
Hei
9.-luokkalainen

ja huoltaja! 

Oppivelvollisuus laajenee syksystä 
2021 alkaen. 

Oppivelvollisuus ei siis enää pääty ysiluokkaan, 
vaan syksyllä maksuttomia opintoja 
pääsee jatkamaan lukiokoulutuksessa, 

ammatillisessa koulutuksessa tai muussa 
oppivelvollisuuskoulutuksessa. 

Tässä esitteessä kerromme, 
mitä tämä uudistus tarkoittaa 
ja mitä hakeutumisvelvoite 
sinulta edellyttää. 



Mitä oppivelvollisuuden

laajeneminen tarkoittaa? 

Lakiuudistuksen myötä oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021 alkaen, 
ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia. Tavoitteena on, 
että jatkossa jokainen Suomessa asuva nuori suorittaa myös toisen 
asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus kestää siihen asti, kun nuori 
täyttää 18 vuotta. 

Mitä hakeutumisvelvoite 

sitten tarkoittaa? 

Ja miten voin hakea? 

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kaikkia perusopetuksen 
päättäviä nuoria koskee hakeutumisvelvoite. Se tarkoittaa, että 
jokaisen perusopetuksen päättävän on haettava kevään 
yhteishaussa tai jatkuvissa hauissa jatkokoulutukseen. 

Voit hakea joko lukioon, ammatilliseen koulutukseen, 
kymppiluokalle, valmentavaan koulutukseen tai muuhun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. 
Hakeutumisvelvoitteesi jatkuu, kunnes sinulle on vahvistettu 
opiskelupaikka ja olet aloittanut opintosi. 

Yhteishaun hakuaika alkaa tiistaina 23.2.2021 
ja päättyy tiistaina 23.3.2021 klo 15.00. 

Tietoa yhteishausta saat osoitteesta opintopolku.f, josta pääset 
hakemaan valtaosaan toisen asteen koulutuksista. Voit halutessasi 
hakea myös yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin. 

Vinkkejä ja neuvoja voit kysyä esimerkiksi koulun opinto-ohjaajalta! 

https://opintopolku.fi/wp/fi/


Miksi oppivelvollisuuslaajenee? 

Oppivelvollisuus laajenee, koska työelämässä on tulevaisuudessa 
yhä vaikeampi pärjätä ilman toisen asteen tutkintoa. Sen vuoksi 
jokaiselle nuorelle halutaan taata toisen asteen tutkinto. 

Oppivelvollisuutta laajentamalla tavoitellaan seuraavia asioita: 

• suomalaisten koulutus- ja osaamistason nostaminen 
• oppimiserojen kaventaminen 
• koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

kasvattaminen 
• nuorten hyvinvoinnin edistäminen 
• työllisyysasteen parantaminen 

Oppivelvollisuuden laajeneminen on samalla lupaus maksuttomista 
toisen asteen opinnoista. Opetuksen ja ruokailun lisäksi jatkossa 
maksuttomia ovat myös oppikirjat, yli seitsemän kilometriä pitkät 
koulumatkat, opetuksessa tarvittavat työvälineet ja loppukokeet. 



 

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta 
Instagramista ja verkkosivuilta: 

• @okmf 
• minedu.f/oppivelvollisuuden-laajentaminen 
• oph.f/oppivelvollisuus 
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https://www.oph.fi/fi
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