
KOULUNKÄYNNIN POIKKEAVA Rautalammin kunta
perusopetus ALOITTAMINEN  

Hakemus ja päätös 

Hakemus toimitetaan liitteineen   Matti Lohen /Kerkonjoen koulun   rehtorille

Päätöspäivämäärä  Pykälä  Sivu/liite 

Hakemus Lapsen nimi Henkilötunnus 

Lapsen osoite 

Äidinkieli 

Haen lapselleni lupaa koulunkäynnin aloittamiseen 

 yhtä vuotta säädettyä myöhemmin  yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin 
 Hakemuksen perustelu 

Koulumatkan pituus ja matkasta selviytyminen 

Paikka ja pvm 

 Huoltajan allekirjoitus 

Huoltajan osoite, sähköposti ja puhelinnumero

Lausunnot 
 Psykologin lausunto liitteenä 

 Lääkärin lausunto liitteenä 

Päätösehdotus POL 27§ 

 Myönnetään hakemuksen mukaisesti  Ei myönnetä 

Ehdotuksen perustelu 

Toimielimen 
päätös 

Täytäntöön-pano Päätös 

 huoltajalle  koululle 

Otteen oikeaksi 
todistaminen 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
pvm                                          Allekirjoitus ja virka-asema 

Huoltajan osoite, sähköposti ja puhelinnumero

 Huoltajan allekirjoitus 

Paikka ja pvm 



KOULUNKÄYNNIN POIKKEAVA Rautalammin kunta 
perusopetus ALOITTAMINEN  

Hakemus ja päätös 

Matti Lohen koulu, Koulutie 14, 77700 RAUTALAMPI
Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 KERKONJOENSUU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Valitusaika 
 Lääninhallitus  14 päivää 

Valitusajan alkaminen Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä 
tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 
toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta. 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa 
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21§:ssä säädetään. 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Selvitys päätöksen 
antamisesta tiedoksi 

Kenelle  Allekirjoitus1) 

 Lähetetty postitse saantotodistusta vastaan  Luovutettu annettavaksi 
  haastetiedoksiantona   

 Lähetetty postitse tavallisena/kirjattuna  Luovutettu asianosaiselle kirjallista 
    kirjeenä     todistusta vastaan 
Muulla tavoin, miten 

Milloin tiedoksiannosta on erillinen todistus, se on liitettävä valituskirjaan 

Lisätietoja 

1) Kun päätös on luovutettu asianosaiselle, tulee tähän kohtaan hänen allekirjoituksensa

Perusopetuslaki (628/98) 27§ 
Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta 
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa 
lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen 
selvitysten  perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. 
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