppivelvollisuuslain (__/2020) 10 §:ssä 
tarkoitetun hakeutumisvelvollisuuden 
seuraamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä 
käytetään: 
— — — — — — — — — — — — — — 
2) ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 
muun perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja 
lukiolaissa tarkoitettuihin koulutuksiin ja 
tutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa (XXX/2020) 
tarkoitettuun koulutukseen. 
 

18 § 

Opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjät 
ja vastuiden jako 

Opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjiä 
ovat Opetushallitus sekä yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut 17 §:n 3 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun osarekisterin osalta ja 
ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 
perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjät 17 §:n 3 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekisterin 
osalta. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

18 §  

Opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjät 
ja vastuiden jako 

Opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjiä 
ovat Opetushallitus sekä yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut 17 §:n 3 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun osarekisterin osalta ja 
ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 
valmentavan koulutuksen järjestäjät 17 §:n 3 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekisterin 
osalta. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
19 § 

Opiskelijavalintarekisterin tietosisältö 

Opiskelijavalintarekisteriin voidaan tallentaa: 

19 § 

Opiskelijavalintarekisterin tietosisältö 

Opiskelijavalintarekisteriin on tallennettava: 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
 
1) hakijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus 

tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto, 
kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset 
yhteystiedot; 

2) hakijan aikaisempaa koulutusta ja suoritettuja 
tutkintoja koskevat tiedot; 

 
3) koulutukseen hakemista ja valinnan perusteita 

koskevat tiedot kunkin hakijan osalta; 
4) valinnan tulosta, opiskelupaikan 

vastaanottamista ja oppilaitokseen 
ilmoittautumista koskevat tiedot; sekä 

5) hakijan suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
koulutusta koskevaa suoramarkkinointia varten. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 
2 a) tieto siitä, onko hakija oppivelvollinen; 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

20 §  
 

Opiskelijavalintarekisterin tietolähteet  

 
Opiskelijavalintarekisterin 
yhteisrekisterinpitäjällä on oikeus koulutukseen 
hakevan henkilön ilmoittamien tietojen lisäksi 
salassapitosäännösten estämättä saada 19 §:n 1 ja 
5 momentissa tarkoitettuja tietoja 
ylioppilastutkintorekisteristä, Digi- ja 
väestötietovirastolta, työ- ja 
elinkeinoviranomaisilta, perus- ja lisäopetuksen 
järjestäjiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 
järjestäjiltä sekä kahden tai useamman 
korkeakoulun yhteisistä rekistereistä, jotka on 
muodostettu opiskelijoiden valintaa varten. 

20 §  
 

Opiskelijavalintarekisterin tietolähteet  

 
Opiskelijavalintarekisterin 
yhteisrekisterinpitäjällä on oikeus koulutukseen 
hakevan henkilön ilmoittamien tietojen lisäksi 
salassapitosäännösten estämättä saada 19 §:n 1 ja 
5 momentissa tarkoitettuja tietoja 
ylioppilastutkintorekisteristä, Digi- ja 
väestötietovirastolta, työ- ja 
elinkeinoviranomaisilta, perusopetuksen 
järjestäjiltä, yliopistoilta, 
ammattikorkeakouluilta, ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiltä, 
valmentavan koulutuksen järjestäjiltä sekä 
kahden tai useamman korkeakoulun yhteisistä 
rekistereistä, jotka on muodostettu opiskelijoiden 
valintaa varten. 
 
 

21 §  
 

Tietojen luovuttaminen 
opiskelijavalintarekisteristä 

 

21 §  
 

Tietojen luovuttaminen 
opiskelijavalintarekisteristä 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
Opiskelijavalintarekisteristä saa luovuttaa 19 §:n 1 
ja 5 momentissa tarkoitettuja tietoja 
salassapitosäännösten estämättä siinä määrin kuin 
1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat tarpeen ja 5 
momentissa tarkoitetut tiedot ovat välttämättömiä 
vastaanottajan tehtävien hoitamiseksi: 

1) yliopistoille, ammattikorkeakouluille, 
ammatillisen koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen järjestäjille, 
perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjille 
sekä kahden tai useamman korkeakoulun 
yhteisiin rekistereihin; 

