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Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksioton perusteet_ lähikoulun 
osoittaminen ja hakumenettely toissijaiseen kouluun 1.1.2017 alkaen 
 
246/12.00.01/2013 
 
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2016 § 89 
  

Kunta on perusopetuslain 4 § mukaisesti velvollinen järjestämään sen alueel-
la asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden al-
kamista edeltävänä vuonna esiopetusta.  
 
Kirkkonummen Sivistystoimen toimialan johtosäännön 6 §:n 3. mom. 6. 
kohdan mukaan Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 
päättää oppilaaksioton periaatteista perusopetuksessa. 
 
Koska suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa vuosittain, 
on osa kouluista ajautumassa tilanteeseen, jossa kaikkia oppilaita ei nykyperi-
aatteiden mukaisesti pystytä ottamaan vastaan. Tavoitteena on tasata 
koulujen oppilasmääriä niin, että kouluihin saadaan muodostettua 
mahdollisimman tasasuuruisia opetusryhmiä.  
 
25.11.2015 § 76 hyväksytyistä oppilaaksioton periaatteista saatujen 
käytännön kokemusten myötä näitä periaatteita on syytä vielä selkeyttää ja 
yksinkertaistaa väärinymmärrysten välttämiseksi ja turhien 
oikaisuvaatimusten ennaltaehkäisemiseksi. 
 
Oppilaaksiottoalueet 
 
Voimassa oleva lainsäädäntö antaa opetuksen järjestäjille mahdollisuuden it-
se päättää kouluverkkonsa laajuudesta ja muodosta tietyin reunaehdoin, jotka 
liittyvät mm. koulukuljetuksiin ja kuljetusten odotusaikoihin. 
 
Kirkkonummi on jaettu kolmeen oppilaaksiottoalueeseen: Masala, Keskusta ja 
Veikkola (Sivistystoimen johtosääntö liite 2). Kullakin alueella toimii yksi 1–9 
vuosiluokkien yhtenäiskoulu, joka toimii yhteistyössä alueella muiden 1–6 
vuosiluokista muodostuvien ns. syöttökoulujen kanssa. Kirkkoharjun, 
Veikkolan ja Nissnikun koulut ovat kunnan linjausten mukaisesti vuosiluokista 
1–9 muodostuvia yhtenäiskouluja.  
 
Oppilaaksiottoperiaatteiden lähtökohtana on, että alueet muodostavat siellä 
sijaitsevien koulujen yhteisen oppilaaksiottoalueen. 
 
Tässä käsittelyssä ja päätöksenteossa Kirkkonummen Kunnanvaltuuston 
19.12.2013 § 160 hyväksymät oppilaaksiottoalueet säilyvät entisellään eikä 
niitä esitetä muutettavaksi. Sivistystoimen toimialan johtosäännön 14 § 
opetustoimen johtajan päätöksellä lähikoulun osoittamista koskeva kohta 10 
esitetään muutettavaksi uudessa hallintosäännössä koskemaan vain erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden päätöksiä. 

 
Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai 
useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää oppilaan taipu-
muksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista 
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ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen.  
 
Kirkkonummen suomenkielisessä opetustoimessa on tarjolla painotettua ope-
tusta Kirkkoharjun koulussa musiikissa ja luonnontieteissä. Kielikylpyopetusta 
annetaan 1.–6. luokkien osalta Gesterbyn koulussa ja 7.–9. luokkien osalta 
Kirkkoharjun kulussa. Virtuaaliopetuksen painotusta toteutetaan Nissnikun 
koulussa. Näiden luokkien oppilaaksiottoperiaatteet on erikseen vahvistettu 
lautakunnan päätöksellä. 
 
