
 
 
 
 
Muutto paikkakunnalle oppivelvollisten lasten kanssa 
 
 
Kaikilla ikänsä puolesta oppivelvollisilla lapsilla ja nuorilla, jotka muuttavat zürichiläiselle 
paikkakunnalle, on oikeus ja velvollisuus käydä koulua. Tämä on voimassa oleskelun alkaessa 
riippumatta oleskelumuodosta. Pakolliseen kouluun kuuluu myös esikoulu. 
 
 
Oppivelvollisuus 
 
 
Oppivelvollisuus kestää yksitoista vuotta, pisimmillään peruskoulun lopettamiseen saakka. 
Se voidaan suorittaa myös kantonilta luvan saaneissa yksityiskouluissa. 
 
Lapset, jotka ovat täyttäneet neljä vuotta1 ovat seuraavan kouluvuoden alkaessa 
oppivelvollisia ja käyvät esikoulua. Rajapäivä syntymäpäivästä riippuen on 31. heinäkuuta. 
Nuoret, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta, eivät Zürichin kantonissa ole enää 
oppivelvollisuuden alaisia. Heillä on kuitenkin oikeus päättää kouluvuosi. 
 
Julkisessa peruskoulussa ei ole vapautta valita koulua: lapset käyvät koulua sillä 
paikkakunnalla, jolla he asuvat. Paikallinen kouluviranomainen (Schulpflege = kasvatus- ja 
koulutuslautakunta) jakaa lapset yksittäisille kouluille. Vanhemmilla on vapaus valita myös 
yksityinen koulu. Vanhemmat maksavat yksityiskoulusta koituvat kulut. 
 
 
Lasten ilmoittautuminen 
 
 
Kun lapsi muuttaa uudelle zürichiläiselle paikkakunnalle, vanhempien kuuluu välittömästi 
ilmoittaa hänet paikalliselle kouluviranomaiselle (kasvatus- ja koulutuslautakunta). Tämä 
velvollisuus koskee kaikkia ikänsä puolesta oppivelvollisia lapsia ja nuoria. 
 
Heti kun lapsi asuu Zürichin kantonissa, vanhemmat ottavat yhteyttä kasvatus- ja 
koulutuslautakuntaan, jossa sovitaan lapsen kouluunmenosta ja selvitetään siihen liittyvät 
kysymykset. 
 
 
_______________________ 
1 Esimerkki 

Syntymäpäivä ajalla ... 
 01.08.2019 ---- 31.07.2020 → Koulun aloittaminen lukuvuonna  2024/25 
 01.08.2020 ---- 31.07.2021 → Koulun aloittaminen lukuvuonna  2025/26 



 
  
 
 
 
 
Paikallisten kouluviranomaisten osoitteet: 
 
- Koko kantonin alueella: 
       www.zh.ch/schulen 
- Zürichin kaupungissa: 

https://www.stadt-
zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html 

 
 
Koulun aloittaminen 
 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta lähettää lapsen tiettyyn kouluun. Koulunjohto vastaa lapsen 
sijoittamisesta sopivalle luokalle. Luokan tulee vastata mahdollisimman paljon kyseessä 
olevan lapsen ikää. Mikäli lapsi ei puhu saksaa tai puhuu sitä vain vähän, hän käy - tavallisen 
opetuksen lisäksi -  saksan oppitunneilla ja oppii saksaa toisena kielenään (DaZ). 
Luokanopettaja tukee tällä tavoin lasta integroitumaan ja työstämään opetusmateriaalia. 
 
Kaupungeissa on osittain olemassa ns. «vastaanottoluokkia». Yleensä lapset ovat näissä 
enintään vuoden ajan. He oppivat saksan kielen ja valmistelevat siirtymistä tavalliseen 
luokkaan. 
 
 
Työelämään valmistautuminen 
 
 
Nuorten ammatinvalinnanohjauksen virasto tarjoaa neuvontapalvelua ja välittää tietoa, joka 
kohdistuu erityisesti maahanmuuttaneille ja vieraskielisille vanhemmille. 
Palvelusta käytetään nimeä “Integras”. 
 
Vieraskielisille nuorille, jotka tulevat maahan 15 – 21- vuotiaina, tarjotaan 
ammatinvalintakoulujen kautta mahdollisuus osallistua erityiseen “ Kieli- ja kulttuuri 
ammattiin valmistumisvuoteen”. Tällä vuosikurssilla nuoret opettelevat ennenkaikkea 
saksaa. Sen lisäksi he saavat tietoa, jota he tarvitsevat päästäkseen jatkokoulutukseen tai 
aloittaakseen ammatillisen koulutuksen. 
 
Keskiasteen ja ammattikoulutuksen virasto tarjoaa apua siirtymävaihetuen kautta. Nämä 
kurssit ovat siirtymävaihe pakollisen koulun ja ensimmäisen asteen ammattikoulutuksen 
välissä. Ne suunnataan lähinnä nuorille, jotka eivät peruskoulun yläasteen jälkeen ole 
löytäneet ammattikoulupaikkaa tai niille, joille ammatinvalinta on liian aikaista. 
 
 



 
 
 

Lisätietoja vanhemmille 
 
 

- Tiedote vanhemmille koskien Zürichin kantonin peruskoulua, mukaanlukien esikoulu 
- Saksan opetus toisena kielenä 
- Vapaaehtoinen äidinkielen (ns. ensikieli) opetus ei – saksankielisille 
- Yhteenveto Zürichin kantonin koululaitoksen kaikista asteista  
- Listaus linkeistä maahanmuuttajille koskien integroitumista, koulutusta ja työntekoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


