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ohjaus- ja valvontavastuusta 12.4.2021



• Oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa nuorisolain 11 §:n 

mukaista perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 

järjestäjien tietojen luovutusvelvollisuutta etsivälle nuorisotyölle

• Koulutuksen järjestäjän on jatkossa luovutettava tiedot muusta 

kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot 

ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai 

tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa 

• Oppivelvollisten osalta tietojen luovutusvelvollisuutta etsivälle 

nuorisotyölle ei enää jatkossa ole

Muutoksia tietojen luovutusvelvollisuuteen 

etsivälle nuorisotyölle
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• Jatkossa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa 

nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle seuraavasti:

o Opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen 

päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen 

jälkeisiin opintoihin

o Koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta 

nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, 

lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa 

koulutuksessa

• Muiden kuin oppivelvollisten nuorten osalta tietojen 

luovutusvelvollisuus ei muutu
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• K: Millä tavoin (ja millaisissa mahdollisissa tilanteissa) koulutuksen 

järjestäjiä ohjeistetaan ilmoittamaan oppivelvollisista kotikunnan 

etsivään nuorisotyöhön nyt, kun ilmoitusvelvollisuus on vain 

asuinkuntaan ja poistuu etsivän osalta (vaikka myös etsivään 

nuorisotyöhön ilmoituksen edelleen voi tehdä)?

• V: Tilanteista, jolloin oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan 

luovuttaa salassapitosäännösten estämättä etsivälle nuorisotyölle, 

säädetään nuorisolain 11 §:n 4 momentissa. Ilmoittaminen esim. 

silloin, kun on tarpeen nuoren tavoittaminen ja varhaisen tuen 

tarjoaminen siten, että nuorelle voitaisiin turvata mahdollisuus saada 

viiveettä apua ja tietoa palveluista, joita hän voi tarvita.
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• Etsivän nuorisotyön tehtävät tai tavoitteet 
eivät muutu nykyisestä 

• Etsivän nuorisotyön tavoitteet ja lähtökohdat 
määritellään nuorisolaissa (10 §)

• Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa 
tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, 
joilla edistetään hänen kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan 
yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa 
sekä pääsyään koulutukseen ja 
työmarkkinoille 

Etsivän nuorisotyön rooli 

oppivelvollisuuden laajentuessa
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• Etsivä nuorisotyö perustuu jatkossakin nuoren 

vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön

• Oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädetty oppivelvollisen 

asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain 

mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin 

• Etsivä nuorisotyö voi kuitenkin toimia oppivelvollisen nuoren ja 

oppivelvollisuuden suorittamisen tukena. Etsivä 

nuorisotyöntekijä voi olla mukana esim. ohjaamassa nuorta 

hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin tarvittaviin 

palveluihin 
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• Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat 
korvataan Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta

• Koulumatkatuki haetaan ja myönnetään jatkossakin Kelasta

• Maksuttoman koulutuksen opiskelija voi saada koulumatkatukea, 
jos koulumatka on vähintään 7 km. Maksuttoman koulutuksen 
opiskelija ei maksa koulumatkasta omavastuuta

• Muilla kuin maksuttoman koulutuksen opiskelijoilla tuettavan 
koulumatkan oltava nykytilaa vastaavasti vähintään 10 km, ja 
opiskelijat maksavat matkoista omavastuun (43 e/kk tai 21,50 
e/kk)

Koulumatkojen maksuttomuus ja koulukuljetus
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• K: Onko kunnalla rooli koulukuljetusten 
järjestämisessä haja-asutusalueella, 
jossa ei ole joukkoliikennettä, vai 
korvataanko näissä tapauksissa 
kuljetusten hoitamisesta huoltajille?

• V: Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole 
velvollinen järjestämään toisen asteen 
koulutuksessa oleville oppivelvollisille 
koulukuljetusta. Koulutuksen järjestäjä 
voi kuitenkin vapaaehtoisesti järjestää 
opiskelijoille mahdollisuuden 
koulukuljetukseen, jolloin koulumatkatuki 
maksetaan koulutuksen järjestäjälle, jos 
opiskelijalla on oikeus koulumatkatukeen. 
Jos opiskelijan käytettävissä ei ole 
joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, 
korvataan matkakustannukset 
opiskelijalle oman matkustustavan 
perusteella.
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• K: Miten koulukuljetukset järjestyvät, jos oppilaitos on eri 
paikkakunnalla? Entä miten käy opintotuen tai opintolainan. Voiko näitä 
hakea?

• V: Koulumatkatuen myöntämisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko 
opiskelija hakeutunut lähimpään tai toisen kunnan alueella sijaitsevaan 
oppilaitokseen. Jos koulukuljetusta ei järjestetä, opiskelijalle 
myönnetään tuki julkisen liikenteen käytön perusteella (halvin lipputuote) 
tai oman matkustustavan perusteella.

• Opintotukea ja opintolainaa toisen asteen opiskelija voi jatkossakin 
hakea. Opintorahaa voi hakea, kun opiskelijasta ei makseta enää 
lapsilisää. Alle 17-vuotias voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos 
hän asuu muualla kuin vanhemman luona ja vanhempien tulot ovat alle 
64 400 euroa vuodessa.

• Jatkossa maksuttoman koulutuksen opiskelijalle ei enää makseta 
oppimateriaalilisää, koska oppimateriaalit ovat maksuttomia. 
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Lisätietoja
Hallituksen esitys HE 173/2020 vp 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopai
vaasia/Sivut/HE_173+2020.aspx

OKM-nettisivut 
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

UKK-palsta 
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-
oppivelvollisuudesta

Kelan nettisivut
https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee
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