Lähikoulun osoittaminen 
 
Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin nojalla kunta osoittaa oppivelvolliselle 
lähikoulun, jossa perusopetuslain mukaisesti annetaan opetusta sellaisella 
oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. 
Perusopetuslain 6 § 1 momentti edellyttää, että opetus tulee kunnassa järjes-
tää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuk-
sen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mah-
dollisimman turvallisia ja lyhyitä. Laki ei edellytä, että lähikouluksi olisi osoitet-
tava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman kou-
lumatkan päässä. Myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset 
täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi. Kunta voi myös perustellusta 
opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa 
opetuksen järjestämispaikkaa.  
 
Sivistyspalvelukeskuksesta lähetetään kullekin oppivelvollisuusikään tulevien 
lasten huoltajille infokirje oppivelvollisuuden alkamisesta, jonka yhteydessä 
kerrotaan lähikoulupaikan määräytymisestä ja kouluun ilmoittautumisesta. 
Oppilaan lähikoulu määräytyy kouluun ilmoittautumisajankohtana 
voimassaolevan väestörekisteriin merkityn oppilaan asuinosoitteen 
perusteella. Lähikoulu osoitetaan kunnan kolmen oppilaaksiottoalueen sisällä 
kuhunkin kouluun Keskustan, Masalan tai Veikkolan alueella. Karttapalvelu 
oppilaaksiottoalueista löytyy Kirkkonummen kunnan www-sivuilta, 
www.kirkkonummi.fi > Palvelut > Opetus ja koulutus > Perusopetus > 
Kouluverkko ja oppilaaksiottoalueet. Kartta avautuu karttapalvelussa.  
Linkki karttapalveluun: https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/ 
Karttapalvelun vasemmasta reunasta valitaan Näytä kartalla –otsikon alta 
Lähikoulut oppilaaksiottoalueilla valitaan oppilaan vuosiluokka (1–6 lk tai 
7–9) ja kieli (suomenkieliset). Haettu oppilaan asuinosoite kirjoitetaan 
yläpuolella olevaan hakukenttään, jolloin nähdään, minkä koulun 
lähikoulualueelle kyseinen asuinosoite sijoittuu.  
 
Jos oppilas tarvitsee sellaista erityistä tukea tai erityisen tuen opetusryhmää, 

joka edellyttää poikkeamista lähikoulun määräämisestä asuinosoitteen 

perusteella, voidaan lähikoulu määrätä oppilaan tarvitseman erityisen tuen 

perusteella. Tämä lähikoulun osoittaminen valmistellaan moniammatillisessa 

yhteistyöryhmässä, asiantuntijalausuntoihin perustuen ja hyvässä 

yhteistyössä huoltajan kanssa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan lähikoulun 

osoittamista koskevan päätöksen tuen tarpeen perusteella tekee 

opetustoimen johtaja (sivistystoimen johtosääntö 5. luku 14 § 1 mom. 10. 

kohta). 

Lähikoulun osoittamisessa huomioidaan päätetyt koulumatkaan liittyvät 
periaatteet: 

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/
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Oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. 
a. Oppilaat, joilla on vain yksi koulu mahdollisimman turvallisen ja lyhyen 
matkan päässä kotoa. 
b. Oppilaiden koulumatkat ovat olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman 
turvallisia ja lyhyitä. 
c. Oppilaan lähikouluksi ei osoiteta koulua, jonne kunnan tulee järjestää 
koulukuljetus, jos oppilaalle voidaan osoittaa sellainen oppilaaksiottoalueella 
lähempänä sijaitseva koulu, johon ei synny kuljetuksen järjestämisvelvoitetta. 
d. Mikäli lähikouluksi ositetaan koulu, johon kunnan tulee järjestää 
koulukuljetus, osoitetaan kouluksi ensisijaisesti koulu, johon kuljetus voidaan 
järjestää julkista joukkoliikennettä käyttäen. 
 
