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Oppivelvollisuuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Oppivelvollisuuden tavoitteet

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeel-
linen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää it-
seään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa
oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten
hyvinvointia.

Oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen ja koulutuksen tavoitteista säädetään erik-
seen.

2 §

Oppivelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa

sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Jos perusopetuslaissa tarkoitetulle perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen

vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuo-
dessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 2 momentissa säädettyä aikaisemmin (pidennetty op-
pivelvollisuus).

Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen
on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019)
tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka
niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.
HE 173/2020
SiVM 15/2020
EV 218/2020

1



1214/2020  
2 luku

Oppivelvollisuuden suorittaminen

3 §

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa

Oppivelvollisuuden suorittamisesta perusopetuksessa säädetään perusopetuslain 26 §:n
1 momentissa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan on osallistuttava oppivelvollisuuden al-
kamisvuonna perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitettuun esiopetukseen.

Oppivelvollinen voi osallistua myös perusopetuslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

4 §

Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksen suorittamisen jälkeen

Oppivelvollisen on perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen oppimäärän suoritet-
tuaan suoritettava lukiolaissa (714/2018) tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää taikka
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai
ammattitutkintoa. Oppivelvollinen voi suorittaa myös ylioppilastutkinnosta annetussa
laissa tarkoitettua ylioppilastutkintoa.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös:
1) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) 

tarkoitetussa koulutuksessa;
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa työhön ja itsenäiseen elä-

mään valmentavassa koulutuksessa;
3) kansanopistossa järjestettävässä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 

7 a luvussa tarkoitetussa koulutuksessa enintään yhden vuoden ajan, mainitun lain 
25 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuk-
sessa kuitenkin kyseisen koulutuksen keston ajan;

4) Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa saa-
men kielen ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppivelvolli-
nen on saamelainen;

5) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa aikuisten perusopetuksessa tai vapaasta sivis-
tystyöstä annetussa laissa tarkoitetussa koulutuksessa siten kuin jäljempänä 5 §:ssä sääde-
tään.

Mitä tässä laissa säädetään koulutuksen järjestäjästä, sovelletaan myös opetuksen jär-
jestäjään ja oppilaitoksen ylläpitäjään, ellei tässä laissa toisin säädetä.

Oppivelvollisen katsotaan suorittavan oppivelvollisuuttaan myös, jos hän opiskelee täs-
sä laissa tarkoitettua koulutusta vastaavassa koulutuksessa Ahvenanmaalla tai ulkomailla.

5 §

Oppivelvollisuuden suorittaminen eräissä tilanteissa

Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat 
opinnot mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä 
suomen tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten 
perusopetukseen.

Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
perusopetuksen ja jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riit-
tävä suomen tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta kansanopistossa jär-
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jestettävässä sellaisessa koulutuksessa, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä an-
netun lain (1386/2010) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien ko-
toutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maa-
hanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päät-
tyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta
osallistumalla aikuisten perusopetukseen tai muuhun 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen.
Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan, mitä asianomaista koulutusta koskevissa laeissa
säädetään opiskelijaksi ottamisen perusteista.

6 §

Opintojen riittävä edistyminen

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

7 §

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:
1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuok-

si;
2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;
3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivel-

vollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla
tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun ai-
kana;

4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun paina-
van syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi,
jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. En-
nen päätöksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen 1 momen-
tin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöl-
listämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Jos
oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päät-
tää oppivelvollisen asuinkunta. Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen
yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suoritta-
minen keskeytetään toistaiseksi.

8 §

Oppivelvollisuuden suorittaminen opiskeluoikeuden määräaikaisen menettämisen aikana

Jos oppivelvollinen on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa määräaikaisesti erotettu op-
pilaitoksesta tai hänen opiskeluoikeutensa on pidätetty, koulutuksen järjestäjän tulee yh-
dessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia suun-
nitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen tai opiskeluoikeu-
den pidättämisen aikana. Oppivelvollisen tulee suunnitelman mukaisesti edistää opinto-
jaan itsenäisesti tai muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa tai työpaikalla.
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Oppivelvollisella on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa opin-
tojen etenemisen suunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisella on oikeus oppilas- ja opiske-
luhuoltolaissa (1287/2013) tarkoitettuihin palveluihin.

