
Tere
9. klassi õpilane või 

tema hooldaja!

Koolikohustus pikeneb alates 
2021. a sügisest.

Koolikohustus ei lõpe enam üheksanda 
klassiga, vaid sügisel saab jätkata tasuta 
õpinguid keskkoolis, kutsekoolis või 

muudes koolikohustuse alla 
käivates õppevormides. 

Käesolevas voldikus räägime 
lähemalt, mida niisugune 
uuendus endaga kaasa toob 
ja mida taotlemiskohustus 
sinu jaoks tähendab.



Mida koolikohustuse 

pikenemine tähendab?

Seadusemuudatus pikendab kohustusliku hariduse omandamist 
alates 1. augustist 2021. Sellest ajast lugedes saab teise astme 
haridust omandada tasuta. Eesmärgiks on, et edaspidi läbiks iga 
Soomes elav noor ka teise kooliastme. Koolikohustus kestab, kuni 
noor saab 18-aastaseks.

Mida taotlemiskohustus 

tähendab?

Kuidas käib koha taotlemine?

Koolikohustuse pikenemisega seoses puudutab taotlemiskohustus 
kõiki põhikooli lõpetavaid noori. See tähendab, et kõik 
põhikoolilõpetajad peavad kevadel esitama õpingute 
jätkamiseks ühistaotluse või kordustaotluse. 

Kandideerida saab gümnaasiumi, kutseõppesse, kümnendasse 
klassi, ettevalmistuskoolitusele või muudesse koolikohustusliku 
õppe alla käivatesse õppevormidesse. Taotlemiskohustus kestab 
seni, kuni sul on olemas kinnitatud õppekoht ja sa oled õpinguid 
alustanud.

Ühistaotluse tegemise aeg algab teisipäeval, 23. 
veebruaril 2021 ja lõpeb teisipäeval, 23. märtsil 2021 
kell 15.00.

Teavet ühistaotluse kohta leiad aadressilt opintopolku.fi, 
kustkaudu saad kandideerida ka enamikku teise kooliastme 
asutustesse. Soovi korral saad esitada ühistaotluse ka väljaspool 
toimuvatele koolitustele.

Nõuandeid ja vihjeid saab küsida näiteks kooli õppenõustajalt!

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


Miks koolikohustus pikeneb?

Koolikohustus pikeneb, kuna edaspidi on tööelus ilma teise astme 
hariduseta üha raskem hakkama saada. Seepärast on vaja tagada 
teise kooliastme haridus igale noorele.

Koolikohustuse pikendamisel on järgmised eesmärgid:

• soomlaste haridustaseme ja oskuste parandamine
• hariduslike erinevuste vähendamine
• sarnase haridusliku taseme ja võrdsuse saavutamine
• noorte heaolu parandamine
• tööhõive suurendamine

Koolikohustuse pikenemine on ühtlasi lubadus tagada tasuta 
teise astme haridus. Lisaks õppele ja toitlustamisele on jätkuvalt 
tasuta ka õpikud, üle seitsme kilomeetri pikk koolitee, vajalikud 
õppevahendid ja lõpueksamid.
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Lisateave koolikohustuse pikendamise kohta 
Instagramist ja veebilehelt:

• @okmfi
• minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
• oph.fi/oppivelvollisuus

https://www.oph.fi/fi
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://minedu.fi/etusivu
https://www.instagram.com/okmfi/
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen

	Tere 9. klassi õpilane või tema hooldaja!
	Mida koolikohustuse pikenemine tähendab?
	Mida taotlemiskohustus tähendab?
	Kuidas käib koha taotlemine?
	Miks koolikohustus pikeneb?
	Lisateave