 
 
 
 
 
2) asianomaiselle ministeriölle ja 

Tilastokeskukselle koulutusjärjestelmän seurantaa 
koskevien selvitysten laatimista varten; 

3) Kansaneläkelaitokselle opintotukilaissa 
(65/1994), koulumatkatukilaissa (48/1997) ja 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa 
(566/2005) säädettyjen tehtävien hoitamista varten 
sekä Kansaneläkelaitokselle ja työ- ja 
elinkeinoviranomaiselle työttömyysturvalain 
(1290/2002) mukaisen työttömyysetuuden 
saamisen edellytysten selvittämistä varten; 

4) terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaista 
opiskeluterveydenhuoltoa järjestävälle kunnalle ja 
muulle mainitun lain mukaisen 
opiskeluterveydenhuollon järjestäjälle tämän 
tehtävän hoitamista varten; 

5) nuorisolain (1285/2016) mukaista etsivää 
nuorisotyötä järjestävälle kunnalle mainitun lain 
mukaisen tehtävän hoitamista varten; 

6) ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
(1270/1997) 3 §:ssä säädetylle 
ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjälle sille 
ulkomaalaislaissa (301/2004) tai 
kansalaisuuslaissa (359/2003) säädettyjen 
tehtävien hoitamista varten. 

Edellä 19 §:n 2–4 momentissa tarkoitetut tiedot 
saa luovuttaa vain tämän pykälän 1 momentin 1 
kohdassa mainituille vastaanottajille 
opiskelijoiden valintaa varten. 

Opiskelijavalintarekisteristä saa luovuttaa 19 §:n 1 
ja 5 momentissa tarkoitettuja tietoja 
salassapitosäännösten estämättä siinä määrin kuin 
1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat tarpeen ja 5 
momentissa tarkoitetut tiedot ovat välttämättömiä 
vastaanottajan tehtävien hoitamiseksi: 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
1 a) oppivelvollisuuslain (__/2020) x §:ssä 
tarkoitetulle ohjaus- ja valvontavastuussa olevalle 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle; 

2) asianomaiselle ministeriölle ja 
Tilastokeskukselle koulutusjärjestelmän seurantaa 
koskevien selvitysten laatimista varten; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

28 § 28 § 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun 
tarkoitus ja luovutettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — 
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun 

avulla luovutetaan: 
 

1) perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen 
tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja 
tietoja, lukuun ottamatta 9 §:n 2–5 momentissa 
tarkoitettuja tietoja; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun 
tarkoitus ja luovutettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — 
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun 

avulla luovutetaan:  
 

1) perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen 
tietovarantoon sisältyviä 7–9 ja 9 a §:ssä 
tarkoitettuja tietoja, lukuun ottamatta 9 §:n 2–5 
momentissa tarkoitettuja tietoja; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

 
 
 
 
 
 

Laki 

koulumatkatukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
1 § 

 
Soveltamisala 

 
Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä 

oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettuja 
perusopetuksen opintoja, lukio-opintoja tai 
ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan 
asunnon ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä 
koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea 
kutsutaan koulumatkatueksi.  

 
Koulumatkatuki maksetaan valtion varoista. 
 
 

2 § 

1 § 
 

Soveltamisala 
 
Tässä laissa säädetään tuen myöntämisestä 

aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opintoja, 
lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja 
harjoittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen 
välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin 
kustannuksiin. Tukea kutsutaan koulumatkatueksi.  

 
 
Koulumatkatuki maksetaan valtion varoista. 
 
