
OPPILASTIEDOT 

Oppilaan tiedot 

Sukunimi 

Etunimet (Alleviivaa kutsumanimi.) 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 

Postisosoite 

Puhelinnumero (jos on): 

Oppilas on  

Esiopetukseen tuleva oppilas 

Perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle tuleva oppilas 

Koulusta toiseen muuttava oppilas  

- Vuosiluokka, jolle oppilas tulee________________________________

- Suunniteltu aloituspäivä _____________________________________

- Edellinen kunta ____________________________________________

- Edellinen koulu ____________________________________________

Oppilaan tuen päätökset 

Oppilaalle ei ole tehty tehostetun tai erityisen tuen päätöstä. 

Oppilaalle on tehty tehostetun tuen päätös. 

Oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös. 

Oppilaalle on tehty erityisen tuen päätöksen lisäksi päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 

Oppilaan sukupuoli 

tyttö  

poika 

muu 

Oppilaan uskontokunta 

ev.lut 

ort.  

muu uskontokunta, mikä _______________  

____________________________________ 

Oppilas ei kuulu uskontokuntiin 

Uskonnon opetus 

Oppilas osallistuu ev.lut. uskonnon mukaiseen uskonnonopetukseen. 

Oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. (Opetus järjestetään, jos opetukseen oikeutettuja 
oppilaita on vähintään kolme.) 

Oppilas on vapautettu yleisestä uskonnon opetuksesta 



 

 
Koulusta toiseen muuttavan oppilaan mahdolliset oppiaineisiin liittyvät valinnat  

• Ensimmäisellä vuosiluokalla alkanut pitkä vieras kieli 

 Englannin kieli 

 Joku muu, mikä ________________________________________________ 
 

• Valinnaisainevalinnat (jos on) 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

5) ______________________________________ 

6) ______________________________________ 

7) ______________________________________ 

8) ______________________________________ 

 
Oppilaan huoltajuus 

Jos lapsenne huoltajuus on avioeron, lastensuojelulain nojalla perheen ulkopuolelle sijoituksen tms. vuoksi 
määritelty uudelleen, pyydämme Teitä merkitsemään rastilla oikeat lapsenhuoltajuutta koskevat tiedot.  

 Vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja vanhemmat asuvat samassa osoitteessa. 

 Vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mutta vanhemmat asuvat eri osoitteissa, jolloin lähihuoltaja on  

 äiti 

 isä 

 Toimen vanhemmista on yksinhuoltaja, ja yksinhuoltaja on  

 äiti  

 isä 

 Muu(t) mahdolliset huoltajat 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 
Huoltajien yhteystiedot 
 

Äiti Isä 

Puhelinnumero Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Lähiosoite 

Postiosoite Postiosoite 

  

Mahdollinen muu huoltaja Mahdollinen muu huoltaja 

Puhelinnumero Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Lähiosoite 

Postiosoite Postiosoite 



 
 
 
 
Koulumatkat 

Koulumatkan pituus kotipihasta koulun pihan kuljettaessa 

 alle 1 km  

 1 – 2 km 

 2 – 5 km 

 yli 5 km 

Tarvittaessa selostus liikenneyhteydestä, koulumatkan vaikeudesta, rasittavuudesta tai vaarallisuudesta tms.  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Oppilaan mahdolliset sairaudet, allergiat tms.  

Oppilaan sairaus, allergiat, ym. seikat, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä esim. kouluruokailussa tai muussa 
koulutyössä (Todettuihin ruoka-aineallergioihin ja erityisruokavalioihin liittyen tulee ottaa myös yhteyttä 
koulun keittiöön.) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

    

    



    

 

OPPILAAN KUVAN TAI OPPILAAN TUOTTAMAN MATERIAALIN JULKAISU 

Tällä kyselyllä selvitetään ainoastaan oppilaan valokuvan tai kuvallisen tuotoksen (piirustus, maalaus, video ym.) 
käyttöä koulumme www-sivustolla, koulun sisäisessä oppimisympäristössä tai muussa koulun julkaisussa 
(esimerkiksi historiikit, lehdet tms.).  

Oppilaan kuvan, nimen tai tuotosten julkaisemiseen muissa kuin koulun tai Siikaisten kunnan hallinnoimissa 
viestintävälineissä kysytään aina erikseen lupa.  

Lupa/kielto on voimassa, kunnes oppilas vaihtaa koulua tai huoltaja sen erikseen peruu. Jos koulun internet-sivuilla 
olevasta kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on otettava yhteys ensisijaisesti koulun rehtoriin. 
Vältämme oppilaiden nimien julkaisua kuvien yhteydessä.  

Alla olevat kysymykset koskevat edellä mainittuja julkaisuympäristöjä ja käyttötarkoituksia. 

Huoltaja vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehdon KYLLÄ tai EI kunkin kysymyksen kohdalla. 

Oppilaan nimi: ___________________________________________________ 

Luokka: ________            

1. Voiko oppilaan tuotoksia, kuten maalauksia ja videoita, käyttää edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa 
julkaisuympäristöissä? Tässäkään tapauksessa emme julkaise erikseen tekijän nimeä. 

 Kyllä 

 Ei 
 

2. Voiko oppilaan tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) julkaista edellä mainituissa yhteyksissä ja 
julkaisuympäristöissä? Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa ja koulun arjelle merkittävissä 
tilanteissa, kuten esim. leirikoulussa tai koulun tapahtumassa. 

 Kyllä 

 Ei 
 

3. Saako oppilaan nimi (ilman kuvaa) esiintyä edellä mainituissa yhteyksissä ja julkaisuympäristöissä? Oppilaan 
nimi mainitaan ainoastaan neutraalissa tai positiivisessa tilanteissa ja asiayhteyksissä.  

 Kyllä 

 Ei 
 

4. Voiko oppilaan tunnistettavan kuvan ja nimen julkaista yhdessä edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa 
julkaisuympäristöissä? Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa ja vain, jos oppilas on saavuttanut 
jotakin koulun arjessa oleellista, esim. urheilukilpailun voitto tai valinta oppilaskuntaan.  

 Kyllä 

 Ei 
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