Hakumenettely toissijaiseen kouluun 
 
Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös 
muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun. Mikäli huoltaja ei halua 
lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, voi lapselle hakea koulupaikkaa 
toisesta koulusta. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita vain, 
mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun alueen oppilaille 
on osoitettu lähikoulupaikat. Kunta voi aina päättää, että sen järjestämään 
opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. 
Mainittuihin kouluihin on ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden 
lähikouluksi asianomainen koulu on määrätty. Jos koulussa on tilaa, rehtori 
voi ottaa oppilaan siihen kouluun, johon huoltajat ovat hakeneet paikkaa 
lapselleen (ns. toissijainen oppilaaksiotto). Toissijaiseen kouluun 
hakeutumisen kautta oppilaspaikan saaneiden oppilaiden huoltajat vastaavat 
itse oppilaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Oppilaaksiotto 
 
Oppilaan ilmoittauduttua kouluun rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen. 
Rehtori voi ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi 
jääneille paikoille, mutta luokan koko ei saa tällöin 1.–2. vuosiluokilla ylittää 25 
oppilasta ja 3.–9. vuosiluokilla 32 oppilasta, eikä toissijainen oppilaaksiotto 
saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Rehtorin on myös 
päätöstä tehdessään otettava huomioon ryhmään tulevien erityistä tukea 
tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan 
opetusryhmän kokoon. 
 
Oppilaaksiottoalueella Kirkkonummella vakituisesti asuvalle oppilaalle 
oppilaaksiottopäätökset tehdään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 
 
1. Oppilaat, jotka ilmoittautuvat omaan lähikouluunsa, joka on osoitettu 

oppilaan väestörekisteritietoihin merkityn voimassaolevan asuinosoitteen 
perusteella.  

2. Oppilaan opintososiaalinen tilanne. 
 
Oppilas, jolla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy. 
a. Edellyttää aina huoltajan asiasta esittämää terveydentilaan liittävää lääkä-
rin lausuntoa ja muussa erityisessä opintososiaalisessa syyssä sosiaalitoimen 
asiantuntijalausuntoa. 
b. Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä/millainen koulu lapselle 
soveltuu. 
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c. Muu erityinen opintososiaalinen syy on sellainen lapseen kiinteästi liittyvä 
seikka, joka estää tiettyyn kouluun menemisen. 
 
3. Koulumatka 
Oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden perusopetusryhmän muodostumista. 
Oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. 
 
a. Ensin otetaan kouluun ne oppilaat, joilla on vain yksi koulu mahdollisimman 
turvallisen ja lyhyen matkan päässä kotoa. 
b. Sen jälkeen otetaan oppilaat kouluun siten, että oppilaiden koulumatkat 
ovat olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
c. Oppilaaksiottopäätöstä ei tehdä kouluun, jonne kunnan tulee järjestää 
koulukuljetus, jos oppilaaksiottoalueella sijaitsee lähempänä koulu, johon ei 
synny kuljetuksen järjestämisvelvoitetta. 
d. Mikäli oppilaaksiottopäätös tehdään kouluun, johon kunnan tulee järjestää 
koulukuljetus, osoitetaan kouluksi ensisijaisesti koulu, johon kuljetus voidaan 
järjestää julkista joukkoliikennettä käyttäen. 
 
Toissijaiseen kouluun hakeutumisen kautta oppilaspaikan saaneiden oppilai-
den huoltajat vastaavat itse oppilaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutu-
vista kustannuksista. 
 
4. Sisaruusperiaate 
Oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden perusopetusryhmän muodostumista. 
a. Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy ao. koulua. 
b. Edellyttää, että sisarus on jo oppilaana tässä koulussa päätöksentekohet-
kellä 
c. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos 
i.   sisarus on erityisen tuen päätöksellä sijoitettu ao. kouluun. 
ii.  sisarus on hakemuksesta toissijaisessa koulussa. 
iii. sisarus on valittu kouluun valintakokeen erityisten valintaperusteiden pe-
rusteella. 
iv. sisarus on päätöksentekohetkellä koulun ylimmällä vuosiluokalla. 
 
Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita 
asianomaisessa koulussa opetetaan. Mikäli Kirkkonummella vakituisesti asu-
va oppilas muuttaa Kirkkonummen sisällä toisen vastaavan koulun oppilaak-
siottoalueelle, hänellä on oikeus jatkaa opintojaan nykyisessä koulussa edel-
lyttäen, että huoltaja vastaa koulukuljetuksista ja saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 
 
Oppilaalla, joka on otettu tietyn oppilaaksiottoalueen vuosiluokkien 1-6 koulun 
oppilaaksi, on oikeus jatkaa opintojaan ilman erillistä hakua samalla 
oppilaaksiottoalueella sijaitsevassa koulussa, jossa annetaan 7.-9. 
vuosiluokkien opetusta. Jos oppilas muuttaa vuosiluokkien 1-6 aikana 
Kirkkonummella toiselle oppilaaksiottoalueelle, määräytyy hänen 7-9 
vuosiluokkien koulu uuden asuinosoitteen perusteella. Muussa tapauksessa 
hänen on haettava oppilaspaikkaa oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. 
 
Yhtenäiskoulujen vuosiluokkien 7-9 oppilaaksiottaminen perustuu 
pääsääntöisesti syöttäviin alakouluihin seuraavasti: 
 
 

 

Kirkkoharjun koulu 

Gesterbyn koulu 

Heikkilän koulu 

Kantvikin koulu 
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Oppilaan muuttaessa pois Kirkkonummelta kesken lukuvuoden hänellä on oi-
keus käydä lukuvuoden loppuun siinä koulussa, jota hän muuttohetkellä käy 
edellyttäen, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja saattamisesta ai-
heutuvista kustannuksista. 
 
Esiopetuksessa, maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa, eri oppiainei-
ta painottavissa pääsykokeen tai muun lautakunnan hyväksymän valintakri-
teerin kautta muodostettavien opetusryhmien opetuksessa ja kielikylpyopetuk-
sessa sekä otettaessa ja siirrettäessä oppilaita erityisen tuen ryhmiin sovelle-
taan näiden osalta erikseen päätettyjä oppilaaksiottoperiaatteita. 
 
Valmistelija: opetustoimen johtaja Leila Kurki, puh. 050 337 0479, 
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 
 
 

Ehdotus 
Sivistystoimenjohtaja 
 
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää 
 
1  
hyväksyä edellä esitetyt Kirkkonummen kunnan suomenkielisen perusopetuk-
sen periaatteet lähikoulun osoittamiseksi 
 
2  

että kouluihin on ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden 

lähikouluksi asianomainen koulu on määrätty ja oppilaspaikat varataan 

ensisijaisesti kunnan omille oppilaille 
 
3 
hyväksyä edellä esitetyt Kirkkonummen kunnan suomenkielisen perusopetuk-
sen toissijaiseen kouluun hakemisen oppilaaksiottoperiaatteet voimaan 
tuleviksi 1.1.2017 alkaen 

Kirkkoharjun koulu 

Nissnikun koulu 

Laajakallion koulu 

Kartanonrannan 

koulu 

Masalan koulu 

 

 

 

Nissnikun koulu 

Veikkolan koulu Veikkolan koulu 

Vuorenmäen koulu 
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4 

todeta, että kunnanvaltuuston 19.12.2013 § 160 hyväksymät 

oppilaaksiottoalueet säilyvät entisellään eikä niitä esitetä muutettavaksi 
 
5 
että sivistystoimen toimialan johtosäännön 14 § opetustoimen johtajan 
päätöksellä lähikoulun osoittamista koskeva kohta 10 muutetaan uudessa 
hallintosäännössä koskemaan vain erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
päätöksiä 
 

Päätös 
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta: 
 
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdotuksen 
mukaan. 
 
 

Tiedoksi 
 
 

Muutoksenhakuohje 
Kuntalain mukainen muutoksenhaku 
_____ 

 
 

 
Otteen oikeaksi todistaa: 
Kirkkonummella,  26.7.2017 
 
 
 
pöytäkirjanpitäjä  

 
 


