
  

 

 

HAKEMUS JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN 

 
9 a § Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö: Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vähentää perusopetuk-
sen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpai-
koilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Hakemus lähetetään sähköpostitse tai toimitetaan postitse Mikaelin koulun rehtorille (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi / Mikaelin 

koulu, Koulukatu 8, 20100 Turku) syksyllä marraskuun ja keväällä huhtikuun loppuun mennessä.
 

Oppilaan tiedot: 

Koko nimi 

Henkilötunnus 

Osoite  

Nykyinen koulu ja luokka-aste 

Huoltajan/huoltajien tiedot: 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Hakemustiedot: 

Oppilaan perustelut joustavan perusopetuksen luokalle hakeutumiselle 

Huoltajan perustelut joustavan perusopetuksen luokalle hakeutumiselle 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

nimenselvennys 

(mikäli lomake tulostetaan ja lähetetään postissa, se tulee allekirjoittaa myös käsin) 

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


Päiväys ja oppilaan allekirjoitus 

nimenselvennys 

(mikäli lomake tulostetaan ja lähetetään postissa, se tulee allekirjoittaa myös käsin) 

Liitteet pedagoginen arvio, arviointi, oppilashuoltohenkilöstön suositus   

 
MUUTOKSEN HAKU: Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa 
tiedoksisaannista.   
 
Ilmoitus päätöksestä        TURUN KAUPUNKI
- huoltaja         Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
- oppilaan asuinkunnan kouluvirasto      Olavintie 2
- päätös kirjataan multiPrimus oppilasrekisteriin    PL 355, 20101TURKU
- Päätös arkistoidaan 10 vuodeksi.       https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus
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