
Kauniaisten kaupunki 
Hakemuslomake Mäntymäen kouluun 
 

 

☐Oppilas asuu Kauniaisissa  ☐Kuntaan muuttopvm, mikäli kuluva lukuvuosi (pvkkvv):       

Toissijainen oppilaaksiotto: 

☐Oppilas asuu toisessa kunnassa ja osallistuu maksuttomaan esiopetukseen Kauniaisissa 

☐Oppilas asuu toisessa kunnassa ja hänellä on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksessa vuosiluokilla 1-8 

☐Oppilas asuu ja käy koulua toisessa kunnassa ja hänellä ei ole sisaruksia Kauniaisten perusopetuksessa vuosiluokilla 1-8 

Oppilaan 
perustie-
dot 

Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) ☐tyttö  ☐poika ☐muu 

    Henkilötunnus: 
Lähiosoite Postiosoite Kotikunta ja kansalaisuus 

      
Nykyinen koulu, nimi/kunta Lähtöluokka/opettaja, hakee luokalle Äidinkieli/kotikieli (mikäli muu) 

              
Oppilaan matkapuhelin Maahanmuuttotiedot (status, tulopvm) 

  
Turvakielto 

       ☐    (maistraatin määräyksen 

               perusteella salaiset 
               kunta- ja osoitetiedot) 

Uskonto, seurakunta 
(uskontokuntalaji): 

Katsomusaine, osallistuu opetukseen: 
  

Kielten opiskelu edellisessä 
koulussa: 

☐ ev.lut. srk.                                                  ☐ ev.lut.    ☐ ortod. ☐ islam ☐ A1-kieli, mikä? 

☐ ortod. srk. ☐ elämänkatsomustieto ☐ A2-kieli, mikä? 

☐ muu, mikä?  ☐ muu, mikä?  ☐ A2-kieli alkaen vl 4, ruotsi 

☐ ei uskontokuntaa  ☐ ei saa osallistua uskonnollisiin tilaisuksiin ☐ A2-kieli alkaen vl 4, saksa 

Oppilaan 
huoltajien 
perustie- 
dot 

Äidin sukunimi ja etunimi Äidin lähiosoite ja postiosoite Huoltajuus: 

    ☐yhteishuoltajuus 

Matkapuhelin Sähköpostiosoite ☐jaettu huoltajuus 

    ☐yksinhuoltaja 

Isän sukunimi ja etunimi Isän lähiosoite ja postiosoite ☐muu, mikä? 

     
Matkapuhelin Sähköpostiosoite    

      
Muun huoltajan sukunimi ja etunimi Muun huoltajan lähiosoite ja postiosoite  Yhteydenottolupa: 

    ☐äiti 

Matkapuhelin Sähköpostiosoite  ☐isä 

    ☐muu 

Sisarukset 
Kauniai- 
sissa vl 1-8 

Sisarukset: suku- ja etunimi  Sisarukset:  luokka Vastaanotettu (nimi/pvm): 

      

    Päätöspvm: 

Lisätiedot Muut lisätiedot ja toiveet ks. myös s.2:   

  Rekisteröity (nimi/pvm): 

    
Allekirjoi- 
tukset 

 

    Päiväys:    
Huom! 
Molempien 
huoltajien 
 allekirjoitus. 

Allekirjoitus   Nimenselvennys   

      Päiväys:   
Allekirjoitus   Nimenselvennys   

Hakemus lähetetään allekirjoitettuna: Mäntymäen koulu , Kanslia, Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen 
Tiedot tallennetaan Kauniaisten kaupungin oppilasrekisteriin. Tiedot ovat salassa pidettäviä.       

  Tervetuloa Mäntymäen kouluun! Koulun kotisivut: www.mantymaki.fi 
  Lisätietoja: virka-apulaisrehtori Jarmo Ranta 050 3062282,  (oppilaaksiotto) perusopetuksen rehtori Sami Suomela 040 631 8469   
 



Kauniaisten kaupunki 
Hakemuslomake Mäntymäen kouluun 
 

 
I. Oikeutettuja peruskoulun oppilaspaikkaan Kauniaisissa ovat 

 
1. Kauniaisissa asuvat oppilaat (ensisijainen oppilaaksiotto) 
2. Kauniaisiin erillisellä päätöksellä toissijaisen oppilaaksioton kautta oppilaspaikan saaneet oppilaat. 

 
Oikeus on voimassa niin kauan kuin oppilas asuu Kauniaisissa, tai toissijaisen oppilaaksioton osalta, perusopetuksen loppuun 
saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä. 

