
 
 
 

ILMOITTAUTUMINEN PERUSOPETUKSEEN 
  

OPPILAS 
 
Oppilaan koko nimi  ________________________________________________________________ 
(puhuttelunimi alleviivaten) 
 
Henkilötunnus  ______________________ 
     
Osoite                        ________________________________________________________________ 
 
Kotikunta   ______________________   Äidinkieli _________________________________ 
  
Jos oppilas on jonkin muun maan kuin Suomen kansalainen, liitteeksi tulee laittaa kopio passista ja maassa 
oleskeluluvasta. 

HUOLTAJAT 
 
Huoltajan nimi   ________________________________________________________________ 
  
Osoite                                    ________________________________________________________________ 
  
Puhelin virka-aikana              ______________________    Sähköpostiosoite __________________________ 
 
 
Huoltajan nimi   ________________________________________________________________ 
  
Osoite                                    ________________________________________________________________ 
  
Puhelin virka-aikana              ______________________    Sähköpostiosoite __________________________ 
 
 
Onko huoltajilla yhteishuoltajuus?     Kyllä          Ei  
 

KOULUNKÄYNTI 
 
Koulu                                     ________________________________________________________________  
  
Luokka                                   ______________________     Koulumatka yhteen suuntaan _____________ km  
  
Uskontokunta  ________________________________________________________________  
  

                       osallistuu evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen  
  

                       osallistuu ortodoksiuskonnon opetukseen  
  

                       osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen  
  

                       uskonnon opetus järjestetään muun tahon toimesta 
 

Erityisruokavalio (lääkärintodistus), allergiat tai muuta terveyteen liittyvää ____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Päiväys  ________________ 
 
 
Huoltajan allekirjoitus  ________________________________________________________________ 
 

 



 
 
 

LUVAT JA SUOSTUMUKSET 
  

Kuvaus- ja julkaisulupa 
Koulupäivien aikana saatetaan ottaa valokuvia/videokuvaa tapahtumista/tilanteista, jossa oppilas esiintyy. Näitä voidaan laittaa 

esim. koulun Pedanet-sivulle tms. Välillä myös eri medioiden ja yhteistyötahojen edustajia vierailee koulussa, jolloin kuvia tai 

oppilaiden koulutöitä saatetaan myös julkaista esim. sanomalehdessä.  

 
Lastani saa kuvat koulupäivän aikana (sis. mm. juhlat, retket, leirikoulut) 

Lastani ei saa kuvata koulupäivän aikaa (sis. mm. juhlat, retket, leirikoulut) 
 

Kulkeminen 
Toisinaan koulupäivän aikana syntyy tilanteita, jolloin oppilaan kulkeminen on ajallisesti (esim. tapaturmatilanteet) tai logistisesti 

(esim. urheilukilpailut) järkevintä kuljettaa koulun henkilökunnan toimesta. Myös muiden huoltajien tarjoama kyytiapu voi olla 

välillä ajallisesti tai logistisesti kannattavaa, mutta huomioitavaa on, että huoltajat liikkuvat omilla liikennevakuutuksillaan ja 

kyytiavun antaminen on täysin vapaaehtoista.   

 
  Lapseni saa osallistua koulun henkilökunnan antamaan kyytiapuun 

  Lapseni ei saa osallistua koulun henkilökunnan antamaan kyytiapuun 

 
  Lapseni saa osallistua muiden huoltajien antamaan kyytiapuun 

  Lapseni ei saa osallistua muiden huoltajien antamaan kyytiapuun  

Jaettava materiaali 
Lukuvuoden aikana kouluille toimitetaan monenlaista materiaalia oppilaille jaettavaksi, esimerkiksi kaupallisesti tuettua 
materiaalia tai hengellisten yhteisöjen materiaalia. 
 
  Lapselleni saa antaa ilmaismateriaaleja 

  Lapselleni ei saa antaa ilmaismateriaaleja   

Osallistuminen kouluissa järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin 
Koulun juhlat ja tilaisuudet ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaan tulee osallistua. Koulu voi järjestää myös 

uskonnollisia tilaisuuksia (esim. jumalanpalvelukset, seurakunnan päivänavaukset sekä joulu- ja kevätkirkko), joiden katsotaan 

olevan uskonnon harjoittamista. Peruslain 11§:n 2. momentin mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omatuntonsa 

vastaiseen uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan em. tilaisuuksiin. 

Tilaisuuksiin ja toimituksiin osallistumattomalle oppilaalle järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoista toimintaa.  

 

                   Lapseni saa osallistua koulussa järjestettävään uskonnolliseen toimintaan                       

Lapseni ei saa osallistua koulussa järjestettävään uskonnolliseen toimintaan 

Omien välineiden käyttö 
Opetuksessa käytetään mahdollisesti opiskelun tukena esimerkiksi mobiililaitteita. Tarvitsemme oppilaan omien laitteiden 

käyttöön huoltajan kirjallisen luvan, koska koulun vakuutus ei kata oppilaan henkilökohtaista omaisuutta. Suostumus on voimassa 

koko alakoulun ajan. Huoltaja voi halutessaan perua luvan ilmoittamalla siitä oppilaan kouluun.  

 

 

 

Oppilas ___________________________________________________              saa käyttää              ei saa käyttää omia 

välineitään oppitunnilla opetukseen liittyvässä tarkoituksessa (esim. oma kamera, älypuhelin) 

 
 
 
Päiväys  ________________ 
 
 
 

Huoltajan allekirjoitus  ________________________________________________________________ 
 

 


