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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa oppivelvollisuuden laajentamishankkeen hankesivuilla 
osoitteessa https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat. Hallituksen esityksen 
ruotsinkieliset lakiluonnokset ovat luettavissa mainitulla nettisivulla 4.5.2020. 

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 
ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen 
asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on 
nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon 
suorittamiseen. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja 
yhteiskuntaan osallistumista, joten esityksen tavoitteena on osaltaan tukea myös työllisyysasteen 
nostamista. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta sekä muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin liittyen 
perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä 
annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä annettua lakia, opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta 
annettua lakia sekä eräitä muita lakeja. Ministeriö pyytää lausunnon antajia ilmaisemaan kantansa 
esitettyjen uudistusten sisältöön, laajuuteen ja voimaantulon ajankohtaan.  

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.6.2020 opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi opetus- ja 
kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen 
oppivelvollisuus@minedu.fi.  

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän 
keskeisimmän sisällön lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikon ”Lausunnon keskeinen sisältö” alle. 
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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till vissa lagar som 
har samband med den  

Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till läropliktslag och till vissa lagar som har samband med den.  

Utkastet till regeringsproposition kan läsas på projektsidan för utvidgningen av läroplikten på 
adressen https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat. Den svenska versionen av 
regeringens proposition finns på sidan 4.5.2020. 

Regeringens proposition anknyter till regeringsprogrammets skrivningar om att höja läropliktsåldern 
till 18 år, stärka handledningen, införa avgiftsfri utbildning på andra stadiet samt utveckla de 
förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet. Syftet med 
förslaget är att höja utbildnings- och kompetensnivån samt att säkerställa att var och en har 
möjlighet att avlägga en examen på andra stadiet. Avläggande av en examen på andra stadiet 
främjar personens sysselsättning och deltagande i samhället, varvid syftet med propositionen också 
är att stöda en höjning av sysselsättningsnivån. 

I propositionen föreslås det att det stiftas en läropliktslag och en lag om utbildning som handleder för 
examensutbildning samt att ändringar i anslutning till dessa nya lagar görs i lagen om 
grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om fritt bildningsarbete, 
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om nationella studie- och 
examensregister, lagen om stöd för skolresor, lagen om studiestöd, lagen om studentexamen och 
vissa andra lagar. Ministeriet ber remissinstanserna ta ställning till de föreslagna reformernas 
innehåll och omfattning samt tidpunkten för ikraftträdandet. 

Vi ber er lämna utlåtandena senast måndagen 15.6.2020 till undervisnings- och kulturministeriets 
registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@minedu.fi. Därtill ber vi er sända utlåtandet i Word-, 
TXT- eller RTF-format till adressen oppivelvollisuus@minedu.fi. 

Ministeriet ber remissinstansen sammanfatta det viktigaste innehållet i utlåtandet i korthet (högst en 
sida) under rubriken ”Utlåtandets centrala innehåll”. 

 

 

 
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 
Kanslichef 
 
 
Hallitusneuvos Piritta Sirvio 
Regeringsråd 

 

 

  
 

Jakelu Aikuislukioliitto ry 
Aineopettajaliitto AOL ry 
AIO Aikuislukioiden opettajat ry 
Akava ry 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO) 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry  
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry 
Bildningsalliansen rf 
Celia - Näkövammaisten kirjasto 
Digi- ja väestötietovirasto 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL 
Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf 
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 
Förbundet Hem och Skola i Finland rf 
Föreningen Luckan rf  
Helsingin eurooppalainen koulu 
Helsingin kaupunki 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Kajaanin kaupunki 
Kansaneläkelaitos KELA 
Kemin kaupunki 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Kirjakauppaliitto ry 
Kirkkohallitus 
Kolarin kunta 
Koulukuraattorit ry 
KT Kuntatyönantajat 
Lahden kaupunki 
Lahden yhteiskoulun säätiö sr 
Lapin aluehallintovirasto 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
Linja-autoliitto ry  
Loimaan kaupunki 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  
Nokian kaupunki 
Nuorisotutkimusseura ry 
Nurmeksen kaupunki 
Oikeuskanslerinvirasto 
Oikeusministeriö 
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 
Opetushallitus 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
Oulun kaupunki 
Oy Matkahuolto Ab 
Perheryhmäkoti Satakieli 
Pietarsaaren kaupunki 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Porin kaupunki 
Pro Lukio ry 
Riihimäen kaupunki 
Rovaniemen kaupunki 
Saamelaiskäräjät 
Savonlinnan kaupunki 
Sivistystyönantajat ry 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry 
Suomen Kansanopistoyhdistys 
Suomen Konepäällystöliitto ry 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Kustannusyhdistys ry 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry 
Suomen Lukiolaisten Liitto ry (SLL) 
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry 
Suomen Merimies-Unioni SMU ry 
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Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
Suomen opinto-ohjaajat ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry 
Suomen Opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 
Suomen Oppisopimusosaajat ry 
Suomen Psykologiliitto ry 
Suomen Rehtorit ry 
Suomen tietokirjailijat ry 
Suomen vanhempainliitto 
Suomen Varustamot ry 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
Suomen Yrittäjät ry  
Suomussalmen kunta 
Svenska Finlands folkting  
Talous ja nuoret TAT ry 
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 
Tampereen kaupunki 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Tilastokeskus 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Turun kaupunki 
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Työllisyysrahasto 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) 
Urheiluopistojen Yhdistys ry 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 
Vaasan kaupunki 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 
Valtion koulukodit 
Valtiovarainministeriö 
Vammaisfoorumi ry  
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 
Vantaan kaupunki 
Vapaa Sivistystyö ry (VST) 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 
VR-yhtymä Oy 
Yksityiskoulujen Liitto ry 
Ylioppilastutkintolautakunta 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 
Ålands landskapsregering 
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