 

2 § 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
 

Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 
 
Koulumatkatukeen on oikeutettu Suomessa 

asuva opiskelija, joka opiskelee Suomessa 
päätoimisesti: 

 
1) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä 

säädetyssä oppivelvollisuusiän ylittäneille 
järjestetyssä perusopetuksessa; 

 
 
 
 
 
2) lukiolaissa (629/1998) säädetyssä 

lukiokoulutuksessa tai maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille järjestettävässä lukiokoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa; 

 
3) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

(531/2017) 5 §:ssä säädetyssä ammatilliseen 
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai 7 
§:ssä säädetyssä valmentavassa koulutuksessa; 

 
 
4) Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) 

tarkoitetussa ammatilliseen tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa; tai 

 
5) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 

annetussa laissa (1316/2006) tarkoitetussa 
ammatilliseen tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koulumatkatukeen oikeuttava koulutus 
 
Koulumatkatukeen on oikeutettu Suomessa 

asuva opiskelija, joka opiskelee Suomessa 
päätoimisesti: 

 
1) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä 

säädetyssä aikuisille tarkoitetussa 
perusopetuksessa; 

 
2) tutkintokoulutukseen valmentavasta 

koulutuksesta annetussa laissa (xxx/2020) 
tarkoitetussa koulutuksessa;  

 
3) lukiolaissa (714/2018) tarkoitetussa 

lukiokoulutuksessa; 
 
 
 
4) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

(531/2017) 5 §:ssä tarkoitetussa ammatilliseen 
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai 7 
§:ssä tarkoitetussa työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavassa koulutuksessa; 

 
5) Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) 

tarkoitetussa ammatilliseen tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa; tai 

 
6) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 

annetussa laissa (1316/2006) tarkoitetussa 
ammatilliseen tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. 

 
Koulumatkatukeen on lisäksi oikeutettu 

oppivelvollisuuslain (xxx/2020) 15 §:ssä 
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutettu opiskelija, joka opiskelee Suomessa 
päätoimisesti:  

 
1) lukiolaissa säädetyssä aikuisille tarkoitetussa 

lukiokoulutuksessa;  
 
2) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 5 

§:ssä tarkoitetussa ammattitutkintoon johtavassa 
koulutuksessa; tai 
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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 matkustustapa, joita 
määriteltäessä otetaan huomioon matkasta 
kuukausittain aiheutuvat säännölliset 
kustannukset, opiskelijan mahdollisuus käyttää 
julkista liikennettä sekä opiskelun yhtäjaksoisuus. 

 
Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos 

opiskelijan: 
 
1) yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on 

vähintään 10 kilometriä; 
 
2) kuukausittaiset koulumatkasta aiheutuvat 

kustannukset ylittävät 54 euroa; sekä 
 
3) käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai 

koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukuljetus 
taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä 
muu soveltuva oma matkustustapa.  

 
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on 

lisäksi, että opiskelijalla on vähintään seitsemän 
koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntaista 
matkaa viikossa yhdenjaksoisen vähintään 18 
päivän ajan. 

 
 
 
 
 
 

3) vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
(632/1998) 7 a luvussa tarkoitetussa 
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 matkustustapa, joita 
määriteltäessä otetaan huomioon matkasta 
kalenterikuukausittain aiheutuvat säännölliset 
kustannukset, opiskelijan mahdollisuus käyttää 
julkista liikennettä sekä opiskelun yhtäjaksoisuus. 

 
Koulumatkatukea voidaan myöntää, jos 

opiskelijan: 
 
1) yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on 

vähintään 10 kilometriä;  
 
2) kuukausittaiset koulumatkasta aiheutuvat 

kustannukset ylittävät 54 euroa; sekä 
 
3) käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai 

koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukuljetus 
taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä 
muu soveltuva oma matkustustapa.  

 
Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on 

lisäksi, että opiskelijalla on vähintään 10 
koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää 
kalenterikuukaudessa.  

 
Poiketen siitä, mitä 2 momentin 1 kohdassa 

säädetään yhdensuuntaisen koulumatkan 
pituudesta, oppivelvollisuuslain 15 §:ssä 
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetulle opiskelijalle myönnetään kuitenkin 
koulumatkatukea, jos opiskelijan yhdensuuntaisen 
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4 § 
 

Matkakustannusten määräytyminen ja 
laskeminen 

 
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 

joukkoliikennettä matkakustannukset korvataan 
käytetyn kulkuneuvon halvimman opiskelijalle 
kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun 
lipputuotteen hinnan mukaan. 

