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Opetusviraston selvitys oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten 
tilanteesta

HEL 2014-013943 T 12 00 00

Viitaten sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 24.11.2014 (§ 
23) tekemään päätökseen opetusvirasto toteaa pyydettynä 
selvityksenä seuraavaa:

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten tilanteesta Helsingissä

Perusopetuslinjalta saadun tiedon mukaan vuonna 1997 tai aiemmin 
syntyneitä on kaupungin peruskouluissa 49 ja yksityisten koulutuksen 
järjestäjien kouluissa Helsingissä 15.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalta saadun tiedon mukaan Helsingin 
kaupunki järjestää oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille 
perusopetuksen loppuun suorittamisen mahdollisuuden Helsingin 
aikuislukiossa. Tällä hetkellä ko. opiskelijoita aikuislukiossa on 
seuraavasti: Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa 
ryhmässä on 12 opiskelijaa, joista alle 25-vuotiaita on 9 ja näistä 1997 
tai 1996 syntyneitä on kaksi. Perusopetuksen alimmilla vuosiluokilla on 
19 opiskelijaa, joista kaikki ovat maahanmuuttajia ja heistä 3 on alle 25-
vuotiaita. Perusopetuksen vuosiluokilla 7 – 9 on 76 opiskelijaa, joista 
68 on vieraskielisiä ja joista 30 on alle 25-vuotiaita. Perusopetuksen 
iltaryhmässä on 10 vuonna 1997 tai 1996 syntynyttä.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalta saadun tiedon mukaan myös 
Helsingin aikuislukion ja Stadin ammattiopiston yhteistyönä Stadin 
ammattiopistossa toimivassa avoimessa opistossa järjestetään 
mahdollisuus perusopetuksen loppuun suorittamiseen. Tässä 
toiminnassa on 19 opiskelijaa, joista 16 on alle 25-vuotiasta ja 1997 tai 
1996 syntyneitä on 5. Vieraskielisiä on myös 5. 
Maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa 
maahan tulleille nuorille, joilla ei ole vielä valmiuksia opiskella aikuisten 
perusopetuksessa, järjestetään avoimen opiston kautta räätälöityä 
koulutusta.

Lisäksi Helsingissä järjestetään aikuisten perusopetusta neljässä 
yksityisessä oppilaitoksessa (esim. Eiran aikuislukiossa ja Töölön 
yhteiskoulun aikuislukiossa).

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden helsinkiläisnuorten tilanteesta muissa 
kunnissa

Perusopetuslinjalta saadun tiedon mukaan Helsingin ulkopuolella 
sairaalaopetuksessa on yksi oppivelvollisuus iän ylittänyt oppilas. 
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Helsingin kaupungin Sophie Mannerheimin koulusta saadun tiedon 
mukaan koulussa ei ole juurikaan ollut vieraskuntalaisia 
oppivelvollisuusiän ylittäneitä. Yksittäistapauksissa opetusta on annettu 
harkinnanvaraisesti vain yksittäisiä tunteja sairaalassaoloaikana.

Sosiaali- ja terveysviraston mukaan tällä hetkellä on 12 
oppivelvollisuusiän ylittänyttä, jotka on sijoitettu Helsingin ulkopuolelle 
lastensuojelun toimenpiteenä. Sosiaali- ja terveysvirasto on maksanut 
näistä sijoitetuista oppivelvollisuusiän ylittäneistä kulut ao. lastenkotiin, 
jos laskuja on tullut ja tämä on ilmeisesti liittynyt nuorille järjestettyyn 
jälkihuoltoon. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 13 
§:n nojalla opetuksen järjestäjä saa rahoitusta muille kuin 
oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta.

Lisäksi Helsingin kaupungin Outamon koulussa, joka sijaitsee 
lastenkodin yhteydessä Lohjalla, on noin kymmenen 
oppivelvollisuusiän ylittänyttä lastensuojelun toimenpiteenä sijoitettua 
helsinkiläisnuorta. Kyseessä on siis Helsingin kaupungin koulu, joten 
ko. oppilaiden opetuksen järjestää Helsingin kaupungin opetusvirasto. 
Jollei kaupunki järjestäisi opetusta itse, se joutuisi korvaamaan 
kustannukset sijaintikunnalle eli Lohjan kaupungille.  

Opetusviraston esitys oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 
loppuun saattamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 
valtionosuudella

Opetusvirasto esittää, että valtion tulisi taata riittävä rahoitus, jotta 
koulutuksen järjestäjät pystyvät turvaamaan perusopetuksen loppuun 
suorittamisen myös oppivelvollisuusiän ylittäneille. Rahoitus tulisi 
kanavoida koulutuksen järjestäjille osana opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää esi- ja perusopetuksen rahoitusta eli rahoitusta sellaisen 
toiminnan osalta, jota valtiovarainministeriön hallinnoima kuntien 
ikäluokkapohjainen peruspalvelujen valtionosuus ei kata. Yleisenä 
rahoitusperiaatteena voitaisiin soveltaa jo nyt yli 16-vuotiaista 
sisäoppilaitoksissa opiskelevista oppilaista maksettavaa 
kotikuntakorvauksen perusosaa korotettuna kertoimella 1,35. Myös 
normaalia perusopetusta selvästi kalliimman sairaalaopetuksen 
rahoitus tulisi siirtää kunnille maksettavista ikäluokkapohjaisista 
valtionosuuksista kokonaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin 
valtionosuuksiin. Tällöin rahoitus kohdentuisi aiheuttamisperiaatteella 
niille koulutuksen järjestäjille, jotka opetuksen järjestävät. Vastaavasti 
kotikuntien korvausvelvoite tulisi rajoittaa valtionosuuden ylittäviin 
kustannuksiin. Korvausvelvoite tulisi laajentaa koskemaan myös 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden erikoissairaanhoidossa olevien 
oppilaiden perusopetuksen järjestämistä.
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Opetusviraston ehdotus toimenpiteiksi miten ja millä ehdoilla Helsingin 
kaupunki voisi maksaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten 
perusopetuksesta aiheutuneet opetuksen järjestävälle kunnalle niin 
kauan kuin niitä ei korvata valtionosuudella

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa 2015 talousarviossa on varattu 
määrärahat ainoastaan lakisääteisiin kotikuntakorvauksiin. 
Kotikuntakorvausten maksaminen oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
oppilaiden osalta edellyttäisi määrärahan varaamista kaupungin 
talousarvioon ja opetusviraston valtuuttamista sopimaan asiasta ao. 
opetuksen järjestäjän kanssa.
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