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Oppivelvollisuus
• Laki astui voimaan elokuussa 2021
• Lain mukaan oppivelvollisuus jatkuu kunnes nuori täyttää 18
vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon.
o Maksuttomuus jatkuu siihen saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta

• Nuoren on haettava ennen 9 –luokan päättymistä jatkoopintoihin sekä aloitettava opinnot seuraavana syksynä.
o Peruopetuksen vastuulla on ohjata ja valvoa hakeutumista sekä
opintojen aloittamista
o Perusopetuksen antama ohjaus jatkuu tarvittaessa elokuussa

• Jos nuori ei aloita koulussa elokuun aikana, siirtyy ohjaus- ja
valvontavastuu asuinkunnalle.
o Asuinkunta voi osoittaa nuorelle opiskelupaikan valmentavasta
koulutuksesta
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Oppivelvollisuutta voi suorittaa
• Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan
pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa
koulutuksessa.
• Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA).
• Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

• Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa
oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavassa koulutuksessa (TELMA).
• Aikuisten perusopetuksessa, jos nuori ei valmistu
perusopetuksesta sinä lukuvuonna, jona hän täyttä 17
vuotta.
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Oppivelvollisuus
• Jos nuori ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää
lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän
täyttää 17 vuotta, hän ei voi jatkaa opiskelua ”lasten
perusopetuksessa”.
o Haku ja siirtyminen aikuisten perusopetuksen ryhmään
o Omaan vanhaan kouluun ei voi enää jäädä lain mukaan

• 10 –luokat, valma –koulutus ja LUVA (lukioon valmentava
koulutus) yhdistyvät yhdeksi tutkintokoulutukseen
valmentavaksi koulutukseksi
o TUVAssa on erilaisia sisältöjä ja mahdollisuuksia

• https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
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Oppivelvollisuus ja maksuttomuus
• Oppimateriaalit muuttuvat pääosin maksuttomaksi
o Tietokoneet, oppikirjat ja muut materiaalit (käyttöön, ei aina
omaksi)
o Koulutuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet,
o Lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon
suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta
hylättyjen kokeiden uusiminen
o Vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat

• Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa
tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja
urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin
opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä
maksettaviksi
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tampere.fi/oppilaanohjaus
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