
 HAKEMUS JA PÄÄTÖS 
 Vieraspaikkakuntalaisen oppilaan koulunkäyntioikeus Toivakan kunnan koulussa 
 

 

Huoltaja täyttää  

Oppilaan tiedot  

   

Oppilaan sukunimi  

 

 

Henkilötunnus  

  

  
Oppilaan etunimet  

  

  
Oppilaan osoite  

  

  
Oppilaan kotikunta  

  

  

Oppilaan viralliset 
huoltajat  

  
  
  

Äidin nimi  Äidin puhelinnumero  

  

  
Äidin osoite  Postinumero ja postitoimipaikka  

  

  
Isän nimi   

 

 

Isän puhelinnumero  

  

  
Isän osoite  Postinumero ja postitoimipaikka  

  

  

☐Oppilaalla vain yksi huoltaja 

☐Vanhemmilla on yhteishuoltajuus 

Muu huoltaja 

(jos ei yllä olevat, 

muu virallisesti 

nimetty huoltaja) 

Huoltajan nimi Huoltajan puhelinnumero 

Huoltajan osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Oppilaan koulutiedot/ 

hakemustiedot  

Kotikunnan osoittama lähikoulu Luokka-aste 

Koulu, johon haetaan  

Koulunkäyntioikeutta haetaan lukuvuosiksi  

  

20_____ - 20_____  

Koulunkäyntioikeutta haetaan määräajaksi  

  

____. ___ 20___ - ____.____.20___  
  

Hakemuksen pe-

rustelut  

  
  
  
  

Koulumatkakustan-

nukset   

Mikäli oppilas tulee hyväksytyksi Toivakan kunnan kouluun, sitoudun huoltajana maksa-

maan oppilaan koulumatkakustannukset, mikäli kotikunta ei korvaa koulumatkakustannuk-

sia tai kuntien välillä ei ole muuta sopimusta. 

☐  Kyllä                                                                ☐  Ei 

  
Päiväys ja allekirjoituk-

set  

Päiväys  Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

  
  
  

Päiväys  Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  
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Päätös (viranomainen täyttää)  

Toivakan kunnan lau-
sunto vieraskuntalai-

sesta hakijasta  
  

 

  
Kotikunnan päätös kus-

tannusten  
korvaamisesta  

  

  
  

  
Kotikunnan sitoumus valtionosuuden ylittävien nettokustannusten maksamisesta  

☐ Kotikunta maksaa                                            ☐ Kotikunta ei maksa  

  
Kotikunnan sitoumus matkakustannusten korvaamisesta  

☐ Kotikunta maksaa                                            ☐ Kotikunta ei maksa  

  

 Päiväys, kotikunnan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

  

Päätös vieraskuntalai-

sesta hakijasta  

☐ Otan oppilaan _________________________________________________ kouluun   

  

alkaen ____ . _____ . ____ lukuvuosiksi _____ - _____  

☐ Oppilas saa jatkaa lukuvuoden loppuun asti ______________________________koulussa.  

☐ En ota oppilasta ________________________________________________kouluun.   

Perustelu:  

  

  

 

 

 
Päiväys, sivistystoimen johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys  
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 Vieraspaikkakuntalaisen oppilaan koulunkäyntioikeus Toivakan kunnan koulussa 
 

 
 

 

 
Ohjeita  
  

Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollisella on oikeus hakea muuhun kuin kunnan osoittamaan 

lähikouluun.  

  

Toisessa kunnassa asuva hakija voidaan ottaa huomioon vain, jos koulun opetusryhmissä on edelleen vapaita 

oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki toivakkalaiset oppilaat on otettu.  

  

1. Huoltaja toimittaa hakemuksen kouluun, johon hakee 

2. Toivakan kunnan lausunto hakijasta 

3. Kotikunnan päätös  

4. Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen  

  

Ilmoitus päätöksestä annetaan: huoltajille, kotikunnan osoittamaan lähikouluun, vastaanottavaan kouluun ja op-

pilaan asuinkunnan kouluviranomaiselle. 

  
Tiedoksiantotapa  
  
Päätös  ___ lähetetty tiedoksi postitse    

___ luovutettu asianosaiselle  

___ muulla tavoin, miten ______________________________      

    

Toivakassa   

  

________________________________________________________________  

päivämäärä ja tiedoksiantaja  

 


