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SALASSA PIDETTÄVÄ 

HAKEMUS OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISEN KESKEYTTÄMISEKSI 

 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:ssä. 

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen, jos keskeyttämiselle on lain 

mukainen peruste. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea 15 vuotta täyttänyt 

oppivelvollinen, oppivelvollisen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Hakemuksen liitteenä tulee olla 

keskeyttämisperusteeseen liittyvä asiantuntijalausunto, selvitys tai muu asiakirja. Asian ratkaisee 

opetustoimenjohtaja tai lukion rehtori Kotkan opetustoimen vastuualueen toimintasäännön mukaisesti. 

 

 

Täytä hakemuslomake sähköisesti tai käsin selkeällä käsialalla. 

 

Hakija Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä hakee: 

☐ oppivelvollinen 

☐ huoltaja tai huoltajat 

☐ muu laillinen edustaja 

 

Oppivelvollisen 

tiedot 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

Osoite 

      

 

Huoltajan tai 

huoltajien 

tiedot 

Sukunimi ja etunimi 

      

Sukunimi ja etunimi 

      

Puhelinnumero 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

Sähköposti 

      

Osoite (jos eri) 

      

Osoite (jos eri) 
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Muun laillisen 

edustajan 

tiedot 

Sukunimi ja etunimi 

      

Virkanimike 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

Osoite 

      

 

Oppilaitoksen 

tiedot 

Oppivelvollisella on opiskelupaikka:  

☐ kyllä 

☐ ei 

Oppilaitoksen nimi 

      

Oppilaitoksen osoite 

      

Yhteyshenkilön nimi 

      

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

      

 

Oppi-

velvollisuuden 

suorittamisen 

keskeyttäminen 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä haetaan: 

☐ määräajaksi ajalle                   −

☐ toistaiseksi alkaen

Peruste oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle määräajaksi:

☐ pitkäaikainen sairaus tai vamma, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen 

☐ äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

☐ vähintään kuukauden kestävä tilapäinen ulkomailla oleskelu

☐ elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden

suorittamisen

Peruste oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle toistaiseksi:

☐ pysyvä sairaus tai vamma, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Tarkemmat perustelut tarvittaessa:
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Liitteet Hakemuksen liitteenä on oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämis-

perusteeseen liittyvä: 

☐ terveysviranomaisen todistus tai lausunto 

☐ todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta 

☐ suomen-, ruotsin-, saamen- tai englanninkielinen todistus opiskelupaikasta 

ulkomaisessa oppilaitoksessa 

☐ hakijan vapaamuotoinen selvitys tilanteesta 

☐ muu asiantuntijalausunto tai asiakirja, mikä:       

 

Tiedonanto ja 

allekirjoitukset 

Suostun sähköiseen tiedonantoon hakemukseen liittyvissä asioissa: 

☐ kyllä 

☐ ei 

Päiväys 

      

Paikka 

      

Hakijan allekirjoitus 

 

Hakijan allekirjoitus 

 

 

 

Hakemuslomakkeen toimittaminen ja lisätiedot 

 

Jos haet oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä peruskouluopintojen aikana, toistaiseksi lukio-

opintojen aikana tai kun opiskelupaikkaa ei ole, toimita allekirjoitettu hakemuslomake sähköisesti tai 

postitse kaupungin kirjaamoon. Lisätietoja antaa peruskoulun rehtori, lukion rehtori tai kuntavalvoja. 

 

Jos haet oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä määräajaksi lukio-opintojen aikana, toimita 

allekirjoitettu hakemuslomake sähköisesti tai postitse lukion kansliaan. Lisätietoja antaa lukion rehtori. 

 

 

Kirjaamo 

kirjaamo@kotka.fi 

PL 205, 48101 Kotka 

 

Karhulan lukio 

karhulan.lukio@kotka.fi 

Vesivallintie 16, 48600 Kotka 

Kotkan aikuislukio 

kotkanaikuislukio@kotka.fi 

Kirkkokatu 15, 48100 Kotka 

Kotkan lyseo 

kotkan.lyseo@kotka.fi 

Kirkkokatu 15, 48100 Kotka 

 

mailto:kirjaamo@kotka.fi
mailto:karhulan.lukio@kotka.fi
mailto:kotkanaikuislukio@kotka.fi
mailto:kotkan.lyseo@kotka.fi

	HAKEMUS OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISEN KESKEYTTÄMISEKSI 
	Hakija
	Oppivelvollisen  tiedot
	Huoltajan tai  huoltajien  tiedot
	Muun laillisen  edustajan  tiedot
	Oppilaitoksen  tiedot 
	Oppivelvollisuuden  suorittamisen  keskeyttäminen
	Liitteet
	Tiedonanto ja  allekirjoitukset

	Hakemuslomakkeen toimittaminen ja lisätiedot 

	Hakija: Off
	Oppija_Sukunimi: 
	Oppija_Etunimet: 
	Oppija_Hetu: 
	Oppija_Puhelinnumero: 
	Oppija_Sposti: 
	Oppija_Osoite: 
	Huolta1_SukuEtu: 
	Huolta1_Puh: 
	Huolta1_Sposti: 
	Huolta1_Osoite: 
	Huolta2_SukuEtu: 
	Huolta2_Puh: 
	Huolta2_Sposti: 
	Huolta2_Osoite: 
	Muu_SukuEtu: 
	Muu_Puh: 
	Muu_Osoite: 
	Muu_Sposti: 
	Muu_Virkanimike: 
	Oppivelv_Opiskelupaikka: Off
	Oppilaitoksen_nimi: 
	Oppilaitoksen_Osoite: 
	Yhthlo_SukuEtu: 
	Yhthlo_oppil_Puh: 
	Oppivelv_kesk_aika: Off
	Oppivel_kesk_alkuaika: 
	Oppivel_kesk_loppuaika: 
	Oppivel_kesk_alkaen_toistaikseksi: 
	Oppivelv_kesk_määräaik_syy: Off
	Perusteet_toistaiseksi_keskeytys: 
	Oppivelv_kesk_liite: Off
	Muu_Lausunto: 
	Suostumus_sahk_tiedonanto: Off
	Allekirjpv: 
	Allekirjpaikka: 


