
Oppilaaksiottoaluekysely ajalla 25.5.-8.6. 
 
Hei,  
päivitämme oppilaaksioton määrittelyn perusteita. Sivistyslautakunta on käsitellyt perusteita 
kokouksessaan 20.5. ja julkaissut ne kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi 25.5.-8.6. väliselle 
ajalle.  
 
”Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. 
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. 
Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppilaaksiotossa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 
 
Ikaalisten kaupungin hallintosäännössä on määritelty toimivalta oppilaaksiottoasiassa. 
Varhaiskasvatuksen päällikkö päättää oppilaaksi ottamisessa esiopetukseen varhaiskasvatusyksiköiden 
osalta. Koulun johtaja tai rehtori päättää oppilaaksiotosta koulussa järjestettävään esiopetukseen sekä 
yksikkönsä osalta perusopetukseen. Sivistysjohtaja päättää esi- ja perusopetukseen ottamisesta, mikäli 
huoltajat hakevat muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun. Lisäksi sivistysjohtajan 
toimivallassa on oppilaaksiotto vieraasta kunnasta asuvien ottamisesta perusopetukseen. 
 
Oppilaaksiottoalueiden määrittely on tehty osana kaupunginstrategiaa vuoden 2018 aikana. 
Lautakunta päätti 12.12.2018 §82, että selvitys yhdistetään kouluverkkoselvitykseen. 
Kouluverkkoselvityksen lopputulos esiteltiin 20.11.2019 lautakunnassa, jossa selvitys merkittiin 
tiedoksi. Ikaalisten kaupungin kouluverkko pysyy entisellään, joten oppilaaksiottoalueselvitys voidaan 
hyväksyä lautakunnassa.   
 
Ikaalisten kaupunki muodostaa yhden koulupiirin ja oppilaaksiotto tapahtuu perusopetuslain yleisten 
perusteiden mukaisesti. Ikaalisten kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 koulupiirit jakautuvat 
Luhalahden, Tevaniemen, Kilvakkalan ja Valkean ruusun koulun lähikouluihin. Vuosiluokkien 7-9 
oppilaat opiskelevat Ikaalisten yhteiskoulussa. Esiopetusta annetaan lisäksi Valkean ruusun 
varhaiskasvatusyksikön sekä Kakkospesän varhaiskasvatusyksikön yhteydessä. Pienryhmäopetus 
järjestetään Valkean ruusun koululla. 
 
Esiopetukseen ottamisen periaatteet ovat yleisten periaatteiden sekä perusopetuksen lähikouluun 
ottamisen periaatteiden mukaiset. 
 
Perusopetuksen lähikouluun ottamisen periaatteet: 
1. Oppilaan lähikoulu määräytyy voimassaolevan väestörekisteriin merkityn oppilaan asuinosoitteen 

perusteella 
2. Erityisen tuen tai erityisen tuen opetusryhmää tarvitsevan oppilaan lähikoulu voidaan määrätä 

oppilaan tarvitseman tuen perusteella. Valmistelu tapahtuu moniammatillisen työryhmän kanssa 
huoltajaa kuullen. Sivistysjohtaja päättää asiasta. 

3. Lähikouluksi ei osoiteta koulua, jonne kunnan tulee järjestää koulukuljetus, jos oppilaalle voidaan 
osoittaa lähempänä sijaitseva koulu, johon ei synny kuljetuksen järjestämisvelvoitetta. 

 
Oppilaalla on oikeus pyrkiä myös muuhun kuin kaupungin hänelle osoittamaan lähikouluun 
(toissijainen koulu).  Oppilaaksiottopäätös voidaan tehdä määräaikaisesti ja kuljetuskustannuksista 
vastaa aina oppilaan huoltaja. Yhdenvertaiset valintaperusteet täyttävät kriteerit ovat seuraavat: 
1. Oppilaan kotiosoite 
2. Oppilaan anomisperuste.  
3. Toissijainen oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. 
 
Ikaalisten kaupungin koulukuljetussääntö täydentää oppilaaksiottoaluemäärittelyä kuljetusten 
järjestämisen osalta. 



Anna palautetta oppilaaksiottoalueista. 
 
https://forms.gle/LjyP91bc2Xz1uyPw7 
 
 

https://forms.gle/LjyP91bc2Xz1uyPw7

