SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSASTEEN
KOULUPAIKAT, OPPILAAKSIOTON PERUSTEET
JA MENETTELYOHJEET
Voimassa 1.8.2018 alkaen
Yleiset perusteet oppilaaksiottoon tulevat perusopetuslaista (21.8.1998/628),
jonka pykäliin seuraavassa viitataan:
1. kunnalla on velvollisuus järjestää
- perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille ja edeltävänä vuonna
esiopetusta (4 § 1 mom.)
- lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin (27 §)
- opetuksen järjestäjä voi antaa luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä
myöhemmin (27 §)
2. Oppilaan koulupaikan määräytyminen
- kunta osoittaa lähikoulun (6 §). Lähikoulu ei tarkoita välttämättä maantieteellisesti
lähintä koulua, vaan kunnan osoittamaa oppilaan ensisijaista koulupaikkaa, jota
oppilaalla on oikeus käydä
- oppilas voi pyrkiä myös muuhun kouluun (toissijainen koulupaikka).
Toissijaiseen koulupaikkaan otettaessa sovelletaan etukäteen ilmoitettuja,
yhdenvertaisia valintaperusteita. Perusteet esitellään myöhemmin tässä
asiakirjassa.
Perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä kunta voi vaihtaa
opetuksen järjestämispaikkaa (6 §).
Lähikoulu eli ensisijainen koulupaikka
Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 4 LUKU, 6 §
Sivistyslautakunta päättää uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten
lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä palveluverkosta lukuun
ottamatta kouluverkkoa, josta päättää kaupunginvaltuusto. Sivistyslautakunta
päättää erityisopetuksen järjestelyistä ja laajuudesta.
Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 11 LUKU, 79 §
Sivistystoimenjohtaja ottaa oppilaat kouluun sekä esi- ja perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoimintaan, sekä päättää oppilaan koulupaikasta.
Koulujen oppilaaksiottoalueet noudattavat pääpiirteittäin vanhoja koulupiirirajoja.
(ennen 1.1.1999 voimaan tullut laki).
Sivistysvirasto määrittelee väestörekisterin tietojen perusteella vuosittain joulukuun
loppuun/tammikuun alkuun mennessä kunkin oppilaan lähikoulun ja ilmoittaa
lähikoulun/ensisijaisen koulupaikan ensimmäiselle luokalle tuleville oppilaille.
Koulut ja oppilaaksiottoalueet, kartta oppilaaksiottoalueista on osoitteessa
https://arcg.is/1zLrq5
1. Anttolan koulu 1.-6. luokat. 6. luokan oppilaalla on mahdollisuus hakea
ensisijaista koulupaikkaa lähimmän yläkoulun yhteydessä olevalle 6. luokalle
(Sivistyslautakunta 17.6.2015 § 127).

Hyväksytty Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnassa 14.12.17 § 208

Sivu 1(4)

SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSASTEEN
KOULUPAIKAT, OPPILAAKSIOTON PERUSTEET
JA MENETTELYOHJEET
2. Juvolan koulu esi-6. luokat. Juvolan koulun Tevanjoen eteläpuolella asuvat 6.
luokan oppilaat voivat siirtyä vapaaehtoisesti Mertalan kouluun (Koulutuslautakunta
24.5.2012 § 53).

3. Kallislahden koulu esi-6. luokat
4. Kellarpellon koulu 1.- 6. luokat
5. Kulennoisten koulu 1.-6. luokat. 6. luokan oppilaalla on mahdollisuus hakea
ensisijaista koulupaikkaa lähimmän yläkoulun yhteydessä olevalle 6. luokalle
(Sivistyslautakunta 17.6.2015 § 127).
6. Louhen koulu 1.-6.luokat. 6. luokan oppilaalla on mahdollisuus hakea
ensisijaista koulupaikkaa lähimmän yläkoulun yhteydessä olevalle 6. luokalle
(Sivistyslautakunta 17.6.2015 § 127).
7. Nojanmaan koulu 1.- 4. luokat
8. Nätkin koulu 1.-5. luokat
9. Pihlajaniemen koulu 1.-6. luokat

Yhtenäiskoulut:
10. Kerimäen koulu 1.-9. luokat
- koulu ottaa oppilaansa 1.-6. luokille entisen Kirkonkylän koulun
oppilaaksiottoalueelta mukaan lukien entinen Kumpurannan koulun alue
- koulu on lähikoulu Anttolan ja Louhen alueen 6. luokan oppilaille, jotka ovat
valinneet vapaaehtoisesti 6. luokan koulupaikaksi lähimmän yhtenäiskoulun
(Sivistyslautakunta 17.6.2015 § 127)

