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Kauhajoen kaupunki  HAKEMUS 
Kasvatus- ja opetuspalvelut  
 toissijaiseen kouluun 
 toissijaiseen esiopetuspaikkaan 
 valmistavaan opetukseen 
 koulunkäynnin poikkeavaan aloittamiseen 

 
 
OPPILAS 

Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 
 

 

Henkilötunnus 
 
 

Osoite (myös postitoimipaikka) 
 
 

Puhelin 
 

Sukupuoli 
 

 Poika  
 

 Tyttö 

 

Äidinkieli 
 

 suomi  

 

 muu ____________ 

Uskonto 
 

 ev.lut.  

 ortodoksi 

 uskontokuntiin kuulumaton 

 elämänkatsomustieto 

 ei osallistu koulussa katsomusaineiden opiskeluun 

 muu, mikä__________________________ 
 

 
VANHEMMAT 

Isän nimi ja osoite, ellei sama kuin oppilaalla 
 
 

Puhelin koti/työ 
 
 
 

Äidin nimi ja osoite, ellei sama kuin oppilaalla Puhelin koti/työ 
 
 
 

Muu huoltaja: Nimi ja osoite Puhelin koti/työ 
 
 
 

 
HUOLTAJUUS 

Mikäli vanhemmat asuvat eri osoitteissa, onko Teillä lapsenne yhteishuoltajuus? 

 
 yhteishuoltajuus  äiti yksinhuoltajana   isä yksinhuoltajana   muu huoltaja   

 

 
OPPILAALLE 
HAETAAN              

 

 Paikkaa toissijaisesta koulusta  
    Toissijainen koulu, johon haetaan _____________________________    

      (Perustele ”hakemuksen perustelut ” –kohtaan) 
 
 
 

 Paikkaa maahanmuuttajille tarkoitetusta valmistavan opetuksen 
luokasta 

 
 

 Koulunkäynnin poikkeavaa aloitusajankohtaa  

     (Yksi vuosi säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin (Perusopetuslaki 27 §) 
          Asiantuntijalausunto liitteenä 
          Tutkimukset kesken 
 

 
HAKEMUKSEN 
PERUSTELUT 
 
(Jatka 
tarvittaessa 
erilliselle 
paperille) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄIVÄYS JA  
HUOLTAJAN 
ALLEKIRJOITUS 
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Perusopetuslaki 6 § Oppilaan koulupaikan määräytyminen. 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen 
järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta 
järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää 
päivähoitopalveluita. 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai 
muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan 
omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen 
järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4§:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu 
soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä 
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.  
Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa opetukseen, jossa 31§:n 3 momentin nojalla peritään oppilaalta 
maksuja, eikä opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä 
maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista järjestelmää. 
 
 
Perusopetuslaki 28 § Koulutuspaikka. 

Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulua. 
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun kouluun. Tässä momentissa 
tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa 
noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää 
myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee 
ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa 
asuvia lapsia. 
 
Perusopetuslaki 32 § 3 mom. 

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi 
ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 
 

 
Kauhajoen kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 22.1.2020 § 4 hyväksynyt toissijaiseen kouluun 
ottamisen perusteet: 

 
Toissijaiseen kouluun ottamisen yleiset perusteet:  

 
– Kouluun on ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähikouluksi se on määrätty. 
– Oppilaan ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaavat oppilaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista   
kustannuksista. 
– Lisäksi toissijaiseen kouluun ottamisessa noudatetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 22.1.2020 § 4 vahvistamia 
toissijaiseen kouluun hakeutumisen opetusryhmäkokojen rajoja. 
 
Oppilaan ottamisen edellytyksenä toissijaiseen kouluun, ovat seuraavat periaatteet tärkeysjärjestyksen 
mukaisessa listauksessa:  
 

1. koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen  
2. vaikutus opetusryhmiin (esi- ja perusopetusryhmä todetaan täydeksi, kun opetusryhmässä on 2 oppilasta ja 
yhdysluokassa 1 oppilas vähemmän kuin mikä kasvatus- ja opetuskunnan hyväksymä tavoiteryhmäkoko aloittavalle 
luokalle)  
3. peruskouluun otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita  
4. terveydentilaan liittyvät opetusjärjestelyt; esimerkiksi erityinen oppilashuollollinen syy  
5. oppilaalla on sisaruksia haetussa koulussa (ei koske erityisluokkia)  
6. oppilaiden tasapuolinen kohtelu  
7. oppilaan koulukyydityksen tarve 
8. tarvittaessa käytetään arvontaa 
 
Toissijaiseen kouluun otettu oppilas joutuu vaihtamaan koulua, mikäli sivistyslautakunnan määrittelemät 
opetusryhmäkoot ylittyvät niistä oppilaista, joille ko. koulu on lähikoulu.    


