
  

 

 

VIERASKUNTALAISHAKEMUS KOULUNKÄYNTIOIKEUDESTA TURUN KAUPUNGIN PERUSKOULUSSA 

 
- Huoltaja toimittaa hakemuksen kouluun, johon hakee. Esim. koulun rehtorille sähköpostin liitteenä.    
- Koulun rehtori päättää vieraskuntalaisen oppilaan ottamisesta kouluun.   
- Koulunkäyntioikeus myönnetään enintään ajaksi 1.-6. vuosiluokille tai 7.-9. vuosiluokille, yhtenäiskoulussa päätös 

voidaan tehdä 9. luokkaan asti. Erikoisluokalla opiskelevalle voidaan päätös tehdä 9. luokan loppuun asti lukuun ot- 
tamatta Vasaramäen alaluokilla olevaa liikuntalinjaa.   

- Turun kaupunki ei osallistu oppilaan koulumatkoista aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Huoltaja täyttää: 

Oppilaan tiedot: 

Koko nimi 

Henkilötunnus

Osoite 

Huoltajan/huoltajien tiedot: 

Huoltajan 1 Koko nimi

Huoltajan 1 Puhelinnumero

Huoltajan 1 Osoite

Huoltajan 2 Koko nimi

Huoltajan 2 Puhelinnumero

Huoltajan 2 Osoite

Oppilaan koulutiedot: 

Koulu, jota oppilas käy omassa kunnassa 

A1-kieli (1.luokalla aloitettu vieras kieli) 

A2-kieli (vapaaehtoinen kieli)  



Hakemustiedot: 

Koulu, johon oppilas hakee koulunkäyntioikeutta 

Päivämäärä, josta alkaen oppilas hakee koulunkäyntioikeutta 

Luokka-aste, jolle oppilas hakee koulunkäyntioikeutta 

Perustelu hakemukselle 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

Huoltajan nimenselvennys

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

Rehtori täyttää: 

Päätös: 

Päätöksen numero 

Myönnän koulunkäyntioikeuden ajalle 

En myönnä koulunkäyntioikeutta 

Perustelut hakemuksen hylkäämiselle 

Päiväys ja rehtorin allekirjoitus 

Rehtorin 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 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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