Jos oppivelvollinen ilman perusteltua syytä ei osallistu suunnitelman laadintaan tai
olennaisesti laiminlyö laaditun suunnitelman noudattamisen, sovelletaan, mitä
asianomaista koulutusta koskevassa laissa ja jäljempänä 13 §:ssä säädetään opiskelijan
eronneeksi katsomisesta. Ennen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee il-
moittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että
oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei noudata tässä pykälässä säädet-
tyjä velvoitteita.

3 luku

Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuu

9 §

Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivel-
vollisuuden.

10 §

Hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

Oppivelvollisen on hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ennen perusope-
tuksen viimeisen vuosiluokan tai aikuisten perusopetuksen päättymistä valtakunnallisten
hakumenettelyiden kautta tai muutoin.

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta tai vapaasta sivistystyöstä annetun lain
7 a luvussa tarkoitettua koulutusta suorittavan oppivelvollisen on ennen koulutuksen
päättymistä hakeuduttava 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen. Tämän lain
4 §:n 2 momentin 4 kohdassa tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta suorittavan
oppivelvollisen on ennen koulutuksen päättymistä hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun
koulutukseen.

Oppivelvollisen on hakeuduttava 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen, jos hän aikoo kes-
keyttää opintonsa, opintojen suorittaminen päättyy ennen oppivelvollisuuden päättymistä
tai oppivelvollinen muutoin on ilman 4 §:ssä tarkoitettua opiskelupaikkaa.

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaik-
kaa.

11 §

Hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva op-
pivelvollinen täyttää 10 §:n 1 momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Opetus-
ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen jär-
jestäjän tulee selvittää, ovatko tässä momentissa tarkoitetut oppivelvolliset aloittaneet
4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
päättyy 12 §:ssä säädetyn koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai
viimeistään edellä tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankohtana.

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen opiskelijana oleva oppi-
velvollinen täyttää 10 §:n 2 momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Ohjaus- ja
valvontavastuu päättyy 12 §:ssä säädetyn koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavas-
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tuun alkaessa tai viimeistään 1 momentissa tarkoitettuna ministeriön päättämänä ajankoh-
tana. Jos 1 momentissa tai tässä momentissa tarkoitettu koulutus päättyy muuna ajankoh-
tana kuin kevätlukukauden päättyessä, päättyy koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvon-
tavastuu kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä.

Koulutuksen järjestäjä selvittää oppivelvollisen hakeutumista ja opintojen aloittamista
koskevat tiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017)
tarkoitettuihin rekistereihin tallennettujen tietojen perusteella. Oppivelvollisen tulee kou-
lutuksen järjestäjän pyynnöstä toimittaa selvitys hakeutumisesta ja opintojen aloittamises-
ta, jos tiedot eivät käy ilmi edellä tarkoitetuista rekistereistä.

Jos oppivelvollinen ei ole 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä aloit-
tanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa, hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvonta-
vastuussa olevan tahon on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivel-
vollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle
edustajalle, ettei oppivelvollinen suorita oppivelvollisuuttaan.

Oppivelvollisella on oikeus saada riittävästi oppilaanohjausta tai opinto-ohjausta sekä
muuta ohjausta 10 §:ssä säädettyjen hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi.

12 §

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

Lain 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun
oppivelvollinen on aloittanut opintonsa koulutuksen järjestäjän opiskelijana. Koulutuksen
järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai op-
pivelvollisuus päättyy.

Jos oppivelvollisuutta suoritetaan lukiolain 36 §:n 3 momentin nojalla erityisenä tutkin-
tona tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 6 momentin mukaisesti ilman
tutkintokoulutukseen osallistumista, erityisen tutkinnon kokeiden toimeenpanosta huoleh-
tiva tai näytöt vastaanottava koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta op-
pivelvollisuuden suorittamisen ohjauksesta ja valvonnasta.

Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitet-
tava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suo-
rita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvi-
tettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa
mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun kou-
lutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän
kanssa.

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa koulutuksen järjestäjän on lisäksi sel-
vitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tar-
vittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palvelui-
den piiriin.

13 §

Oppivelvollisen eronneeksi katsominen

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista
koskevan päätöksen tekemistä koulutuksen järjestäjän on selvitettävä, onko oppivelvolli-
nen aloittanut uudet mainitussa pykälässä tarkoitetut opinnot. Jos oppivelvollinen ei ole
aloittanut uusia opintoja, koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisuuden suo-
rittamisen keskeyttäneen oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuin-
kunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä huoltajalle
tai muulle lailliselle edustajalle. Edellä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on myös silloin,
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jos oppivelvollisen opiskeluoikeus on peruutettu ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain nojalla.

