
 
 
 
 
 

KOULUN KÄYNNIN ALOITTAMINEN SÄÄDETTYÄ MYÖHEMMIN 

PERUSOPETUSLAKI 
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. 

 Anomus lähetetään oppilaan lähikoulun rehtorille 

 Psykologin tai lääkärin kirjallinen kannanotto tulee lähettää liitteenä 

Huoltaja täyttää: 

Oppilaan tiedot: 

Koko nimi 

Syntymäaika 

Koulu 

 

Huoltajan/huoltajien tiedot: 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Osoite 

Koko nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Osoite 

Hakemustiedot: 

Pyydän, että lapseni saa aloittaa koulunkäynnin säädettyä myöhemmin 



Perustelu hakemukselle 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

nimenselvennys 

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

Rehtori täyttää: 

Päätös: 

Päätöksen numero 

Myönnän luvan aloittaa koulunkäynti säädettyä myöhemmin

En myönnä lupaa aloittaa koulunkäyntiä säädettyä myöhemmin 

Perustelut hakemuksen hylkäämiselle 

Päiväys ja rehtorin allekirjoitus 

nimenselvennys 

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

MUUTOKSEN HAKU: Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän 
kuluessa tiedonsaannista.

 Ilmoitus päätöksestä   TURUN KAUPUNKI

 huoltaja   Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus 

 multiPrimus oppilasrekisteri  Olavintie 2

 päätös arkistoidaan 10 vuodeksi  PL 355, 20101 TURKU
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus
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