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Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021 ja sen myötä oppivelvollisuus laajeni koskemaan 
perusopetuksen 1.1.2021 ja tämän jälkeen suorittaneita. Samalla toisen asteen opinnoista tuli 
maksuttomia. Oppivelvollisuuslaki velvoittaa oppivelvollisia hakemaan toisen asteen opintoihin 
ja oppilaitoksia valvomaan opintojen etenemistä.



Oppivelvollisuus teema OLO-hankkeessa

OLO-hankkeessa oppivelvollisuusteemasta on nostettu esiin ne oppivelvollisuuteen
liittyvät kysymykset, jotka puhuttavat tällä hetkellä, kun laki on juuri tullut voimaan ja 
toimintaa kehitetään oppilaitoksissa. Teemat: opiskelun muutostilanteet sekä
nivelvaiheen yhteistyö peruskoulun kanssa.

Ensimmäiset oppivelvollisuusikäisten opiskelijoiden muutostilanteet opiskelussa ovat
tulleet käsiteltäväksi. Nyt on toteutettu kysely 22 ammatilliselle oppilaitokselle, joilta
kysyttiin elämäntilanteeseen liittyviä muu painava syy –perusteella tehtyjä opiskelun
keskeytyksen perusteluita

Muutostilanteet työryhmässä: Mia Mäntysaari Sedu, Kati Ahonen Vamia, Noora Askinen
Osao, Mia Salminen Luksia, Harri Pölonen Riveria, Kari Ranta Sakky, Seija Iwendorf Osao
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Oppivelvollisuuden väliaikainen keskeyttäminen…

…OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISEN ESTÄVÄN 
ELÄMÄNTILANTEESEEN LIITTYVÄN MUUN PAINAVAN SYYN VUOKSI.



Kysely oppivelvollisuuden väliaikaisesta 
keskeyttämisestä

◦ Vastasi 22 oppilaitosta

◦ 17:sta oli tehty määräaikaisia keskeyttämisiä

◦ Yhdeksässä niistä ”oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvä muu painava 
syy” perusteella

◦ Kysely toteutettiin tammikuussa 2022



Perusteena ollut
◦ Merkittävä muutos elämäntilanteessa

◦ Huoltajan vakava sairastuminen tai menehtyminen

◦ Perhetilanteessa tapahtunut muu muutos, esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, jossa opiskelupaikka ei ollut vielä 
varmentunut

◦ Lastensuojelulliset tekijät kuten huostaanotto tai sijoitus lastensuojelulaitokseen toiselle paikkakunnalle

◦ Henkilökohtaisen avustajan saaminen viivästyi

◦ Vankeusrangaistus

◦ Laitoskuntoutus

◦ Siirtymä ennen uusien opintojen alkamista

◦ Motivaatiovaikeudet



Päätöksen tukena 
käytettyjä asiantuntijalausuntoja tms.

◦ Tilanteen mukaisia asiantuntija- / viranomaislausuntoja tahoilta, jotka voivat ottaa opiskelijan 
tilanteeseen kantaa

◦ Jos oppilaitos vahvasti mukana verkostotyössä opiskelijan kohdalla, niin asiantuntijalausuntoa ei 
edellytetä

◦ Kuntoutuspäätös

◦ Huoltajan kuuleminen tilanteessa



Oppilaitosten linjaukset perusteluissa
Pääsääntöisesti yhtenäisiä linjauksia ei ole tehty

Hakemukset ja perusteet selvitetään tapauskohtaisesti

Pyritään hyödyntämään kaikki muut tukitoimet ja pedagogiset ratkaisut (kevennetty 
opiskelusuunnitelma, yksilöllistäminen jne.) ennen väliaikaisen keskeyttämisen myöntämistä



Prosessi
1. Opiskelijan huoltaja tekee koulutuksen järjestäjälle kirjallisen 

hakemuksen oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä.

2. Hakemuslomake täyteen sähköisenä tai paperisena

3. Ennen määräaikaista keskeyttämispäätöstä tulee selvittää vaihtoehdot suorittaa opinnot 
yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten 
mukautusten avulla.

4. Tarvittaessa opiskelijan luvalla voidaan kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä

5. Koulutuksen järjestäjä tekee keskeyttämistä koskevan päätöksen josta tehdään merkinnät 
opiskelijahallintojärjestelmään sekä Valpas-järjestelmään

6. Keskeytys tehdään aina määräajaksi lääkärinlausunnon tai muun annetun todistuksen 
pohjalta.
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Oppivelvollisen määräaikainen erottaminen...

Vastanneista seisemässä oppilaitoksessa oli tehty

Perusteena mm. päihteiden käyttö, väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen, vaaraksi itselleen 
tai muille, järjestyssääntörikkomukset, vaaran tuottaminen tai laiminlyönti

◦ -> kurinpidollinen toimi

◦ -> sora-lain alaiset koulutusten erityistilanteet



Miten varmistettu opintojen 
eteneminen määräaikaisen erottamisen aikana?
Laaditaan kirjallinen suunnitelma yhteistyössä opiskelijan, tämän huoltajan sekä muiden 
mahdollisten tahojen kanssa

◦ Mielellään jo siinä vaiheessa, kun määräaikainen erottaminen laitetaan prosessina liikkeelle

Ohjauksesta ja seurannasta vastaa opinto-ohjaaja tai oma opettaja

Opetuksesta vastaa opettaja tai erityisopettaja

Opiskelija voi erottamisen aikana olla myös muiden palveluiden piirissä, esim. kunnan työpajat 
tms. tukeva toiminta

◦ Jos ei noudata suunnitelmaan, voidaan opiskelija katsoa eronneeksi


