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Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu 
- Valpas

• Palvelun kautta pystyy katsomaan oppivelvollisen hakeutumisen ja 
opiskeluoikeuden tilanteen, maksuttomuuteen vaikuttavat tiedot sekä 
oppivelvollisuuden keskeytymiset ja tekemään ilmoituksen vastuuketjun 
seuraavalle toimijalle

• Käyttäjäryhminä ovat perusopetuksen järjestäjät (ml. opot valvontatehtävien 
osalta), asuinkunnat, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, nivelvaiheen 
koulutuksen järjestäjät, kansanopistot, oppivelvollinen ja tämän huoltaja

• Palvelu koostaa tietoa muista lähteistä, kuten opiskelijavalintarekisteristä, KOSKI-
tietovarannosta, oppijanumerorekisteristä ja oppivelvollisuusrekisteristä
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Toiminnallisuudet

• Valpas-palvelu integroidaan opintopolku.fi-palvelukokonaisuuteen, pääasiassa 
virkailijapuolelle

• Toisen asteen oppilaitos 

• näkee tarvittavat taustatiedot maksuttomuuden määrittämistä varten

• pystyy tallentamaan tiedon, jos maksutonta opiskeluaikaa on pidennetty 
hyväksytystä syystä

• mahdollisuus nähdä muut päällekkäiset/seuraavat opiskeluoikeudet

• Ilmoittamistoiminto asuinkunnalle keskeyttäneen osalta
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• Asuinkunta 

• voi hakea kaikki sellaiset oppivelvolliset, jotka on ilmoitettu kunnan vastuulle

• kirjaa oppivelvollisuuden keskeytyksen oppivelvollisuusrekisteriin

- pystyy merkitsemään tietoja myös (esimerkiksi keskeyttäminen) sellaisista oppivelvollisista, 
joilla ei opiskeluoikeutta Koskessa taikka hakemuksia opintopolussa

• mahdollisuus tarkistaa henkilötunnuksella tai oppijanumerolla kunnassa asuvien 
oppivelvollisuusikäisten osalta, suorittavatko he oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa 
koulutusta (yksittäinen haku ja listahaku)

• Toiminnallisuuksia varten tarvitaan tieto, kuka asuinkunnassa seuraa oppivelvollisia 
(jotta saadaan esim. hänen sähköpostiinsa ilmoituksia)
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• Perusopetuksen järjestäjä

• Pystyy seuraamaan perusopetuksen päättävän oppijan hakeutumista

• Ns. Opo-raporttitoiminnallisuuden laajentaminen käyttöliittymänäkymäksi,  jossa 
laajemmin kaikki hakuun ja valintaan sekä oppivelvollisuuden valvontaan liittyvät tiedot 

• mahdollisuus toimittaa asuinkunnalle tiedot opintoja ei-jatkavista

• Nivelvaiheen oppilaitos 

• Vastaavat toiminnot kuin perusopetuksen järjestäjän kohdalla.

• Kansanopisto

• Vastaavat toiminnot kuin perusopetuksen järjestäjän kohdalla.
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Eteneminen

• Toiminnallisuuksia tullaan vaiheistamaan, osa toiminnallisuuksista tehdään 
jatkokehityksenä. Myös laissa itsessään on vaiheistuksia.

• Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tietomalli-muutokset (maksuttomuus-tieto, 
vapaan sivistystyön oppivelvollisuus koulutukset), peruskoulun järjestäjän (ml. 
opon valvontanäkymät) sekä asuinkunnan tarvitsemat toiminnot, kevät-kesä 
2021

• Toisessa vaiheessa tehdään nivelvaiheen ja toisen asteen koulutusten 
järjestäjien sekä kansanopistojen tarvitsemat kokonaisuudet sekä oppivelvollisen 
ja tämän huoltajan näkymät, kesä-syksy 2021
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Linkkivinkit

• Oppivelvollisuuden laajentaminen –verkkosivu: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansalliset-verkostot-ja-
hankkeet/oppivelvollisuuden-laajentaminen

• Oppivelvollisuuden laajentamisen tietojärjestelmäkokonaisuuden kehitysjono: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=192553911

• Asiakaspalvelusähköpostit:

• oppivelvollisuus@oph.fi / laroplikt@oph.fi

• Valpas-palvelun tekninen tukiosoite tulossa
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Kiitos


