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Jakelussa mainituille 

 

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivästä 2021 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää, että vuonna 2021 oppivelvollisuuslain (1214/2020) 
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivä on 
perjantai 27.8.2021. 

Oppivelvollisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja 
valvoa, että sen oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslain 10 §:n 1 momentissa 
säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Oppivelvollisuuslain 10 §:n 1 momentin mukaan oppi-
velvollisen on hakeuduttava oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen (ns. perus-
opetuksen jälkeinen oppivelvollisuuskoulutus) ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan 
päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai muutoin. Oppivelvollisuuslain 11 §:n 1 
momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä 
perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen 
jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu 
päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa 
tai viimeistään edellä tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankohtana.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 27.8.2020 päätöksen ammatillisen koulutuksen ja lukio-
koulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista (VN/19170/2020), jota on 
hakujen päättymisajankohdan osalta tarkistettu 2.3.2021 annetulla päätöksellä (VN/5319/2021). 
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen varasijat 
ovat voimassa 20.8.2021 saakka. Oppivelvollisuuden tarkistuspäivän ajankohta on päätetty siten, 
että oppivelvolliset ovat ennen tarkistusajankohtaa saaneet tiedon mahdollisesta varasijalta 
saamastaan opiskelupaikasta. 

Oppivelvollisuuslain 11 §:n 4 momentissa säädetään, että jos oppivelvollinen ei ole 1 momentissa 
tarkoitettuun ajankohtaan eli tällä päätöksellä päätettävään oppivelvollisuuden suorittamisen  
tarkistuspäivään mennessä aloittanut perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa, 
hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuussa olevan tahon (perusopetuksen järjestäjän) 
on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoi-
tettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, ettei oppivelvollinen suorita oppi- 
velvollisuuttaan. 
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Oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivän jälkeen perusopetuksen järjestäjän tulee oppi-
velvollisuuslain 11 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti selvittää opiskelijan siirtyminen jatko-
opintoihin. Hakeutumista ja opintojen aloittamista koskevat tiedot selvitetään valtakunnallisista 
opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettuihin rekistereihin eli opiskelija-
valintarekisteriin sekä opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon (ns. Koski-tietovaranto) tallennettu-
jen tietojen perusteella. Oppivelvollisen tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä toimittaa selvitys 
hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta, jos tiedot eivät käy ilmi edellä tarkoitetuista rekistereistä. 
On tärkeää, että opintoja koskevat tiedot rekistereissä ovat oppivelvollisuuden suorittamisen 
tarkistuspäivänä ajantasaiset. 

Oppivelvollisuuslain 14 §:n 1 momentin mukaan asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa,  
kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty edellä tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Lain 14 §:n 3 
momentin mukaan asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltu-
vaan oppivelvollisuuskoulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. 
Tarvittaessa oppivelvollista ohjataan hakemaan oppivelvollisuuslain 7 §:ssä säädettyä oppivel-
vollisuuden suorittamisen keskeyttämistä, jos esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai vamma taikka 
muutoin vaikea elämäntilanne estää oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppivelvollisen tilanne ja tuen 
tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. 

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta 
osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa (31.7.2022 
saakka perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA tai 
lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA, 1.8.2022 lukien uusi tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus TUVA) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa, jos oppi-
velvollinen ei tätä ennen ole aloittanut oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetussa perusopetuksen 
jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. 
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