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Voimassa 1.8.2011  1.1.2013 alkaen.  
 
Yleiset perusteet oppilaaksiottoon tulevat perusopetuslaista (21.8.1998/628), 
jonka pykäliin seuraavassa viitataan:  
1. kunnalla on velvollisuus järjestää  
- perusopetusta oppivelvollisuusikäisille ja edeltävänä vuonna esiopetusta (4 § 1 
mom.).  
-   lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin.  
- opetuksen järjestäjä voi antaa luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä 
myöhemmin. (27 §).  

 
2. Oppilaan koulutuspaikan määräytyminen  
- kunta osoittaa lähikoulun (6 §). Lähikoulu ei tarkoita välttämättä maantieteellisesti 
lähintä koulua, vaan kunnan osoittamaa oppilaan ensisijaista koulutuspaikkaa, jota 
oppilaalla on oikeus käydä.  
- oppilas voi pyrkiä myös muuhun kouluun (toissijainen koulutuspaikka). 
Toissijaiseen koulutuspaikkaan 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 koulutuspaikka 
 

Koulutuslautakunta päättää koulun oppilaaksiottoalueissa tapahtuvista olennaisista 
muutoksista.  
 
Sivistysvirasto määrittelee väestörekisterin tietojen perusteella vuosittain joulukuun 
loppuun mennessä kunkin koulun tarkemman oppilaaksiottoalueen ja ilmoittaa 
ensisijaisen koulutuspaikan ensimmäiselle luokalle tuleville oppilaille. Koulujen 
tarkempia oppilaaksiottoalueita määritettäessä tavoitteena ovat pedagogisesti ja 
taloudellisesti tarkoituksenmukaiset opetusryhmät.  
 
Koulut ja oppilaaksiottoalueet: 
1. Juvolan koulu esi-6. luokat 
2. Moinsalmen koulu esi-6. luokat 
3. Nojanmaan koulu 1.- 5. 6. luokat 
4. Nätkin koulu 1.-5. 6. luokat ja kolme pienryhmää luokilla 1.-5., pienryhmiin 

otetaan oppilaita koko kaupungin alueelta 
5. Kallislahden koulu esi-6. luokat. Kallislahden koulun 6. luokan oppilaat voivat 

siirtyä vapaaehtoisesti Talvisalon kouluun (Koulutuslautakunta 20.11.2011 § 6 ) 
6. Kellarpellon koulu 1.-5. luokat 
7. Pihlajaniemen koulu 1.-5. luokat 
Em. koulujen oppilaaksiottoalue noudattaa pääpiirteittäin vanhoja koulupiirirajoja 
(ennen 1.1.1999 voimaan tullut laki). 
 
Yhtenäiskoulut: 
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8. Savonrannan koulu esi-9. luokat. Savonrannan koulu ottaa oppilaansa entisen 
Savonrannan kunnan alueelta. 

 
9. Mertalan koulu 1.-9. luokat.  
Mertalan koulu ottaa oppilaansa 1.- 5. 6. luokille noudattaen pääpiirteittäin vanhoja 
koulupiirirajoja. Mertalan koulu on 6. 7.-9. luokkien osalta Mertalan, Nätkin, 
Nojanmaan alueiden koulu ja Moinsalmen alueen sekä Juvolan koulun alueen 
Tevanjoen eteläpuolella asuvien 7.-9. luokkien oppilaiden lähikoulu. Niillä oppilailla, 
jotka asuvat Tevanjoen pohjoispuolella 7.-9. luokkien lähikoulu on Enonkosken 
koulu. 
 
10. Talvisalon koulu 1.-9. luokat. 
Koulussa on erityisopetuksen pienryhmät luokilla 1.-9. ja yleisopetuksen luokat 6.-9.  
- koulu ottaa oppilaansa erityisluokille pienryhmiin koko kaupungin alueelta  
- koulu on 6.-9. luokkien osalta Kellarpellon ja Pihlajaniemen alueiden lähikoulu 
- koulu on Kallislahden koulun alueen 7.-9. luokkien lähikoulu 
- koulu on Kallislahden koulun 6. luokkien lähikoulu niille oppilaille, jotka ovat 

valinneet vapaaehtoisesti 6. luokan koulupaikaksi Talvisalon koulun 
(Koulutuslautakunta 20.1.2011 § 6) 

 
11. Savonlinnan normaalikoulu 1.-9. luokat. 
Savonlinnan normaalikoulu on Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan 
alainen koulu, joka toimii Savonlinnan kampuksella. Savonlinnan normaalikoulu 

ottaa oppilaansa Laitaatsalmensillan ja Kyrönsalmensillan väliseltä alueelta. 
Vuosittain sisään otettava oppilasmäärä on 40, jonka Savonlinnan kaupunki on 
sopimuksella luvannut turvata. Mikäli määrä ei täyty Normaalikoulun omalta 
oppilaaksiottoalueelta, pyritään vapaaehtoisella hakeutumisella pääsemään 
sovittuun määrään. Savonlinnan normaalikoulun johtokunta päättää vuosittain 
oman oppilaaksiottoalueensa ulkopuolelta otettavien oppilaiden etusijajärjestyksen 
ja valintakriteerit.    

