
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 
Perusopetus 

ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN 
SIIRTYMISESTÄ  
(Oppivelvollisuuslaki 2 § ja 9 § sekä perusopetuslaki 26 §) 

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1. mom. 32 kohta) 

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ 

Oppivelvollisen sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Luokka-aste 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Huoltajan sukunimi ja etunimet Puhelinnumero 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

Huoltajan sukunimi ja etunimet Puhelinnumero 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

Oppivelvollinen siirtyy kotiopetukseen alkaen, päivämäärä Kotiopetusta antava taho mikäli muu kuin huoltaja 

Huoltajana/laillisena edustajana olen tietoinen oppivelvollisuuslain 2 ja 9 pykälistä sekä perusopetuslain 26 pykälästä  *) 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys         Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päivämäärä Päivämäärä

LÄHIKOULU TÄYTTÄÄ 

Koulun ehdotus tutkivaksi opettajaksi 

Opettajan yhteystiedot 

Ilmoitus vastaanotettu, päivämäärä Rehtorin allekirjoitus ja nimenselvennys 

Koulu toimittaa lomakkeen täytettynä osoitteeseen: 
KASKO perusopetuspalvelut / hallintoassistentti, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki 

*) Oppivelvollisuuslaki 2 §: Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) 
tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai 
kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.  

Oppivelvollisuuslaki 9 §: Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. 

Perusopetuslaki 26 §: Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla 
perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään 
sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. 
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