 
Kauniainen tarkistaa oppilaiden asuinpaikat säännöllisesti väestötietojärjestelmästä, mm. ennen lukuvuoden alkamista. 
 
Jos oppilas menettää 1 kohdassa mainitun oikeutensa oppilaspaikkaan kotikunnan muuttuessa muuksi kuin Kauniainen, 
oppilas on velvollinen hakemaan oppilaspaikan toissijaisen oppilaaksioton kautta, mikäli haluaa edelleen käydä koulua 
Kauniaisissa. Hakemus voidaan jättää milloin tahansa lukuvuoden aikana. Oppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka on 
osallistunut opetukseen Kauniaisissa. Päätös on voimassa vastaavalla tavalla kuin muun toissijaisen oppilaaksioton kohdalla 
perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä.  

 
Toisessa kunnassa asuvien oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi. 

 
Jos kohdan 2 mukainen oppilas vaihtaa koulua muualla sijaitsevaan kouluun kesken koulunkäynnin ja siten menettää 
kohdassa 2 mainitun oikeutensa oppilaspaikkaan, oppilas on velvollinen hakemaan oppilaspaikan toissijaisen oppilaaksioton 
kautta osioissa II ja III määrätyn mukaisesti, mikäli haluaa uudelleen käydä koulua Kauniaisissa. 

 
II. Toissijainen oppilaaksiotto vuosiluokille 1 ja 7 

 

Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Kauniaisten peruskouluun toissijaisena hakijana.  
Toissijaiset hakijat valitaan seuraavassa etusijajärjestyksessä, edellyttäen, että vapaita paikkoja on osiossa I mainittujen 
oppilaiden jälkeen. 
 
Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet: 

 

1. Mikäli oppilaspaikkoja on riittävästi, 
-      toisessa kunnassa asuva lapsi, joka osallistuu kunnalliseen maksuttomaan 

esiopetukseen Kauniaisissa, on etuoikeutettu toissijaiseen oppilaspaikkaan 
Mäntymäen koulussa. 
  

2. Mikäli oppilaspaikkoja on riittävästi, 
-      toisen kunnan oppilas, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten 

perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on etuoikeutettu toissijaiseen 
oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa. 
  

3. Oppilaaksioton periaatteita noudatetaan edellä luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä 
olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman perusteen perusteella enemmän 
oppilaita kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. 
  

4. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto on tehty perusteilla 1 ja 2, 
suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien 
oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, 
kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka 
menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta oppilaspaikasta 
uudelleen. 
  
Toissijaisessa oppilaaksiotossa ilman oppilaspaikkaa jääneistä muodostetaan 
jonotuslista arvonnan tuloksen mukaisesti. Heille tarjotaan oppilaspaikka 
arvontajärjestyksessä, jos paikkoja vapautuu. Päätös on toissijaisessa oppilaaksiotossa 
ilman oppilaspaikkaa jääneiden osalta voimassa lukuvuoden alkuun saakka. 

 
 
Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain 15. tammikuuta, jonka jälkeen tehdään 
oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista. 
 
Oikeus oppilaspaikkaan on voimassa toissijaisen oppilaaksioton osalta perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin 
jatkuessa keskeytyksettä. 
 
Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata. 
 



Kauniaisten kaupunki 
Hakemuslomake Mäntymäen kouluun 
 

 
III. Toissijainen oppilaaksiotto muille vuosiluokille 

 
Edellä mainittuja toissijaisen oppilaaksioton periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös kesken koulupolun oppilaspaikkaa 
hakevien kohdalla, eli myös muille kuin 1. tai 7. luokan paikkaa hakeville, edellyttäen, että kyseisillä vuosiluokilla on vapaita 
oppilaspaikkoja. 
 
Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain 15. tammikuuta, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös. 
 
Oikeus oppilaspaikkaan on voimassa toissijaisen oppilaaksioton osalta perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin 
jatkuessa keskeytyksettä. 
 
Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata. 

 
Lisätiedot: 
 
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erikoisruokavalion tai lääkityksen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan 
yhteydessä kouluterveydenhoitajaan. 
 
Yksilökohtaisen oppilashuollon kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä koulun oppilashuoltohenkilöstöön. 
 
Oppilaan opetuksellisen tuen asioissa pyydämme olemaan yhteydessä virka-apulaisrehtoriin. 
 
  
 

 
 

 