 
 
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 

liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 181 
§:ssä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää käyttävää 
joukkoliikennettä matkakustannukset määräytyvät 
sen estämättä, mitä tämän pykälän 1 momentissa 
ja tämän lain 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa 
säädetään, sen matkan pituuden mukaan, jonka 
opiskelija kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 

 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 

koulutuksen järjestäjän järjestämää 
koulukuljetusta matkakustannukset määräytyvät 
sen matkan pituuden mukaan, jonka opiskelija 
kulkee tätä kuljetusta käyttäen. Jos 
yhdensuuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai 
useammasta matkaosuudesta, matkakustannukset 
voidaan laskea erikseen kultakin matkaosuudelta. 

 
Kun koulumatkatuki myönnetään 4 a §:n 

mukaisesti oman matkustustavan perusteella, 

koulumatkan pituus on vähintään viisi kilometriä. 
Mitä 2 momentin 2 kohdassa säädetään 
koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista, ei 
sovelleta myönnettäessä koulumatkatukea 
oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuun 
maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle 
opiskelijalle.  

 
 

4 § 
 

Matkakustannusten määräytyminen ja 
laskeminen 

 
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 

joukkoliikennettä matkakustannukset korvataan 
käytetyn kulkuneuvon halvimman opiskelijalle 
puolta kuukautta tai kuukautta vastaavalle ajalle 
tarkoitetun lipputuotteen hinnan mukaan. 

 
Opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa 

liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 181 
§:ssä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää käyttävää 
joukkoliikennettä matkakustannukset määräytyvät 
sen estämättä, mitä tämän pykälän 1 momentissa 
ja tämän lain 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa 
säädetään, sen matkan pituuden mukaan, jonka 
opiskelija kulkee tätä kuljetusta käyttäen. 
Matkakustannukset määräytyvät kuitenkin 
halvimman opiskelijalle puolta kuukautta tai 
kuukautta vastaavalle ajalle tarkoitetun 
lipputuotteen 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 kuljetusta käyttäen. Jos 
yhdensuuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai 
useammasta matkaosuudesta, matkakustannukset 
voidaan laskea erikseen kultakin matkaosuudelta. 

 
Kun koulumatkatuki myönnetään 4 a §:n 

mukaisesti oman matkustustavan perusteella, 
matkakustannukset määräytyvät opiskelijan kodin 



   

 

73 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
matkakustannukset 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 

koulumatkakustannusten laskentaperusteista 
säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksella. Kuukausittaiset matkakustannukset 
lasketaan 21,5 päivän mukaan. 

 
 

 
 
Alle viiden kilometrin erillisestä 

matkaosuudesta aiheutuvia kustannuksia ei 
korvata erikseen. Matkaosuuksista aiheutuvat 
kustannukset korvataan kuitenkin silloin, jos 
yhdensuuntaiseen vähintään kymmenen 
kilometrin koulumatkaan sisältyy erillisiä alle 
viiden kilometrin matkaosuuksia, jotka ovat 
yhteensä vähintään viisi kilometriä. 
 

 
5 § 

 
Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan 

maksuosuus 
 
Koulumatkatukena korvataan 54 euroa 

kuukaudessa ylittävät koulumatkan kustannukset 
lisättynä 11 eurolla. Opiskelija maksaa 
laskennallisista koulumatkakustannuksista tällöin 
kuukausittain enintään 43 euroa, jos 4 §:stä tai 
tämän pykälän 3 momentista ei muuta johdu 
(opiskelijan maksuosuus). 

 
 
 
 
 
Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa 

useammalla kuin yhdellä matkustustavalla 
opiskelijan maksuosuus vähennetään 
joukkoliikenteen matkakustannuksista. Jos 
joukkoliikenteen matkakustannuksia ei ole, 
opiskelijan maksuosuus vähennetään koulutuksen 

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 11 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 3 momentissa 
tarkoitettuun yhdensuuntaiseen koulumatkaan 
sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin 
matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi 
kilometriä. 

