Oppilaaksiotto Vesilahden kunnan perusopetuksessa
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville
oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Vesilahden kunta järjestää perusopetuksen itsenäisesti.
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden
opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman
turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan
paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen
järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusta, opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (Perusopetuslaki 6 §).
Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua.
Oppivelvollinen voi myös pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tässä
tapauksessa tarkoitettuja oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos
opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta,
voidaan oppilaita otettaessa valintaperusteena käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä
tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa
etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti
kunnassa asuvia lapsia (Perusopetuslaki 28 §).
Ensisijainen oppilaaksiotto:
Vesilahden kunta muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jonka sisällä oppilaat ohjataan kouluihin
siten, että aloittavien ryhmien koot ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia, pedagogisesti
toimivia ja taloudellisesti järjestettyjä. Oppilaaksiotto tapahtuu lähikouluperiaatteen mukaan.
Koulupaikan osoittaminen tehdään keskitetysti siten, että esiopetuksen oppilasrekisterin ja/tai
väestörekisterin osoitetiedon perusteella oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Oppilaalle osoitetaan
oppilaaksiottoalueelta aina sellainen koulu, johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt
matka. Matka mitataan ympäri vuoden käytössä olevaa jalankulkukelpoista reittiä myöten. Mikäli
lähikouluksi osoitetaan koulu, jonne kunnan tulee järjestää koulukuljetus, lähikouluksi osoitetaan
ensisijaisesti sellainen koulu, jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta
olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen. Kouluittain ei määritellä tarkkoja lähikoulupiirejä.
1-6 luokan oppilaan lähikoulu määräytyy seuraavien kriteereiden mukaisesti. Kriteerit ovat
prioriteettijärjestyksessä:
a) erityistä tukea tarvitsevan lapsen lähikoulu vastaa tekniseltä rakenteeltaan ja varustukseltaan
oppilaan erityistarpeiden vaatimuksia ja koululla on mahdollisuus antaa erityisen tuen tarpeiden
mukaista opetusta
b) luokan oppilasmäärä (Opetusryhmäkoot eri koulujen välillä pyritään saamaan mahdollisimman
tasaisiksi.)
c) saman asuinalueen ensimmäisen luokan oppilaat sijoitetaan kodin ja koulun välinen etäisyys ja
liikenteelliset olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

d) oppilaan esiopetusryhmän mukaan
e) jonkin muun painavan kriteerin mukaan
7-9 luokan oppilaan lähikoulu on Vesilahden yläaste.

Erityisen tuen piiriin otettavien tai siirrettävien oppilaiden osalta lähikoulu määritetään
oppilaaksiotto- tai siirtopäätöksessä.
Päätöksen oppilaaksiottamisesta lähikouluun tekee sivistysjohtaja. Päätös tehdään koko
perusopetuksen ajaksi.
Toissijaisen koulupaikan myöntämisen perusteet Vesilahden kunnassa:
Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmät eivät ole
täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.
Toissijaiseen kouluun hakeutumisen osalta perusopetuksen ryhmä todetaan täydeksi, kun siihen
on sijoitettu ensisijaisia oppilaita:
1.-2. luokan ryhmä 22 oppilasta
3.-6. luokan ryhmä 25 oppilasta
7.-9. luokan ryhmä 18 oppilasta
Yhdysluokan alkuopetuksen ryhmä 20 oppilasta.
Yhdysluokan 3.-6. luokan ryhmä yhdistelmästä riippumatta 21 oppilasta.
Pienryhmä 5 oppilasta.
Päätöksen toissijaisen koulupaikan myöntämisestä tekee huoltajan anomuksesta sivistysjohtaja
kunnan osoittamaa lähikoulua ja huoltajan valinnan kohteena olevaa vastaanottavaa koulua
kuultuaan. Päätös tehdään koko perusopetuksen ajaksi.
Oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa lisäresurssien tarvetta, ryhmäjakojen muutoksia, lisätyöntekijöiden
palkkausta tai yleisesti opetusjärjestelyjä vaikeuttavia tilanteita vastaanottavassa koulussa.
Toisaalta edellä mainittuja tilanteita ei hakeutumisen johdosta saa myöskään syntyä kunnan
oppilaalle osoittamassa lähikoulussa
Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat periaatteet Vesilahden kunnan perusopetuksen
luokkien 1-9 osalta etusijajärjestyksessä ovat:
1. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita

2.
3.
4.
5.

Erityinen oppilashuollollinen, opintososiaalinen tai terveydellinen syy
Oppilas hakee kouluun sisaruuden perusteella
Liikenteellinen tarkoituksenmukaisuus
Jokin muu erittäin painava syy

Toissijaisessa koulutuspaikassa kuljetuskustannuksista vastaa aina oppilaan huoltaja.
Mikäli oppilaaksiotossa on syntynyt tasatilanne, valinta tehdään yhdenvertaisuuden takaamiseksi
koulukohtaisella arvonnalla. Arvonnan suorittaa toimikunta, jossa on koulun rehtorin kutsumana
kaksi koulun edustajaa. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.
Jos oppilas muuttaa kunnan sisällä lukuvuoden aikana, hänellä on halutessaan oikeus jatkaa
opiskelua entisessä koulussaan. Kuljetuskustannuksista vastaa huoltaja.
Mikäli lähikouluperiaatteen mukaisesti johonkin kouluun on perusopetusryhmään
ilmoittautumassa enemmän ensisijaisia oppilaita kuin perusopetusryhmään voidaan ottaa,
lähikouluun sijoitetaan ensisijaisesti lapset, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa.
Sivistysjohtaja voi määrätä, että joidenkin oppilaiden on käytävä kunnan osoittamaa koulua, joka
on muu kuin oppilaan lähikoulu (Perusopetuslaki 6§). Määrättäessä oppilaita muuhun kuin
lähikouluun otetaan huomioon määräävänä tekijänä oppilaan koulumatka kotoa,
jalankulkukelpoista väylää pitkin, varsinaiseen lähikouluun. Ne oppilaat, joilla on pisin koulumatka
varsinaiseen lähikouluun, määrätään ensisijaisesti siirtymään kunnan osoittamaan muuhun
kouluun.
Mikäli kahden tai useamman oppilaan koulumatka on sama, ratkaistaan asia arvalla. Sama
ratkaisumenettely koskee tilannetta, että sisarperusteella kouluun tulevia lapsia on enemmän kuin
perusopetusryhmään voidaan ottaa.
Oppilaaksiottopäätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (hallintovalitus 14 pv),
mikäli oppilaaksiottoperusteita ja lainsäädäntöä ei ole noudatettu tai niitä ei ole sovellettu
yhdenvertaisesti muihin koulutukseen hakeneisiin nähden.

