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Hakemus toissijaiseen kouluun

Tämä lomake täytetään vain silloin, kun halutaan hakea muuhun kuin lähikouluun.

Lomake palautetaan rehtorille siihen kouluun, johon oppilasta haetaan.

Painotettuun opetukseen (musiikkiluokka, kielikylpy- ja englanninkielinen opetus) haetaan erillisellä 
hakulomakkeella.

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

TIEDOT OPPILAASTA

Etunimet 
(kutsumanimi alleviivataan) Sukunimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Koulu, jossa oppilas opiskelee tällä hetkellä (tai johon on saanut lähikoulupäätöksen)

Vapaaehtoinen A-kieli, mikäli sellainen on valittu (ei koske koulutulokkaita)

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

Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
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KOHDALLAMME PITÄVÄT PAIKKAANSA SEURAAVAT:

Oppilas asuu Vantaalla

Oppilaan sisarus käy koulun alkaessa samaa ala-/yläkoulua tai yhtenäisen peruskoulun
ala-/yläluokkia toissijaisella päätöksellä

Sisaruksen nimi Henkilötunnus 

Oppilas hakee montessoriopetukseen

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.

Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 
lähikouluunsa. Tällöin oppilaaksiotossa noudatetaan Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan 
päättämiä perusteita. Lähikoulun osoittamisen jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille otetaan tois-
sijaisia hakijoita oppilaaksi seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1. Oppilas asuu Vantaalla.
2. Oppilaan sisarus käy koulun alkaessa samaa ala-/yläkoulua tai yhtenäisen peruskoulun

ala-/yläluokkia toissijaisella päätöksellä.
3. Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat

valitaan arpomalla.

Oppilaaksiottoa koskeva päätös tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa 
opetetaan.

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, hänellä on oikeus käydä 
koulu lukuvuoden loppuun siinä koulussa, jossa hän on lukuvuoden aloittanut. Tämä edellyttää, että 
huoltaja hakee toissijaista koulupaikkaa ja vastaa oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutu-
vista kustannuksista. Seuraavan lukuvuoden alusta lukien hänet voidaan toissijaisena hakijana ottaa 
edelleen oppilaaksi mainittuun kouluun, mikäli .kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vahvistama 
oppilasmäärän raja ei ole saavutettu.

Oppilaaksiottokriteereitä ei sovelleta otettaessa oppilaita maahanmuuttajien valmistavaan ryhmä-
muotoiseen opetukseen ja sellaisiin kouluihin, joissa oppilaaksiottaminen perustuu valintakokeeseen/
valintatestiin taikka muihin erikseen päätettyihin valintakriteereihin, sekä otettaessa ja siirrettäessä 
oppilaita alue- ja kaupunkitasoisiin erityisen tuen ryhmiin.

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, eikä oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuihin 
Koulumatkaetuuden voi kuitenkin saada toissijaiseen kouluun silloin, kun on kyse painotetusta ope-
tuksesta ja kuljetuksen perusteet lähikouluun toteutuu.

Vantaan kaupunki – Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
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