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Suomenkielisten peruskoulujen johtokunnille   
      
 
LAUSUNTOPYYNTÖ OPPILAAKSIOTON KRITEEREIDEN MUUTOKSISTA  

 
 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä 
perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. 
Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista. 
 
Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa 
jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun. 
 
Keskeisimmät muutokset 
 
Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto 
päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja 
englanninkielisen opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen 
opinpoluista. Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä. 
 
Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen 
painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi 
oikeus opinpolun jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle 
asti. Jos oppilas ei ole ollut yhtenäisessä peruskoulussa, hänellä ei ole ollut 
mahdollisuutta jatkaa opintojaan 7. vuosiluokalle ilman osallistumista tammikuussa 6. 
vuosiluokan valintakokeeseen. Opinpolun jatkuvuuden mahdollistaminen on tarpeen 
oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Edelleen seitsemänneltä 
vuosiluokalta alkavaan opetukseen olisi jokaisen oppivelvollinen mahdollista hakeutua 
valintakokeen kautta, jos oppilas ei opiskele 6. vuosiluokalla valintakokeella haettuun 
opetukseen. 
 
Mahdollisimman eheän opinpolun mahdollistamiseksi painotettuun -, laajamittaiseen 
kaksikieliseen - ja englanninkieliseen opetukseen hakeutumista muutettaisiin 
tilanteissa, joissa oppivelvollisuusikäisen asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken 
perusopetuksen ja hän on aiemmin osallistunut mainittuun opetukseen. Kun määrätyt 
edellytykset täyttyisivät, voitaisiin oppivelvollinen ottaa oppilaaksi kyseiseen 
opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa. Oppivelvollisella 
tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikan vaihdolle. 
 
 
 
Lisäksi oppilaaksioton kriteereihin on tehty kielellisiä muutoksia ja poistettu 
tarpeettomaksi käyneitä kohtia.  
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Lausunnon antamisesta 
 
Johtokunnan antaman lausunnon lisäksi pyydetään asiassa oppilaskunnan lausunto. 
Oppilaskunnan lausunto pyydetään liittämään johtokunnan lausuntoon. Lisäksi 
pyydetään kouluja huolehtimaan siitä, että jokainen koulun oppilas voi niin halutessaan 
ilmaista mielipiteensä asiassa. Pyydetyt asiakirjat sekä mahdollinen yhteenveto 
oppilaiden mielipiteistä pyydetään toimittamaan sähköisesti 15.10.2021 mennessä 

seuraavaan osoitteeseen: jaana.iivonen@hel.fi.  
 
 
Lisätiedot: 
Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin (09) 310 27922, anni.holopainen@hel.fi 
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin (09) 310 87180, jaana.iivonen@hel.fi 
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin (09) 310 83012, hanna.valitalo@hel.fi 
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