 
5 § 

 
Koulumatkatuen määrä ja opiskelijan 

maksuosuus 
 
Koulumatkatukena korvataan koko kuukauden 

tukena 54 euroa kalenterikuukaudessa ylittävät 
koulumatkan kustannukset ja puolen kuukauden 
tukena 27 euroa kalenterikuukaudessa ylittävät 
koulumatkan kustannukset. Opiskelija maksaa 
laskennallisista koulumatkakustannuksista tällöin 
kuukausittain koko kuukauden tuen osalta enintään 
43 euroa ja puolen kuukauden tuen osalta enintään 
22 euroa, jos 4 §:stä tai tämän pykälän 3 
momentista ei muuta johdu (opiskelijan 
maksuosuus).  

 
Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa 

useammalla kuin yhdellä matkustustavalla 
opiskelijan maksuosuus vähennetään 
joukkoliikenteen matkakustannuksista. Jos 
joukkoliikenteen matkakustannuksia ei ole, 
opiskelijan maksuosuus vähennetään koulutuksen 
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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 aiheutuvat 4 §:n 6 momentissa 
tarkoitetuista useista erillisistä yhteensä vähintään 
viiden kilometrin matkaosuuksista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 
 

Hakeminen 
 
Koulumatkatukea haetaan 

Kansaneläkelaitokselta. Hakemus jätetään 
oppilaitokseen.  

 
 
 
Oppilaitoksen tulee liittää hakemukseen selvitys 

opiskelijan koulumatkan pituudesta sekä 
opiskelijan mahdollisuudesta käyttää 
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän 
järjestämää koulukuljetusta.  

 
Oppilaitoksen antama selvitys koulumatkasta on 

Kansaneläkelaitosta sitova, jollei ole perusteltua 
syytä olettaa, että tiedot selvityksessä ovat 
virheellisiä. Jos on perusteltua syytä olettaa, että 

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 aiheutuvat 4 §:n 6 momentissa 
tarkoitetuista useista erillisistä yhteensä vähintään 
viiden kilometrin matkaosuuksista. 

 
Mitä 1–3 momentissa säädetään, ei sovelleta 

myönnettäessä koulumatkatukea 
oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuun 
maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle 
opiskelijalle. 

 
Oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuun 

maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle 
opiskelijalle, jolle myönnetään koulumatkatukea, 
koulumatkat ovat maksuttomia. Jos tuki kuitenkin 
myönnetään oppivelvollisuuslain 15 §:ssä 
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetulle opiskelijalle tämän lain 4 a §:n 
mukaisesti oman matkustustavan perusteella, tuki 
on 70 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksen perusteella määräytyvästä tuesta.  

 
 

6 § 
 

Hakeminen 
 
Koulumatkatukea haetaan 

Kansaneläkelaitokselta. Hakemuksen voi jättää 
myös asianomaiseen oppilaitokseen 
Kansaneläkelaitokselle toimitettavaksi. 
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selvityksessä on virheellisiä tietoja, 
Kansanelälaitos voi poiketa selvityksestä päätöstä 
tehdessään.   

 
7 § 

 
Myöntäminen ja maksaminen 

 
Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. 

Kalenterikuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, 
jos siinä on vähintään 18 koulumatkatukeen 
oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. 

 
 

  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

8 § 
 

Koulumatkatuen takaisinperintä 
joukkoliikennettä käytettäessä 

 
Kun koulumatkatukea on maksettu aiheetta tai 

määrältään liikaa joukkoliikennettä käyttävälle 
opiskelijalle, takaisinperittävä määrä voi olla 
enintään muille kuin koulumatkatukeen 
oikeutetuille opiskelijoille myytävän kuukautta 
vastaavalle ajalle tarkoitetun halvimman 
lipputuotteen hinnan ja opiskelijan maksuosuuden 
välinen erotus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 § 
 

Myöntäminen ja maksaminen 
 
Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. 