-

koulu ottaa oppilaansa 7.-9. luokille entisen Kerimäen kunnan alueelta

11. Mertalan koulu 1.-9. luokat.
- koulu ottaa oppilaansa 1.- 5. luokille noudattaen pääpiirteittäin vanhoja
koulupiirirajoja mukaan lukien entinen Moinsalmen koulun alue
- koulu on 5. luokkien osalta Nojanmaan alueen lähikoulu sekä 6.-9. luokkien
osalta Mertalan, Nojanmaan ja Nätkin alueiden lähikoulu
- koulu on Juvolan koulun alueen Tevanjoen eteläpuolella asuvien 7.-9. luokkien
oppilaiden lähikoulu (niillä oppilailla, jotka asuvat Tevanjoen pohjoispuolella 7.-9.
luokkien lähikoulu on Enonkosken koulu).
koulu on Juvolan koulun 6. luokkien lähikoulu niille oppilaille, jotka asuvat
Tevanjoen eteläpuolelle ja jotka ovat valinneet vapaaehtoisesti 6. luokan
koulupaikaksi Mertalan koulun (Koulutuslautakunta 24.5.2012 § 53).
12. Punkaharjun koulu 1.-9. luokat
- koulu ottaa oppilaansa 1.-6. luokille entisen Punkasalmen koulun
oppilaaksiottoalueelta mukaan lukien entinen Särkilahden koulun alue
- koulu on lähikoulu Kulennoisten koulun alueen 6. luokan oppilaille, jotka ovat
valinneet vapaaehtoisesti 6. luokan koulupaikaksi lähimmän yhtenäiskoulun
(Sivistyslautakunta 17.6.2015 § 127)

-

koulu ottaa oppilaansa 7.-9. luokille entisen Punkaharjun kunnan alueelta

13. Savonrannan peruskoulu 1.-9. luokat. Savonrannan koulu ottaa oppilaansa
pääpiirteittäin entisen Savonrannan kunnan alueelta.
14. Talvisalon koulu 1.-9. luokat
Koulu toimii kolmessa toimipisteessä,1.-6. luokat + 1.-6. luokkien pienryhmät
Heikinpohjan toimipisteessä Kuninkaankartanonkatu 7:ssä ja 7.-9. luokat + 7.-9.
luokkien pienryhmät mukaan lukien 1.-9. luokkien pidennetyn oppivelvollisuuden
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ryhmä/ryhmät Muurarinkatu 4:ssä sekä 1.-9. luokkien kehitysvammaopetus
Opetusyksikkö Pohjanlinnussa Asemantie 16
- Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste ottaa oppilaansa 1.-6. luokille
Kyrönsalmen sillan ja Poukkusillan väliseltä alueelta mukaan lukien tuleva
Patterinmäen alue
- Talvisalon koulu, Muurarinkatu 4 on oman alueensa lisäksi Kellarpellon,
Pihlajaniemen ja Kallislahden alueiden 7.-9. luokkien lähikoulu
15. Kiviapajan alueen (entinen Salorannan koulun alue) oppilaiden lähikoulu on
Sulkavan kunnan Sulkavan yhtenäiskoulu.
Erityisopetuksen pienryhmiin (Kerimäen koulu, Punkaharjun koulu, Nätkin koulu ja
Talvisalon koulu), oppilaat otetaan sivistystoimenjohtajan päätöksellä.
Lähikoulu voi olla muukin kuin oppilaaksiottoalueen koulu, jos
- lapselle myönnetään oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin
- lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
- lapselle on tehty erityisen tuen päätös
- lapsen terveydentila sitä edellyttää
- kyseessä on maahanmuuttajaopetuksen valmistava jakso. Jakson jälkeen oppilas
siirtyy pääsääntöisesti oppilaaksiottoalueensa kouluun
- se on tarkoituksenmukaista lapsen asuinpaikan ja kuljetusjärjestelyjen vuoksi
- se on tarkoituksenmukaista toimivien opetusryhmien muodostamiseksi
Jos oppilas muuttaa oppilaaksiottoalueelta kesken lukuvuoden, oppilaalla on oikeus
käydä aiemmin osoitettua lähikoulua kyseisen lukuvuoden loppuun. Tässä
tilanteessa oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, koska kyseessä
on toissijainen koulu (PL 32 §).
Toissijainen koulupaikka
Oppilaalla on oikeus hakea toissijaiseen koulupaikkaan.
Toissijaisessa koulupaikassa kuljetuskustannuksista vastaa aina oppilaan huoltaja.
Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee sivistystoimenjohtaja huoltajan
hakemuksen sekä lähikoulun ja toissijaisen koulun rehtorin lausunnon pohjalta.
Toissijaiseen koulupaikkaan otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita. Tämä ei
yksistään oikeuta toissijaiseen koulupaikkaan vaan alla olevista numeroiduista
kriteereistä tulee täyttyä ainakin yksi kohta.
Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat perusteet etusijajärjestyksessä ovat:
1. Terveydelliset syyt (psykologin lausunto tai lääketieteellinen selvitys) tai painavat
oppilashuollolliset syyt, joiksi ei lueta esim. harrastuksia tai kaverisuhteita.
2. Oppilas hakee vieraan kielen opetuksen perusteella lähimpään
tarkoituksenmukaiseen kouluun.
3. Oppilas hakee erikoisluokalle. Valinnassa käytetään koulukohtaisia
soveltuvuustestejä.
Hyväksytty Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnassa 14.12.17 § 208

Sivu 3(4)

SAVONLINNAN KAUPUNGIN PERUSASTEEN
KOULUPAIKAT, OPPILAAKSIOTON PERUSTEET
JA MENETTELYOHJEET

4. Oppilaalla on oikeus käydä viimeinen luokka siinä koulussa, jossa hän on käynyt
viimeistä edellisen luokan.
Mikäli oppilaaksiotossa on syntynyt tasatilanne, valinta tehdään yhdenvertaisuuden
takaamiseksi koulukohtaisella arvonnalla. Sivistystoimenjohtaja nimeää arvonnan
suorittavat henkilöt (3). Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.
Tallennettu: O:\koulutoimi\kriteeristöt toissijainen koulu

Hyväksytty Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnassa 14.12.17 § 208

Sivu 4(4)

