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Tämä lomake on tarkoitettu koulutuksen järjestäjälle tai asuinkunnan vastuulla olevalle oppivelvolliselle, joka hakee
oppivelvollisuuden keskeyttämistä oppivelvollisuuslain 7§ mukaisin perustein. Oppivelvollisuuden keskeyttämistä voi
hakea oppivelvollinen tai hänen huoltajansa. Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan koulutuksen järjestäjältä tai
oppivelvollisen asuinkunnalta, jos oppivelvollinen ei ole missään oppilaitoksessa.

OPPIVELVOLLISEN TIEDOT
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Osoite
Sähköpostiosoite

HUOLTAJAN/ HUOLTAJIEN TAI MUUN LAILLISEN EDUSTAJAN TIEDOT
Sukunimi

Sukunimi

Etunimi

Etunimi

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Osoite

Osoite

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Yhteishuoltajuus
Yksinhuoltaja

OPPILAITOKSEN TIEDOT
Oppilaitoksen nimi

Opiskelun aloituspäivämäärä

SUOSTUMUS SÄHKÖISEEN TIEDOKSIANTOON
Kyllä, voimme vastaanottaa oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskevan päätöksen sähköisesti.
Ei, haluamme päätöksen paperisena.
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OPPIVELVOLLISUUDEN KESKEYTTÄMISTÄ HAETAAN SEURAAVALLA PERUSTEELLA
1. Oppivelvollisuuden estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
Tarvittavat liitteet: Terveysviranomaisen todistus/ lausunto sairaudesta tai vammasta sekä hakijan vapaamuotoinen
kuvaus siitä, miksi oppivelvollisuutta ei ole mahdollista toteuttaa yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen,
välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

2. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
Tarvittava liite: Todistus sairausvakuutuslain mukaisesta raskaus- tai vanhempainrahan
Kansaneläkelaitoksen päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai lääkärintodistus vapaasta.

saamisesta,

3. Tilapäinen (vähintään kuukauden) ulkomailla oleskelu, esim. vaihto-opiskelu tai asuminen
perhesyistä
Tarvittava liite: Hakijan vapaamuotoinen selvitys ulkomailla oleskelusta tai ulkomaisen oppilaitoksen opiskelijatodistus.

4. Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden
Tarvittavat liitteet: Hakijan vapaamuotoinen selvitys elämäntilanteesta sekä kuvaus siitä, miksi oppivelvollisuutta ei ole
mahdollista toteuttaa yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten
avulla. Tarvittaessa asiantuntijan lausunto vaikeasta elämäntilanteesta.

OPPIVELVOLLISUUDEN KESKEYTTÄMISEN KESTO
Toistaiseksi, oppivelvollisuuden estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
Määräaikainen keskeyttäminen, ajalle

ALLEKIRJOITUKSET
Aika ja paikka
Oppivelvollisen allekirjoitus ja nimenselvennys
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys (toinen huoltaja)
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HAKEMUKSEN PALAUTUS
Oppivelvollisen ollessa jonkin oppilaitoksen opiskelija, tulee hänen hakea oppivelvollisuuden keskeyttämistä
koulutuksensa järjestäjältä, jolloin hakemus palautetaan oman koulun rehtorille.
Jos oppivelvollinen ei opiskele missään oppilaitoksessa, hakee hän oppivelvollisuuden keskeyttämistä
asuinkunnastaan Torniosta. Hakemus palautetaan osoitteeseen: Tornion kaupunki, Putaan koulu Tiina Rundgren,
Hannulankatu 7, 95420 Tornio.

PÄÄTÖKSENTEKO
Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen
järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päätetään oppivelvollisen asuinkunnassa. Koulutuksen järjestäjän on
ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuus keskeytetään
toistaiseksi. (Oppivelvollisuuslaki 7§)
Päätöksen tiedoksianto toimitetaan osoitteeseen: Tornion kaupunki, Putaan koulu Tiina Rundgren, Hannulankatu 7,
95420 Tornio
Päätösnumero _______/_______
Paikka ja aika

Päättäjä
Allekirjoitus

Nimenselvennys ja tehtävä organisaatiossa

Päätöksestä valittaminen

Päätökseen voi hakea oikaisua Lapin aluehallintovirastosta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Oppivelvollisuuslaki 24 §)
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