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OPPILAAKSIOTON PERUSTEET PERUSOPETUKSESSA
369/51/2005
OPELK § 19

Perusopetuksessa oppilaaksiotto on Lohjalla noudattanut perusopetuslakia.
Johtosäännön mukaan oppilaaksiottopäätöksen tekee koulun rehtori
opetuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan.
Perusopetuslain 6 §:n 2. momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle
lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella
oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta.
Perusopetuslain 28 §:n 1. momentin nojalla oppilaalla on oikeus käydä
perusopetuslain 6 §:n 2. momentin tarkoittamaa koulua.
Edellä tarkoitettu lähikoulumäärittely on toteutettu siten, että peruskoululle
on määrätty oppilasalue. Alueilla voi olla useampia kuin yksi opetuspiste.
Jos kouluun ilmoittautuu enemmän ekaluokkalaisia kuin sinne voidaan
sijoittaa, oppilasmäärä tasataan jonkun naapurikoulun kanssa ja tällöin
toisesta koulusta tulee lapsen lähikoulu. Kaupunki voi osoittaa lähikouluksi
toisen oppilasalueen koulun, mikäli se oppilassijoittelun vuoksi on
tarkoituksenmukaista.
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluunsa.
Tällöin huoltaja jättää hakemuksensa ilmoittautumiskouluun tai siihen
kouluun, jonka alueella oppilas asuu. Jos huoltaja haluaa hakea lapsensa
muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, hänestä tulee toissijainen hakija.
Opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kaikessa oppilaaksiotossa
noudatettavia seuraavia perusteita:
A. Ensisijainen oppilaaksiotto
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan
vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu.
Kaikilla ulkokuntalaisilla oppilailla, jotka asuvat Lohjalla, on oikeus päästä
Lohjan kaupungin järjestämään perusopetukseen.
Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa
vuotta ennen oppivelvollisuusikää aloittavalla lapsella, joka on saanut
koulunkäyntioikeuden perusopetuslain 27§:n nojalla siinä mainittujen
tutkimusten perusteella.
Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään,
tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos
- oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen
tai toisen kotimaisen kielen opiskelua tai
-koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias.
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Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös, on ensisijainen oikeus käydä sitä
koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu.
Jos lähikoulu ei pysty järjestämään lapsen tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan
oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla.
Oppilaaksiotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja
asiantuntijalausuntojen perusteella.
Valmistavan opetuksen oppilaaksiotto on määräaikainen. Valmistavan
opetuksen oppilaat otetaan Tytyrin kouluun. Valmistavan opetuksen jälkeen
oppilas jatkaa Tytyrin koulun oppilaana tai siirtyy oppilaan omaan
oppilasalueen kouluun.
Ulkokuntakuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista
koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Lohjan kaupungin kanssa, on oikeus
päästä Lohjan kaupungin järjestämään perusopetukseen.

B. Toissijainen oppilaaksiotto
Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä
olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa. Kouluun voidaan ottaa
oppilaita enintään se määrä, mikä mahtuu olemassa oleviin opetusryhmiin.
Toissijaisen oppilaaksioton kriteereitä noudatetaan seuraavassa
tärkeysjärjestyksessä:
1. oppilas asuu Lohjalla
2. oppilaan terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy
3. jatkuvuus
4. sisaruus: oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa
5. koulumatka: pituus ja tarkoituksenmukaisuus
Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli
ko. kriteerin perusteella kouluun olisi tulossa enemmän oppilaita kuin
koulussa on tilaa.
Jalavan kouluun ja peruskoulun erityisluokille otetaan ulkokuntalaisia
oppilaita, vain jos ao. oppilaan asuinkunta on tehnyt ensisijaista
koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Lohjan kaupungin kanssa.
Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilailla ei ole oikeutta koulumatka- tai kuljetusetuuteen.
C. Oppilaan koulunkäyntiä koskeva oikeus
Oppilaalla, jonka asuinpaikka vaihtuu kesken lukuvuoden toiselle
oppilasalueelle tai toiseen kuntaan, on oikeus käydä lukuvuotensa loppuun
siinä koulussa, jossa lukuvuotensa on aloittanut edellyttäen, että huoltaja
vastaa oppilaan kuljettamisesta. Jos oppilas otetaan tämän jälkeen ko.
kouluun
noudatetaan toissijaisia oppilaaksioton periaatteita.
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D. Oppilaaksiottopäätöksen tekeminen
Rehtori tekee päätöksen kouluun otettavista oppilaista, yleensä oppilaan
koulussaoloajaksi. Toissijaiseen oppilaaksiottopäätökseen kirjataan se, ettei
oppilaalla ole kuljetusoikeutta. Oppilaasta, jota ei voida kouluun ottaa,
tehdään kielteinen päätös joka perustellaan. Vieraskuntalaisten toissijaisten
oppilaiden ottamisesta peruskoulun oppilaaksi päättää rehtori
opetuspäällikön lausunnolla.
Esitys
Sj

Opetuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt oppilaaksioton perusteet
perusopetuksessa 18.3.2010 alkaen.

Päätös
Hyväksyttiin.
---------------------------------

Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 24.3.2010
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