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Hakemus lähikoulun määrittämiseksi 
erityisperustein tai sisarusperusteella

Tämä lomake täytetään vain niistä oppilaista, joiden huoltajat haluavat vedota oppilaan terveyden-
tilaan, muuhun erityiseen syyhyn tai sisaruusperusteeseen. 

Lomakkeen palautus liitteineen osoitteeseen Kasvatus ja oppiminen, Aluepäällikkö, PL 1500, 01030 
Vantaan kaupunki tai skannattuna osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi. 

Tätä lomaketta täytettäessä tulee huomioida, että molempien huoltajien allekirjoitukset tarvitaan 
asian käsittelemiseksi.

TIEDOT OPPILAASTA

Etunimet 
(kutsumanimi alleviivataan) Sukunimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Koulu, jossa oppilas opiskelee tällä hetkellä Vapaaehtoinen A-kieli, mikäli sellainen on valittu

TIEDOT HUOLTAJASTA / HUOLTAJISTA

Huoltajan 1 etunimi Huoltajan 1 sukunimi 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Huoltajan 2 etunimi Huoltajan 2 sukunimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin
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KOULU JA HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Koulu, johon oppilasta haetaan

Haluamme vedota lähikoulun määrittelyssä

oppilaan terveydentilaan

muuhun erityiseen syyhyn

Lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto toimitetaan lomakkeen liitteenä. 

sisaruusperusteeseen.

Sisaruksen nimi Henkilötunnus 

Oppilas on ollut ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa samassa koulussa, josta 
paikkaa haetaan

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys Huoltajan 1 allekirjoitus

Päiväys Huoltajan 2 allekirjoitus

Perusopetuslain 6. §:n 2. momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun sovel-
tuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen 
järjestämään opetusta. Perusopetuslain 28. §:n 1. momentin nojalla oppilaalla on oikeus käydä perus-
opetuslain 6. §:n 2. momentin tarkoittamaa koulua.

Opetuslautakunta on päättänyt, että lähikoulun osoittaminen oppilaaksiottoalueen sisällä tehdään 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

1. Oppilas, jolla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy

-Edellyttää aina huoltajan asiasta esittämää terveydentilaan liittyvässä syyssä lääkärinlausuntoa ja 
muussa erityisessä syyssä asiantuntijalausuntoa.

-Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu.

-Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esim. se, ettei oppilas selviydy liikkumisesteen takia hissittömässä 
koulussa.

-Muu erityinen syy on sellainen lapseen kiinteästi liittyvä seikka, joka estää tiettyyn kouluun menemi-
sen.

-Huoltajien tulee toimittaa lausunnot liitteineen osoitteeseen Kasvatus ja oppiminen, Aluepäällikkö, PL 
1500, 01030 Vantaan kaupunki tai skannattuna osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi
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 2. Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy kyseistä koulua

-Edellyttää, että sisarus on samaan aikaan oppilaana tässä koulussa.

-Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on erityisen tuen päätöksen perusteella sijoitettu vaativan 
erityisen tuen ryhmään, sisarus on hakemuksesta toissijaisessa koulussa, sisarus on valittu kouluun 
valintakokeen tai erityisten valintaperusteiden perusteella.

3. Oppilas on ollut ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa samassa koulussa.

Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa kou-
lussa on.

Päätös lähikoulusta tulee sähköisenä Wilmaan.
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