
 
Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen perusteet 
 
Sivistyslautakunta 14.12.2021 § 7    
1787/12.01.00.01/2021    
 
Valmistelija Sivistysjohtaja Kai Perttu, puh. 044 4294 314 

 
Sivistyslautakunta on päivittänyt kokouksessaan 17.11.2020 lähikoulun 
osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen kriteerit, joiden pohjalta sivistysjohtaja 
päättää oppilaan lähikoulusta tai huoltajien anomukseen perustuen 
oppilaan oikeudesta koulunkäyntioikeudesta muussa kuin osoitetussa 
lähikoulussa. 
 
Keväällä 2021 kouluverkkomuutosten yhteydessä ilmeni tarve määritellä 
myös 7.-9. vuosiluokkien osalta ryhmäkokoraja toissijaiselle 
oppilaaksiotolle. Uusiin perusteisiin se on määritelty 20 oppilaaksi.  
 
Toissijaisen koulupaikan myöntämisen kriteereistä on poistettu kohta, 
jossa toissijaisen koulupaikan yhtenä perusteena on ollut, että lapsi on 
suorittanut esiopetuksen ko. koululla. Viime vuosina yli puolet esioppilaista 
on suorittanut esiopetuksen päiväkotien ryhmissä, joten esiopetuspaikan 
huomioon ottaminen toissijaista koulupaikkaa myönnettäessä voisi olla 
syrjivä. 
 
Lisäksi uusi versio sisältää aiempaa tarkempaa tietoa oppilaaksioton 
menettelyistä, joihin ei kuitenkaan sisälly muutoksia aiempaan 
menettelyyn. 
 
Vanhat perusteet oheismateriaalina. 
 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kai Perttu 
 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää, että koko Ylivieskan kaupungin alue on avoin 
oppilaaksiottoalue, jossa oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat 
yhteistyössä sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat ja valmistelun 
pohjalta sivistysjohtaja päättää seuraavassa esitettyjen lähikoulun 
osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaan: 
 
Lähikoulun osoittaminen: 
 
1. Oppilaan samassa osoitteessa asuva perusopetuksen 1.-3. luokkaa 
käyvä sisarus on samassa koulussa. Periaatetta ei sovelleta, jos sisarus 
on koulussa erityisen tuen vuoksi tai sisarus on hakemuksesta toissijaisesti 
ko. koulussa. 
 
2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy, 
jonka perusteella koulu määritellään. Edellyttää asiantuntijalausuntoa. 
 
3. Oppilaan koulumatka on turvallinen ja mahdollisimman lyhyt. 
Koulumatkan pituus mitataan lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin kotitontin 
portilta koulutontin portille.  
 
Oppilaaksiotto tehdään erikseen vuosiluokille 1-6 ja 7-9. 
  
Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja 
lähin koulu voivat siis olla eri asia. Lähikoulu määräytyy oppilaan 
väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. 
 



Periaatteista voidaan poiketa perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat 
esimerkiksi vastaanottavan koulun vaikeat tilakysymykset (mm. tilan 
ahtaus) sekä opetuksen järjestämisen resurssikysymykset (mm. 
opetusryhmäkokojen tasaamisen tarve eri koulujen välillä tai erityisen tuen 
järjestelyt). 
 
Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin osoitettuun lähikouluun: 
 
Huoltajilla on oikeus hakea lapselle oppilaspaikkaa muusta, kuin tälle 
osoitetusta lähikoulusta toimittamalla vapaamuotoinen hakemus 
perusteluineen sivistysjohtajalle, joka tekee päätöksen toissijaisesta 
oppilaaksi ottamisesta.  
 
Koulunkäyntioikeus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun voidaan 
myöntää, mikäli toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa. Mikäli 
oppilaita otetaan hakemuksesta toiseen kouluun, ei toissijainen 
oppilaaksiotto saa kasvattaa luokkakokoa luokilla 1.-6. 22 oppilasta ja 
luokilla 7.-9. 20 oppilasta suuremmaksi. Toissijaiseen kouluun ei muodostu 
oikeutta koulukyytiin.  
 
Toissijaisen haun kautta kouluille voidaan ottaa mahdollisesti vapaaksi 
jääneille oppilaspaikoille oppilaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien 
periaatteiden mukaisesti:  
 
1. Oppilas asuu Ylivieskassa.  
 
2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy toissijaiseen koulupaikkaan. 
Edellyttää asiantuntijalausuntoa perusteluineen. 
 
3. Oppilaan samassa osoitteessa asuva perusopetuksen 1.-3. luokkaa 
käyvä sisarus on samassa koulussa. Periaatetta ei sovelleta, jos sisarus 
on koulussa erityisen tuen vuoksi tai sisarus on hakemuksesta toissijaisesti 
ko. koulussa.  
 
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita 
oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.  
 
Ylivieskassa tapahtuvan muuton vaikutus koulupaikkaan: 
 
Oppilaan lähikoulu osoitetaan hänen virallisen, väestörekisteriin merkityn 
osoitteen perusteella. Ylivieskan kaupungin alueella tapahtuva muutto voi 
aiheuttaa oppilaan lähikoulun osoittamisen uudelleen ja koulun 
vaihtumisen. 
 
Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken 
perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan 
kyseisen, kuluvan lukuvuoden loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan, 
mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuksista. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 