Poiketen siitä, mitä muualla laissa säädetään, oppivelvollinen voidaan katsoa eronneek-
si oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet
4 §:ssä tarkoitetut opinnot.

14 §

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on
tehty tässä laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvonta-
vastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.

Lisäksi oppivelvollisen asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorit-
tamista, ellei ohjausta ja valvontaa ole säädetty muun toimijan tehtäväksi. Edellä 4 §:n
4 momentissa tarkoitetun oppivelvollisen tulee ilmoittaa opintojen aloittamisesta, kes-
keyttämisestä ja päättymisestä ohjaus- ja valvontavastuussa olevalle asuinkunnalle.

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hä-
nelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden
piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän
huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

15 §

Opiskelupaikan osoittaminen

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun al-
kamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppi-
velvollinen ei ole aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän,
jolle on myönnetty edellä mainitun koulutuksen järjestämislupa, tulee ottaa opiskelijaksi
sille osoitettu oppivelvollinen. Jos oppivelvollisella arvioidaan olevan tarve saada vaati-
vaa erityistä tukea, hänelle tulee osoittaa opiskelupaikka sellaisen koulutuksen järjestäjän
koulutuksessa, jonka järjestämisluvassa määrätään velvollisuudesta järjestää koulutusta
vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Opiskelupaikka voidaan osoittaa
myös asuinkunnan järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustar-
jonta, oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen
tuen tai vaativan erityisen tuen tarve sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Opis-
kelupaikka tulee osoittaa oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskie-
len mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä järjestettävässä koulutuksessa tai oppivelvolli-
sen henkilökohtaisten toiveiden ja valmiuksien mukaisesti muulla kuin edellä tarkoitetulla
kielellä järjestettävässä koulutuksessa.

Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa sekä koulutuksen
järjestäjää, jonka opiskelijaksi oppivelvollinen ollaan osoittamassa, on kuultava ennen
asian ratkaisemista. Opiskelupaikan osoittamista koskeva päätös on annettava tiedoksi op-
pivelvolliselle ja hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle sekä koulutuksen jär-
jestäjälle.

Oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.
Opiskelupaikan osoittamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön vailla lainvoimaa
olevana.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa opetukseen osallistumatta lukiolain 36 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuna erityisenä tutkintona tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
52 §:n 6 momentin mukaisesti ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.
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4 luku

Koulutuksen maksuttomuus

16 §

Oikeus maksuttomaan koulutukseen

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu koulutus on 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla maksutonta sen ka-
lenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeutta maksutto-
maan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja
ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opin-
not. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää,
oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen
tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jol-
loin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Maksuttomuutta pidennetään niiden ajanjaksojen kestoa vastaavasti, joiden aikana op-
pivelvollisuuden suorittaminen on ollut perusopetuksen suorittamisen jälkeen keskeyty-
neenä 7 §:ssä säädetyillä perusteilla tai 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen suorittaminen on
ollut väliaikaisesti keskeytyneenä asianomaista koulutusta koskevassa laissa säädetyillä
perusteilla. Jos oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytyminen johtuu 7 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitetusta syystä tai koulutuksen suorittamisen keskeytyminen johtuu
asianomaista koulutusta koskevassa laissa tarkoitetusta muusta perustellusta syystä, mak-
suttomuutta pidennetään kuitenkin enintään yhden vuoden ajan.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi maksuttomuutta voidaan pidentää enintään yhden
vuoden ajan, jos opiskeluajan pidentymisen syynä on:

1) terveydellisiin tai muihin painaviin syihin liittyvä opiskelualan vaihto;
2) oppimisvaikeudet;
3) perusopetuksen jälkeisen valmentavan tai valmistavan koulutuksen suorittaminen;
4) perusopetuksen oppimäärän suorittamisen viivästyminen.
Maksuttomuuden pidentämisestä päättää opiskelijan hakemuksesta se koulutuksen jär-

jestäjä, jonka opintojen aikana opiskelija hakee maksuttomuuden pidentämistä. Jos kou-
lutuksen järjestäjä on tehnyt oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä tai opinto-
jen väliaikaista keskeyttämistä koskevan päätöksen, maksuttomuutta näissä opinnoissa pi-
dennetään kuitenkin ilman hakemusta.