 

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 oppilaaksiottoalueensa kouluun.  

 
Jos oppilas muuttaa oppilaaksiottoalueelta, huoltaja voi anoa opetuspäälliköltä 
oikeutta käydä aiemmin osoitettua lähikoulua kyseisen lukuvuoden loppuun. Tässä 
tilanteessa oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, koska kyseessä 
on oppilaaksiotto toissijaiseen kouluun 

 
Ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet koulunkäyntinsä muussa kuin lähialueensa 
koulussa, voivat jatkaa koulunkäyntiään 6. tai 7. luokalla siinä koulussa (toissijainen 
koulu), mikä on kyseisen koulun 6. tai 7. luokkalaisten lähikoulu. Tässä tilanteessa 
oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, koska kyseessä on 
oppilaaksiotto toissijaiseen kouluun. 
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Toissijainen koulutuspaikka  
Oppilaalla on oikeus hakea toissijaiseen koulutuspaikkaan.  
Toissijaisessa koulutuspaikassa kuljetuskustannuksista vastaa aina oppilaan 
huoltaja, paitsi tapauksessa, jossa oppilaalle tulisi koulumatkaoikeus lähialueensa 
kouluun. Tällöin hänellä on matkaoikeus myös toissijaiseen kouluun, mikäli matkalla 
on mahdollista käyttää yleistä kulkuneuvoa. Taksikuljetuksia ei järjestetä eikä 
muuta matka-avustusta myönnetä. Katso tarkemmin Koululaiskuljetusopas 
http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulukuljetus 
 
 
Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee opetuspäällikkö huoltajan 
hakemuksen sekä lähikoulun ja toissijaisen koulun rehtorin lausunnon pohjalta. 
 
Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatettavat perusteet Savonlinnan kaupungin 
perusasteen kouluissa etusijajärjestyksessä ovat: 
 
1. Perusopetukseen otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita. 
 
2. Oppilas hakee vieraan kielen opetuksen perusteella lähimpään 
tarkoituksenmukaiseen kouluun. 
 
3. Terveydelliset syyt (psykologin lausunto tai lääketieteellinen selvitys) tai painavat 
oppilashuollolliset syyt.  
 
4. Oppilas hakee erikoisluokalle. Valinnassa käytetään koulukohtaisia 
soveltuvuustestejä.  
 
5. Oppilas hakee kouluun sisaruuden perusteella. 
 
6. Koska Mertalan, Nätkin ja Nojanmaan koulut ovat maantieteellisesti lähellä 
toisiaan, voidaan koulunkäyntioikeus myöntää oppilasryhmien 
tarkoituksenmukaisen muodostumisen perusteella. 
 
7. Oppilaan muuttaessa toiselle oppilaaksiottoalueelle, hänellä on oikeus käydä 
yläluokat loppuun aloittamassaan koulussa. Oppilas, jonka 6. luokan lähikoulu on 
Talvisalon koulu, on oikeus käydä 6. -9. luokat Talvisalon koulussa. Oppilas, jonka 
6. luokan lähikoulu on Mertalan koulu, on oikeus käydä 6. -9. luokat Mertalan 
koulussa. 
 
Kohdan 7. Koulumatkoja koskeva poikkeus. Koulumatkoja ei korvata paitsi 
tapauksessa, jossa oppilaalle tulisi koulumatkaoikeus lähialueensa kouluun. Tällöin 
hänellä on matkaoikeus myös toissijaiseen kouluun, mikäli matka on 
tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä yleisellä kulkuneuvolla 

 
Mikäli oppilaaksiotossa on syntynyt tasatilanne valinta tehdään yhdenvertaisuuden 
takaamiseksi koulukohtaisella arvonnalla. Opetuspäällikkö nimeää arvonnan 
suorittavat henkilöt (3). Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.  

 
 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulukuljetus
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Koulutuslautakunnassa XX.XX.2012 § XX vahvistettu kriteeristö korvaa aikaisemman 
kriteeristön (Koulutuslautakunta 23.2.2011 § 21)  1.-6. luokkia koskevan kriteeristön (Savonlinnan 

kaupungin koulutuslautakunta 9.3.2005 § 41, 13.4.2005 § 54 ja 26.10.2005 § 160) ja aikaisemman 7.-9. luokkia koskevan 
kriteeristön (Koulutuslautakunta 30.1.2008 § 16) 

 

 
Tallennettu: O:\koulu\Kriteeristöt toissijainen koulu 


