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Oppilaaksioton perusteet

Lähikoulun osoittaminen
Kaupunki on velvollinen järjestämään 
alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta. Opetus järjestetään siten, 
että oppilaiden matkat ovat asutuksen, 
koulujen ja muiden opetuksen järjestä-
mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhte-
ydet huomioon ottaen mahdollisimman 
turvallisia ja lyhyitä. Kaupunki osoittaa 
oppilaalle lähikoulun, jossa oppilaalla on 
oikeus saada opetusta.

Kaupunki on jaettu maantieteellisiin 
oppilaaksiottoalueisiin. Oppivelvollisella 
on oikeus päästä siihen peruskouluun, 
jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. 
Oman oppilaaksiottoalueen koulu on 
oppilaan ns. lähikoulu.

Laajennetut oppilaaksiottoalueet
Kannelmäen, Pihlajamäki-Pihlajiston, 
Puistolan ja Vuosaaren oppilaaksiot-
toalueilla sijaitsee useampi kuin yksi 
suomenkielinen peruskoulu. Tällöin 
alueella asuvat suomenkieliset oppilaat 
jaetaan alueen kouluihin sisaruuden 
sekä koulumatkan perusteella. Oppilaan 
koulupaikasta päättää perusopetuslinjan 
linjanjohtaja tai hänen määräämänsä 
henkilö.

Oppilaalla on oikeus päästä muu-
hun lähimpään tarkoituksenmukaiseen 
kouluun, jos oppilas ei voi jatkaa koulussa 
aikaisemmin opiskelemansa vieraan 
kielen tai toisen kotimaisen kielen opis-
kelua, kielikylvyn, 3. luokalta alkavan 
harvinaisen A-kielen (saksa, ruotsi, 
ranska, venäjä) ja B1-englannin perusteel-
la sekä jos osoitettu koulu ei ole hänelle 
sovelias terveydentilan tai muun erityisen 
asiantuntijalausunnolla osoitetun syyn 
perusteella.

Oppilaaksi ottaminen  
soveltuvuuskokeen	perusteella
Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun 
kuin kaupungin hänelle osoittamaan 
lähikouluun.

Kun opetuksessa noudatetaan opetus-
suunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai 
useampaa oppiainetta, voidaan opetuk-
seen otettaessa käyttää soveltuvuuskoetta. 
Soveltuvuuskokeessa selvitetään oppi-
laan taipumuksia niissä aineissa, joissa 
opetusta painotetaan. Soveltuvuuskoetta 
käytetään otettaessa oppilaita esimerkik-
si painotettuun musiikin, liikunnan tai 
vieraan kielen opetukseen.

Oppilaan ottamisesta soveltuvuus-
kokeen perusteella päättää koulun rehtori.

Painotetusta ja vieraskielisestä 
opetuksesta sekä soveltuvuuskokeista 
kerrotaan Tervetuloa kouluun -, Toisluok-
kalaisen ja Kuudesluokkalaisen oppaissa, 
opetusviraston edu.hel.fisivuilla ja koulu-
jen omilla verkkosivuilla.

Helsingin kaupungin järjestämään 
opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsin-
gissä asuvia lapsia.

Hakeutuminen muuhun kuin  
kaupungin	osoittamaan	lähikouluun
Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun 
kuin kaupungin hänelle osoittamaan 
lähikouluun.

Kouluun on ensisijaisesti oikeus 
päästä niillä oppilailla, joiden lähikouluksi 
se on määrätty. Jos koulussa on tilaa sinne 
muualta hakeutuville oppilaille, voidaan 
heitä kouluun ottaa.

Oppilaan ottamisen edellytyksenä  
on, että huoltajat vastaavat oppilaan kul-
jettamisesta ja saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvista kustannuksista.

Jos kouluissa on tilaa sinne hakeu-
tuvalle oppilaalle, sovelletaan heihin 
seuraavia valintaperusteita.
1.  Jatkuvuus esi ja alkuopetuksessa: 

alueellisessa esi- ja alkuopetuksen 
yhteistoimintasuunnitelmassa nimet-
tyjen esiopetusryhmien oppilaat.

2.  Sisaruus: oppilaalla on sisaruksia 
kyseisessä koulussa.

3.  Koulumatka: pituus ja tarkoituksen-
mukaisuus.

4.  Tarvittaessa käytetään arvontaa.
Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään 

tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli sen 
perusteella kouluun olisi tulossa enem-
män oppilaita kuin koulussa on tilaa.

Oppilaan ottamisesta päättää koulun 
rehtori.

Helsingin kaupungin järjestämään 
opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsin-
gissä asuvia lapsia.

Oppilaaksioton perusteisiin liittyvät 
opetuslautakunnan suomenkielisen  
jaoston mm. seuraavat päätökset:
•	 13.9.2005	(§	102)
•	 22.11.2011	(§	129)

Päätökset löytyvät edu.hel.fi/tervetuloa 
kouluun, edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas  
ja edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas- 
sivustoilta ja ovat saatavilla myös kouluista 
ja opetusviraston neuvonnasta. 