Tässä pykälässä ja 17 §:ssä säädettyä sovelletaan opiskelijaan, joka on tai on ollut tässä
laissa tarkoitettu oppivelvollinen. Tässä pykälässä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta opin-
toihin, jotka on aloitettu sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jolloin opiskelija täyt-
tää 20 vuotta.

17 §

Maksuttomuuden laajuus

Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskeli-
jalle maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painotta-
vissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soitti-
met, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää
myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja
muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta maksut-
tomaan koulutukseen, mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitettua ilman hakemusta teh-
tävää maksuttomuuden pidennystä, edellä 1 momentissa tarkoitettujen oppimateriaalien
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sekä työvälineiden, -asujen ja –aineiden maksuttomuutta sekä edellä 2 momentissa tarkoi-
tettuja maksuja koskeva hallintolain (434/2003) 7 luvun mukainen hallintopäätös vain sil-
loin, jos opiskelija sitä kirjallisesti tai suullisesti pyytää.

Tätä pykälää sovelletaan 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Maksuttomuudesta ja
opintososiaalisista etuuksista säädetään lisäksi perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatilli-
sesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa, tutkintokou-
lutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ja Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksesta annetussa laissa. Koulumatkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatuki-
laissa (48/1997). Ylioppilastutkinnon kokeiden maksuttomuudesta säädetään ylioppilas-
tutkinnosta annetun lain 20 §:ssä.

Vammaisuuden perusteella opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoi-
mista säädetään erikseen. Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja hänen
huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa selvittää palveluiden ja tukitoimien tarve
sekä ohjata oppivelvollista hakemaan tarvittavia palveluita ja tukitoimia.

18 §

Opetushenkilöstön kuuleminen opetuksen edellyttämien tarvikkeiden hankinnassa

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opetus-
henkilöstöä ennen 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen oppimateriaalien sekä työvälinei-
den, -asujen ja -aineiden hankkimista.

19 §

Majoituskorvaus oppivelvolliselle

Oppivelvollinen on oikeutettu majoituskorvaukseen, jos:
1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai monialaiseen amma-

tilliseen oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusope-
tuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100
kilometriä;

2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lukiossa tai ammatillisessa
oppilaitoksessa, joka sijaitsee lähinnä oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkolii-
kennettä tai muuta soveltuvaa kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys ja jossa on mah-
dollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen
mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä; ja

3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.
Majoituskorvausta maksetaan vuosittaisen opintojen alkamis- ja päättymispäivän väli-

seltä ajalta, jos opintojen suorittaminen edellyttää asumista oppilaitoksen sijaintipaikka-
kunnalla. Majoituskorvauksena korvataan oppivelvolliselle opintojen aikaisesta asumi-
sesta aiheutuvat kohtuulliset kuukausittaiset asumiskustannukset, enintään kuitenkin ylei-
sestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 10 §:ssä säädetyt enimmäisasumismenot. Ma-
joituskorvauksena maksetaan se osuus kohtuullisista asumiskustannuksista, jota ei korva-
ta muun lain nojalla.

Koulutuksen järjestäjä päättää majoituskorvauksen myöntämisestä hakemuksesta.
Majoituskorvaukseen on oikeutettu myös oppivelvollinen, joka opiskelee tutkintokou-

lutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa
koulutuksessa, jos:

1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen oppilaitokseen, jossa on mah-
dollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen
mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä;

2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa, joka sijait-
see lähinnä oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta soveltuvaa
8
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kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys ja jossa on mahdollisuus saada valmentavan
koulutuksen opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun opetuskielen
mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä; ja

3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.

20 §

Majoituskorvauksen myöntämisen erityistilanteet

Poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, majoituskorvaus
myönnetään myös saamelaisten kotiseutualueella asuvalle saamelaiselle, joka opiskelee
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jos matka oppivelvollisen kodista kyseiseen oppi-
laitokseen on yli 100 kilometriä.

Poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, oppivelvollisella on oi-
keus majoituskorvaukseen, jos hän ei voi terveydentilaansa tai erityisen tuen tarpeeseen
liittyvistä syistä ottaa vastaan opiskelupaikkaa mainitussa kohdassa tarkoitetussa oppilai-
toksessa tai häntä ei ole otettu opiskelijaksi edellä tarkoitettuun oppilaitokseen, ja hän
opiskelee mainitussa kohdassa säädetyllä tavalla lähimmässä hänelle soveltuvassa oppi-
laitoksessa.

