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Laki 

tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 

 

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. 

 

3 § 

Koulutuksen järjestäminen 

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta saavat järjestää 

1) kunnat ja perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetut rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, joille on myönnetty 

perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa, sekä valtio mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuna 

perusopetuksen järjestäjänä; 

2) lukiokoulutuksen järjestäjät, joille on myönnetty lukiolain X §:ssä tarkoitettu tutkintokoulutukseen 

valmentavan koulutuksen järjestämislupa; ja 

3) ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joille on myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

23 §:ssä tarkoitettu tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa. 

 

4 § 

Koulutuksen laajuus ja muodostuminen 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi.  

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista. 
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5 § 

Koulutuksen perusteet  

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. 

Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä 

arvioinnista. 

Koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskelijalla on valmentavan koulutuksen aikana mahdollisuus 

suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja ammatillisten perustutkintojen osia, korottaa 

perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan. 

 

 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 (osoitettu) oppivelvollinen. 

 

7 § 

Hakeutumista koskevat säännökset 

 

8 § 

Opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 

 

Opiskelija valitsee/suorittaa 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 (kaikkia) 

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. 
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9 § 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

- lisäopetuksen osalta säännös nyt opetussuunnitelman perusteissa 

-  lukiokoulutuksen HOPS 

- ammatillisen HOKS + eHoKS 

-  

10 § 

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 opinto-ohjausta. 

 

 11 § 

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. 

 

12 § 

Oikeus erityiseen tukeen 

 

13 § 

Opiskelijan arviointi 

 

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 koulutuksen osista, jos opiskelija on katsottu XX 

§:ssä säädetyllä tavalla eronneeksi. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus suoritetuista koulutuksen 

osista myös opiskelijan pyynnöstä. 
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Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus hänen suorittamistaan ammatillisen tutkinnon 

osista ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:n mukaisesti ja lukiolain mukaisista lukio-opinnosta 

lukiolain 39 §:n mukaisesti. 

 

15 § 

Opetuksen maksuttomuus 

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle maksuttomia. 

Opiskelijoiden valintaan liittyvät valinta- tai soveltuvuuskokeet hakijalle maksuttomia. 

16 § 

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 opetuskielestä, opetuksen julkisuudesta, kokeilusta, oppilas- ja 

opiskeluhuollosta, henkilöstä sekä oppilas- ja opiskelijakunnasta. 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. 

 

17 § 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. 

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

järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön lain voimaan tullessa. 

 

18 § 

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. 

- koulutuksen suoritusaikaan sovelletaan vanhan lain säännöksiä? 

Jos koulutuksen järjestäjällä on tämän lain voimaan tullessa myönnetty ammatillisesta koulutuksesta 

annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, 

koulutuksen järjestäjä saa edellä mainitun järjestämisluvan perusteella järjestää tässä laissa tarkoitettua 

koulutusta. 


