
OPINTO-OHJAUKSEN AAMUKAHVIT 10.2.2023  

 

1. Miten yhteishaun hakulomakkeeseen merkitään kansallisuus, jos on 2 kansallisuutta, mutta 
kumpikaan ei ole Suomen? 

Jos hakijalla on kaksoiskansalaisuus, hän voi tallentaa hakemukselle molemmat kansalaisuudet. Kun 
kansalaisuus on muu kuin Suomi, hakija saa lisäkysymyksiä (mm. hetuttomalta syntymäaika, syntymäpaikka 
ja -maa). Lisää-painikkeesta saa lisää kansalaisuus-kenttiä. 

 

 

2. Mitä jos kotikunta ei järjestä aikuisten perusopetusta? 

Kuntia kannustetaan perusopetuksen ja perusopetuksen valmistavan opetuksen järjestämiseen kaikille 
kunnassa oleskeleville ukrainalaisille lapsille. Koulu ja kouluyhteisö tukee lapsen hyvinvointia ja turvallisen 
arjen rakentumista. On tärkeää varmistaa, ettei Ukrainasta paenneiden lasten oppimiseen synny liian pitkiä 
taukoja.  

Perusopetuslaki mahdollistaa tehokkaat ja vaikuttavat toimet esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi. Kunta 
järjestää alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä esiopetusta 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Opetukseen voivat osallistua myös tilapäisen suojelun 
piirissä olevat ja turvapaikanhakijat, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen. Oikeuteen riittää, että oleskelu 
kunnassa voidaan katsoa luonteeltaan asumiseksi. Kunnassa asuminen ei edellytä, että kunta olisi lapsen 
kotikunta. 

Suomeen saapuvien ukrainalaisten opetus järjestetään esi- tai perusopetuksena tai esi- ja perusopetukseen 
valmistavana opetuksena.  

Oppilailla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen 
ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaille voidaan järjestää suomi tai ruotsi toisena 
kielenä ja mahdollisuuksien mukaan myös perusopetusta täydentävää oman äidinkielen opetusta 
opetusministeriön asetuksessa (1777/2009) säädetyllä tavalla. 



Kun tilapäistä suojelua saavalle nuorelle myönnetään kotikunta Suomessa, hänestä tulee oppivelvollinen. 
Jos oppivelvollinen nuori on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta 
häneltä puuttuu riittävä suomen tai ruotsin kielen taito perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
suorittamiseksi, hän voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.  

Vaihtoehtona on osallistua kansanopiston koulutukseen, jossa noudatetaan aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille 
tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.  Kotoutumiskoulutuksesta säädetään kotoutumisen 
edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n 2 momentissa. 

Oppivelvollinen nuori voi vahvistaa opiskelu-/tutkintokielen taitoja myös TUVA-koulutuksessa. TUVA-
koulutuksessa oletetaan opiskelijalla olevan riittävä peruskielitaito, mutta opiskelijan henkilökohtaisessa 
opiskelusuunnitelmassa voidaan painottaa erityisesti koulutuksen alussa opiskelukielen taidon 
kehittämiseen liittyviä opintoja. 

 

3. Voiko antaa nuorten peruskoulun päättötodistuksen, jos oppilas tulee myöhään Suomeen ja 
osallistuu kykeneviltä osin 9:n luokan opintoihin ja suorittaa luokan ja kuitenkin väljästi katsoen 
hyväksytyin arvosanoin? 

Kyllä voi. Mahdollinen muualla hankitun osaamisen kartoittaminen on tärkeää, samoin mahdollisuus 
osoittaa osaaminen erityisessä tutkinnossa, jos oppilaalla ei ole mahdollisuutta osallistua jonkin tietyn 
oppiaineen opetukseen 9. vuosiluokalla.  

 

4. Onko ukrainalaistaustaisella nyt oikeus jatkaa perusopetuksessa vaikka 18-vuotiaaksi asti, jos ei ole 
ano kotikuntaoikeutta? Mitä kustannuksia ja kuka maksaa? 

POL 4 §:n mukaan kunnan velvollisuus järjestää perusopetusta (alueella asuville oppivelvollisuusikäisille) 
lakkaa oppilaan päättäessä perusopetuksen suorittamisen siten kuin 26 §:n 1 momentissa säädetään. 26 
§:n 1 momentin mukaan perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on 
suoritettu tai viimeistään sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 
17 vuotta. 

Henkilö, joka ei hae kotikuntaoikeutta, ei ole oppivelvollinen eikä häntä näin ollen koske 
oppivelvollisuuslaki. Lain 5 §, 3 momentissa säädetään 17 vuotta täyttäneen mahdollisuudesta suorittaa 
oppivelvollisuutta perusopetuksessa.  

Näin ollen kunnilla ei olisi velvollisuutta järjestää perusopetusta niille ukrainalaistaustaisille 17-vuotta 
täyttäneille, jotka eivät hae kotikuntaoikeutta. Tämä ei tietenkään estä kuntia järjestämästä perusopetusta 
myös 17-vuotta täyttäneille samalla tavalla kuin kotikuntaoikeuden omaaville ja sen myötä oppivelvollisille.  

Esi- ja perusopetusta saavista 6–15-vuotiaista tai muista korvauksen piiriin kuuluvista oppivelvollisista 
oppilaista, joilla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa, valtio maksaa opetuksen järjestäjälle 
kotikuntakorvauksen. 