21 §

Matkakorvaus oppivelvolliselle

Oppivelvollinen on oikeutettu matkakorvaukseen, jos hän saa majoituskorvausta. Mat-
kakorvaukseen on oikeutettu myös maksuttomassa asuntolassa asuva oppivelvollinen, jos
hän täyttää 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa, 19 §:n 4 momentin 1 ja 2 kohdassa tai
20 §:ssä säädetyt edellytykset majoituskorvauksen myöntämiseksi, mutta hänellä ei ole
oikeutta asua asuntolassa viikonloppuisin.

Matkakorvauksena korvataan oppivelvollisen kodin ja opiskeluaikaisen asunnon väli-
sistä matkoista aiheutuvat kustannukset viikonloppujen ja lomien yhteydessä. Matkakor-
vaus maksetaan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Jos matkoihin
ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä, sovelletaan matkakustannusten määrittä-
misessä, mitä koulumatkatukilaissa säädetään oman matkustustavan matkakustannuksis-
ta. Matkakorvausta ei myönnetä, jos oppivelvollinen saa tukea vastaavista matkoista ai-
heutuviin kustannuksiin muun lain nojalla.

Koulutuksen järjestäjä päättää matkakorvauksen myöntämisestä hakemuksesta.

5 luku

Erinäiset säännökset

22 §

Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti

Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 9 §:ssä säädetyn
velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, on tuomittava oppivelvollisen
valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.

23 §

Tietojensaanti

Lain 11 ja 12 §:ssä tarkoitetulla oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuussa olevalla
koulutuksen järjestäjällä ja 14 §:ssä tarkoitetulla kunnalla on salassapitosäännösten estä-
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mättä oikeus saada tässä laissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi välttämättömät tie-
dot oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan vas-
taanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämisestä sekä oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttämisestä toiselta koulutuksen järjestäjältä tai kunnalta.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tässä laissa
tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen liittyvien tehtäviensä toteuttamiseksi välttä-
mättömät tiedot opiskelijan oppivelvollisuudesta ja aiemmista opinnoista sekä niiden kes-
keyttämisestä toiselta koulutuksen järjestäjältä tai ohjaus- ja valvontavastuussa olevalta
kunnalta.

Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen aikaisemman
koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppi-
velvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen
järjestäjälle. Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osal-
listuvalla opettajalla on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta.

24 §

Muutoksenhaku

Pidennettyä oppivelvollisuutta, 7 §:ssä tarkoitettua oppivelvollisuuden suorittamisen
keskeyttämistä tai 15 §:ssä tarkoitettua opiskelupaikan osoittamista koskevaan päätök-
seen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Koulutuksen järjestäjä ei saa vaatia oikaisua 15 §:ssä tarkoitettuun päätökseen.
Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edellä tarkoitettu valitus on kä-
siteltävä kiireellisenä. Aluehallintoviraston opiskelupaikan osoittamista koskevassa asias-
sa oikaisuvaatimuksen perusteella antama päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä
valituksesta huolimatta, ellei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden päätök-
seen, jolla on ratkaistu pidennettyä oppivelvollisuutta tai 7 §:ssä tarkoitettua oppivelvolli-
suuden suorittamisen keskeytymistä koskeva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

6 luku

Voimaantulo

25 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.
Sen 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1, 3 ja 5 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päi-

vänä tammikuuta 2021. Lain 4 §:n 2 momentin 1 kohta tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2022.

Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, jonka perusopetuslaissa tarkoitettu oppivelvollisuus
on päättynyt ennen 1 päivää tammikuuta 2021.
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26 §

Perusopetuksen jälkeisiä valmistavia koulutuksia koskevat siirtymäsäännökset

Oppivelvollisuutta voi suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2022 myös perusopetuslaissa
tarkoitetussa perusopetuksen lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa lukiokoulutukseen
valmistavassa koulutuksessa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetus-
sa ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Mitä tässä laissa säädetään
4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta, sen opiskelijasta ja koulutuksen järjestäjästä, sovelletaan myös mainittuihin koulu-
tuksiin.

Poiketen siitä, mitä 15 §:n 1 momentissa säädetään opiskelupaikan osoittamisesta tut-
kintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, 31 päivään heinäkuuta 2022 oppivelvol-
liselle osoitetaan opiskelupaikka ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutukses-
sa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa taikka asuinkunnan järjestämässä
perusopetuksen lisäopetuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetusministeri Jussi Saramo
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