Kalenterikuukausi oikeuttaa koko kuukauden 
koulumatkatukeen, jos siinä on vähintään 15 
koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää. 
Kalenterikuukausi oikeuttaa puolen kuukauden 
koulumatkatukeen, jos siinä on vähintään 10 
koulumatkatukeen 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 
vähennettävä, 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 tukeen 
vaikuttava muutos, koulumatkatukioikeus 
tarkistetaan kuukausikohtaisesti samalla 
perusteella kuin 7 §:n 1 momentin mukaisesti 
tukea myönnettäessä. 
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14 § 
 

Viittaussäännös 
 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, 

koulumatkatukea koskevassa asiassa noudatetaan, 
mitä opintotukilaissa säädetään opintotuen 
toimeenpanosta, tarkistamisesta ja 
keskeyttämisestä, takaisinperinnästä ja 
takaisinperintäsaatavan vanhentumisesta, 
itseoikaisusta, päätöksen poistamisesta, 
asiavirheen korjaamisesta, tietojen saamisesta, 
käytöstä ja luovuttamisesta, ulosmittaus- ja 
siirtokiellosta sekä rahoituksesta. 

 
 

 
14 § 

 
Viittaussäännös 

 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, 

koulumatkatukea koskevassa asiassa noudatetaan, 
mitä opintotukilaissa säädetään opintotuen 
toimeenpanosta, takaisinperinnästä ja 
takaisinperintäsaatavan vanhentumisesta, 
itseoikaisusta, päätöksen poistamisesta, 
asiavirheen korjaamisesta, tietojen saamisesta, 
käytöstä ja luovuttamisesta, ulosmittaus- ja 
siirtokiellosta sekä rahoituksesta. 

 
 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  .  . 
Lain 2 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan   
päivänä   kuuta 20  . 

 
 
 
 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
1 § 

 
Soveltamisala 

 
Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa 

oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia opintoja, 
jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi 
kuukautta, myönnetään opintotukea siten kuin 
tässä laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
4 § 

 
Opintotukeen oikeuttavat opinnot 

1 § 
 

Soveltamisala 
 
Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa 

perusopetuksen jälkeisiä, päätoimisia opintoja, 
jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi 
kuukautta, myönnetään opintotukea siten kuin 
tässä laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
4 § 

 
Opintotukeen oikeuttavat opinnot 
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— — — — — — — — — — — — — — 
Muussa kuin 2 momentissa tarkoitetussa 

oppilaitoksessa opintotukea myönnetään 
opiskelijalle, joka suorittaa:  

 
 
 
 
1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

(531/2017) säädettyä koulutusta; 
 
2) lukiolaissa (629/1998) säädettyä 

lukiokoulutusta tai maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen 
valmistavaa koulutusta; 

 
3) muuta kuin tämän momentin 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;  

 
4) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä säädettyä 

oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyä 
perusopetusta; tai 

 
5) muun alan viranomaisten kuin 

opetusviranomaisten valvomaa 1 kohdassa 
tarkoitettua koulutusta vastaavaa ammatillista 
koulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 a § 

 
Päätoimiset opinnot 

 
Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on 

korkeakoulututkinnon suorittaminen. Muut 
korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun 
opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi 
opintopistettä opiskelukuukautta kohti. 

 
 

 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Muussa kuin 2 momentissa tarkoitetussa 
oppilaitoksessa opintotukea myönnetään 
opiskelijalle, joka suorittaa:  
 

1) Tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta annetussa laissa (xxx/2020) 
tarkoitettua koulutusta;  

2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(531/2017) säädettyä koulutusta; 

 
3) lukiolaissa (714/2018) säädettyä 

lukiokoulutusta tai maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen 
valmistavaa koulutusta; 

 
4) muuta kuin tämän momentin 2 tai 3 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) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä säädettyä 

aikuisille tarkoitettua perusopetusta; tai 
 
 
6) muun alan viranomaisten kuin 

opetusviranomaisten valvomaa 2 kohdassa 
tarkoitettua koulutusta vastaavaa ammatillista 
koulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

5 a § 
 

Päätoimiset opinnot 
 
Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on 

korkeakoulututkinnon suorittaminen. Muut 
korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun 
opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi 
opintopistettä opiskelukuukautta kohti. 

