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 1 Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttäminen*   
 2 Oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikainen keskeyttäminen*        2022 

Nimi ______________________________________________________________ Syntymäaika ________________________________________ 

Yksikkö ____________________________________________________________OmaOpettaja________________________________________ 

Kotiosoite _____________________________________________________________________________________________________________ 
                   (katu, asunnon numero, postinumero, postitoimipaikka) 

 
Sähköposti _________________________________________________________ Puhelin ____________________________________________ 

Huoltajan nimi ____________________________________________________ Puhelin ____________________________________________ 

 Ilmoitus on saapunut spostilla tms. viesti liitteenä 

 Aloittava opiskelija (ei koske oppivelvollisia) ilmoittautuu poissaolevaksi lukuvuodelle _______ - ________, perustelu kohdassa muu perusteltu syy 

 Haen oikeutta keskeyttää opinnot seuraavaksi ajanjaksoksi *____/____ 20 _____ - ____/____ 20_____  

1 OPISKELIJAN PERUSTE OPISKELUOIKEUDEN VÄLIAIKAISELLE KESKEYTTÄMISELLE/ (L531/2017, 96 §), merkitse vain yksi  

 asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelus  todistus esitetty 

 sairausloma tai sairauspäiväraha (yli 4 viikkoa kestävä)  todistus esitetty 

 raskaus- tai vanhempainraha  todistus esitetty 

 muu perusteltu syy, tarvittaessa liitteenä  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 OPISKELIJAN PERUSTE OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISEN MÄÄRÄAIKAISELLE KESKEYTTÄMISELLE (L1214/2020, 7 

§), merkitse vain yksi  

 oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma  todistus esitetty 

 raskaus- tai vanhempainraha  todistus esitetty 

 vähintään kuukauden kestävä tilapäinen oleskelu ulkomailla oppivelvollisuutta suorittaen  suunnitelma esitetty 

 oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, perustelu, lausunnot, tarvittaessa liitteenä  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Opiskelijan allekirjoitus ____/____ 20_____ (tai viesti liitteenä) ____________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus   ____/____ 20_____ (tai viesti liitteenä) ____________________________________________________________________ 

Oppilaitos täyttää tästä eteenpäin _______________________________________________________________________ 

Oppivelvollisuus, kyllä  maksuttomuus kyllä  (omaopettaja/opinto-ohjaaja täyttää) 

OMAOPETTAJAN/ OPINTO-OHJAAJAN/ ERITYISOPETUSVASTAAVAN ESITYS 

 puollan   en puolla, perustelut: ____________________________________________________________________________________ 

 Suunnitelma opintojen jatkamisesta on kirjattu opiskelijan HOKSin urasuunnitelmaan.  

Opiskelijan tulee kirjallisesti/sähköisesti ilmoittaa omaan yksikkönsä opintotoimistoon opintojen jatkamisesta/ opiskelupaikan peruuttamisesta ____/____ 

20_____ mennessä. Opintojen jatkuminen on suunniteltu opiskelijan HOKSin urasuunnitelmaan ja suunnitelmaa tarkennetaan opiskelijan jatkaessa 

opintojaan. 

 

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys ____/____ 20_____     _____________________________________________________________________ 

 

TIEDOKSI:  
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  Esittelijä  Opinto-ohjaaja   Omaopettaja  asuntolaohjaaja   muu __________________________________________________ 


