
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

 
 
 KOULUMATKA-AVUSTUSHAKEMUS        A 
 HSL:n koululaislippu 
  
        
HUOLTAJA TÄYTTÄÄ 
A. Perustiedot 

    

1. Koulun nimi (ja osoite, jos koululla on useampi toimipiste) Oppilaan luokka-aste 
            
2. Oppilaan nimi Oppilaan henkilötunnus 
            
3. Osoite, jossa kirjoilla 
      
4.       

 Uusi hakemus  Jatkohakemus  
B. Hakemuksen perusteet 
5. Oppilas opiskelee Painotettu oppiaine 

 Oppilaaksiottoalueen mukaisessa 
        lähikoulussa 

 
Erityisluokalla 

 Ruotsin 

kielikylpy-

opetuksessa 

 Painotetussa opetuksessa, 

kaksikielisessä opetuksessa tai 

englanninkielisessä perusopetuksessa 

      

   Mitä kieltä?  
 Oppilaan valitsemaa A1-kieltä ei ole tarjolla omassa 

lähikoulussa 

 ranska  ruotsi  saksa  venäjä  B1-englanti 

        
 Valmistavassa opetuksessa  Vuosiluokkien 7 – 9 tuetussa opetuksessa  Lisäopetuksessa/Jopo-luokalla (10 –luokka) 

 Mitkä? 
 Muut opetusjärjestelyt       

6. Muut syyt (liitteeksi asiantuntijalausunto) 

 Terveydelliset syyt 
Perustelut 
      

7. Lisätiedot 
      

C. Uskonnon ja katsomusaineiden opetus ja oman äidinkielen opetus 
8. Oppilas käy uskonnon, katsomusaineen tai oman äidinkielen tunneilla muussa kuin omassa koulussa 
    

 Uskonnon ja katsomusaineiden opetus 
Uskonto tai katsomusaine ja koulu, jossa opetus järjestetään 

      

 Oman äidinkielen opetus 
Kieli ja koulu, jossa opetus järjestetään 

      

D. Huoltajan yhteystiedot ja allekirjoitus 
9. Huoltajan nimi Huoltajan puhelinnumero 
            
Osoite ja postinumero Sähköpostiosoite 
            
Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
            
       
       

KOULU TÄYTTÄÄ 
10. Koulu tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja merkitsee tarvittavat tarkennukset  

 Ei muutosta oppilasta koskeviin tietoihin 
 Tarkennukset seuraaviin oppilasta koskeviin tietoihin 

      

Tarvittaessa voidaan pyytää rehtorin lausunto. 
Päivämäärä Rehtorin/Koulun johtajan allekirjoitus 
            

11. Kpl 
 Asiantuntijalausunnot liitteenä       

PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ.                                                                                             Huomautuksille tilaa 2. sivulla. 

Ko
ul

u 
53

0 
 A

  2
3.

2.
20

21
 



Lisäselvitykset 
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