 
Tutkintokoulutukseen valmentavat opinnot 

katsotaan aina päätoimiseksi. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
 
Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden 

oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä 
vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan 
ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille 
suunnatun oppimäärän mukaisina lukio-opintoina. 
Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan myös 
maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä 
lukiokoulutukseen valmistava yhden lukuvuoden ja 
vähintään 25 kurssin laajuinen 
opintokokonaisuus. Lukio-opinnoissa edellytetään 
lisäksi, että opiskelija osallistuu lukukauden 
aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin 
opintoihin taikka kahteen ylioppilastutkintoon 
kuuluvaan kokeeseen. Sisäoppilaitoksessa 
järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina 
päätoimisiksi. 

 
 
 
 

 
Päätoimista on ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain mukainen koulutus, jonka tavoitteena 
on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan 
taikka ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen suorittaminen. 
Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai 
mainittujen tutkintojen osien suorittaminen on 
päätoimista, jos opiskelijan henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittu 
opintojen laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä 
opiskelukuukautta kohti. 

 
Muut kuin 1–3 momentissa tarkoitetut opinnot 

ovat päätoimisia, jos opetusohjelman mukainen 
laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 
4,5 osaamispistettä tai kolme opintoviikkoa 
opiskelukuukautta kohti. 

 
Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetty 

perusopetuslain mukainen opiskelu on 
päätoimista, jos opintojen laajuus on vähintään 22 
kurssia lukuvuodessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

 
Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden 

oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä 
vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan 
ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille 
suunnatun oppimäärän mukaisina lukio-opintoina.  
Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan myös 
maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä 
lukiokoulutukseen valmistava yhden lukuvuoden 
ja vähintään 25 kurssin laajuinen 
opintokokonaisuus. Lukio-opinnoissa edellytetään 
lisäksi, että opiskelija osallistuu lukukauden 
aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin 
opintoihin taikka kahteen ylioppilastutkintoon 
kuuluvaan kokeeseen. Sisäoppilaitoksessa 
järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina 
päätoimisiksi. Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan 
myös aikuisille suunnatun oppimäärän mukaiset 
lukio-opinnot, joita oppivelvollisuuslain 
(xxx/2020) 15 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan 
koulutukseen oikeutettu opiskelija suorittaa. 

 
Päätoimista on ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain mukainen koulutus, jonka tavoitteena 
on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan 
taikka ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen suorittaminen. 
Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai 
mainittujen tutkintojen osien suorittaminen on 
päätoimista, jos opiskelijan henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittu 
opintojen laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä 
opiskelukuukautta kohti. 

 
Muut kuin 1–3 momentissa tarkoitetut opinnot 

ovat päätoimisia, jos opetusohjelman mukainen 
laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 
4,5 osaamispistettä tai kolme opintoviikkoa 
opiskelukuukautta kohti. 

 
Aikuisille tarkoitettu perusopetuslain mukainen 

opiskelu on päätoimista, jos opintojen laajuus on 
vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 
11 a § 

  
Oikeus oppimateriaalilisään 

 
Opiskelijalla on oikeus oppimateriaalilisään, 

kun: 
 
1) opiskelija suorittaa 4 §:n 3 momentin 1, 2 tai 

5 kohdan mukaisia opintoja tai on 4 a §:n 
mukaisessa koulutuksessa; ja 

 
2) opiskelijan vanhempien veronalaisten ansio- 

ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 41 100 
euroa; ja 

 
3) opiskelija saa 11 §:n 2 momentin 1 tai 3 

kohdan mukaista korotettua opintorahaa tai 
opiskelija on alle 17-vuotias. 

Kopioi momentin teksti tähän] 

11 a § 
 

Oikeus oppimateriaalilisään 
 
Opiskelijalla on oikeus oppimateriaalilisään, 

kun: 
 
1) opiskelija suorittaa 4 §:n 3 momentin 1, 2 tai 

5 kohdan mukaisia opintoja ulkomailla tai on 4 a 
§:n mukaisessa koulutuksessa; ja 

 
2) opiskelijan vanhempien veronalaisten ansio- 

ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 41 100 
euroa; ja 

 
3) opiskelija saa 11 §:n 2 momentin 1 tai 3 

kohdan mukaista korotettua opintorahaa tai 
opiskelija on alle 17-vuotias. 

 
 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  .  . 

 

 


