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Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjä osoittaa lähikoulun.
Lähikoulu voidaan osoittaa oppilaalle toistaiseksi tai määräajaksi. Lähikoulua
osoitettaessa opetuksen järjestäjän on huomioitava, että lähikoulu on turvallisen
matkan päässä ja mahdollisimman lähellä (PoL 6 §). Lähikoulu ei välttämättä
kuitenkaan tarkoita fyysisesti lähintä koulua silloin, kun alueella sijaitsee useita
kouluja ja oppilaita on paljon. Mikäli koulu sijaitsee kaukana tai on turvattoman
matkan päässä, se voidaan osoittaa lähikouluksi järjestämällä koulukuljetus (PoL
32 §).
Lähikoulua osoitettaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että se on oppilaalle turvallinen (PoL 29 §). Lähikouluksi ei ilman huoltajan suostumusta saa
osoittaa koulua, jossa PoL:n 31 § 3 momentin nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä koulua, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä maailmankatsomuksellista tai pedagogista järjestelmää.
Opetuksen järjestäjällä voi olla myös omia oppilaaksi ottoa koskevia sääntöjä,
joita on kaikkiin oppilaisiin hallintolain mukaisesti yhdenvertaisesti sovellettava.
Sääntöjen ja perusteiden tulee toisaalta myös olla yksiselitteisiä ja selkeitä, jotta
resurssien kohdentaminen täsmentyy ja tarkentuu, ohjausprosessi saadaan paremmin aikataulutettua ja mahdollisilta tulkinnanvaraisuuksilta vältytään.
Mikäli huoltaja ei halua lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, hän voi hakea
lapselle koulupaikkaa toisesta koulusta, jonne lapsella on oikeus päästä, jos
koulussa on tilaa tai siirto ei vaikeuta lähtökoulussa opetusryhmien muodostamista. Oppilaita toissijaiseen kouluun valittaessa tulee noudattaa yhdenvertaisia
valintaperusteita, perusteet päätetään ja ilmoitetaan ennalta.
Kunta voi aina päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti
kunnassa asuvia lapsia. Muualla kuin ylläpitäjäkunnassa asuvan oppilaaksi ottamiselle voidaan asettaa ehdoksi esimerkiksi se, että huoltaja vastaa kuljetuksen
järjestämisestä ja kustannuksista.
Opetuksen järjestäjä voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Tällainen syy
voi esimerkiksi olla oppilasmäärän merkittävä muutos alueella, koulun lakkauttaminen tai vuokrakiinteistöstä luopuminen. Oppilaaseen liittyvistä syistä tehtävä
koulun vaihtaminen edellyttää, mikäli mahdollista, yhteisymmärrystä oppilaan
huoltajien kanssa.
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Oppilaaksiotto päätökseen voidaan hakea hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta (muutoksenhakuaika 14 pv), mikäli oppilaaksiotto perusteita ja
lainsäädäntöä ei ole noudatettu tai niitä ei ole sovellettu yhdenvertaisesti muihin
koulutukseen hakeneisiin nähden. Oppilaaksiotto perusteiden sisältöön ei voida
hakea muutosta, valitusmenettely koskee ainoastaan oppilaaksiotto päätöksiä.
Oppilaaksiotto perusteisiin puututaan vain, mikäli ne ovat ristiriidassa ylemmänasteisen määräyksen, asetuksen tai lain kanssa.
Oppilaaksiottamisen perusteet on edellisen kerran vahvistettu koulutuslautakunnassa 25.9.2013, § 68 (oheismateriaalina).
Perusteet on päätetty tarkistaa, jotta resurssien kohdentaminen täsmentyy ja tarkentuu, ohjausprosessi saadaan paremmin aikataulutettua ja mahdollisilta tulkinnanvaraisuuksilta vältytään. Lisäksi hallintosääntö on uudistunut, muutoksenhakusäännöksiin on tullut muutoksia ja Takajärven koulu siirtynyt väistöön Hepolan koululle. Koulut siirtyvät sähköiseen ilmoittautumiseen v. 2018 alkaen; esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti jo keväällä 2017.
Kemin kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jonka sisällä oppilaat
ohjataan kouluihin siten, että aloittavien ryhmien koot ovat toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisia, pedagogisesti toimivia ja taloudellisesti järjestettyjä. Käytännössä ohjaaminen on tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan kolmella
eri alueella; alueilla ei kuitenkaan ole tarkkoja rajoja eli ohjausta voi tapahtua
alueiden kesken:
- pohjoisen alueen koulut:
- keskialueen koulut:
- eteläisen alueen koulut:
- koulujen väistöt

Karihaara, Kivikko ja Koivuharju
Sauvosaari ja Syväkangas
Hepola
Takajärvi/Hepolan koulu
Karihaaran koulu (osin)

Kemin kaupungin hallintosäännön 27 §:n (27.3.3., kohta h) mukaan rehtori päättää oppilaaksi ottamisesta.
Ehdotus KTJ Kosonen:
Koulutuslautakunta päättää, että oppilaiden ottamisessa 1. luokalle noudatetaan
seuraavia periaatteita 1.1.2018 lukien:
1.
2.
3.
4.

Kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jossa tapahtuu vuosittain
tarvittaessa oppilaiden ohjausta koulujen välillä.
Aloittavien opetusryhmien määrä ratkaistaan joko tilauksen yhteydessä tai
lautakunnan päätöksellä tammikuun loppuun mennessä.
Opetusryhmien koko pyritään pitämään koulujen kesken keskimäärin samankokoisena; ryhmäkohtaiset enimmäisoppilasmäärät päättää koulun rehtori.
Ohjauksessa huomioidaan oppilaan terveydentilaan liittyvät erityiset syyt,
koulumatkan pituus ja turvallisuus, mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön
kuljetustilanteissa ja mahdolliset sisarukset (jollei sisaruksella kyseessä ns.
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toissijainen koulu). Mikäli toissijaiseen kouluun hakijoita on enemmän kuin
kouluun mahtuu, suoritetaan arvonta
Opetusryhmiin sijoittaminen tehdään keskitetysti siten, että esiopetuksen
oppilasrekisterin ja/tai väestörekisterin osoitetiedon perusteella oppilaalle
osoitetaan lähikoulu.
Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti wilman kautta,
sähköisen yhteyden puuttuessa ilmoittautuminen voi tapahtua myös lomakkeella. Ilmoittautumisaika on vuosittain loppiaista seuraavasta ensimmäisestä arkipäivästä helmikuun 10. päivään.
Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu oman alueen kouluun. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää perustellun pyynnön toissijaisesta koulusta.
Koulujen rehtorit ottavat oppilaat kouluun (päätös oppilaaksi ottamisesta)
viikon 11 loppuun mennessä.
Opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Jos ryhmässä
on toissijaisen sijoittamisen jälkeen tilaa, oppilaaksi voidaan ottaa myös
muussa kunnassa asuva lapsi, edellyttäen, että huoltaja järjestää ja maksaa mahdollisen kuljetuksen.

Päätös KOLTK 19.12.2017:
Hyväksyi päätösehdotuksen.

