Koulutulokkaiden
oppilaaksiotto 2019
Juha Nurmi
Kehittämispäällikkö
Suomenkielinen opetus

Lainsäädäntö
• Perusopetuslain 6§ mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle
lähikoulun
– Kunta osoittaa, huoltaja ei valitse
– Espoossa on kuitenkin ollut käytäntönä kysyä huoltajalta,
mihin lähikouluun oppilaspaikkaa toivotaan

• Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon
ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
– Kunnan velvollisuus on lähikouluja osoitettaessa varmistaa,
että koulumatkat ovat kaikki oppilaat huomioiden
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä
– Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kunnalla
on mahdollisuus antaa POL 6§ täydentäviä linjauksia.
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Espoon oppilaaksiottolinjaukset
• Suomenkielisessä opetuksessa noudatetaan opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymiä
oppilaaksiottolinjauksia. Niiden mukaan oppilaspaikat
osoitetaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Oppilaat joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu
erityinen syy
2. Oppilaat joilla on sisaruusperuste
3. Kaikki muut oppilaat sijoitetaan niin, että kaikki
oppilasalueen oppilaat huomioiden koulumatkat ovat
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä
4. Lähikoulutoive (joka on siis kriteereistä viimeinen)
Esiopetuspaikalla ei ole vaikutusta oppilaan koulupaikan
osoittamisessa.
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Koulutulokkaiden oppilaaksioton
vuosikello
•
•
•
•

Syyskuu: Rehtoreille infotaan oppilaspaikkatarpeesta
Syyskuu: Rehtori infoaa koulun mahdollisuuksista ottaa aloittavia ryhmiä
Lokakuu: Oppilaaksioton ennakoivat päätökset OVALAssa
Tammikuu: Oppivelvollislle lähetetään tervetuloa ekaluokalle opas ja
huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun
• Helmi-Maaliskuu: Oppilassijoittelun valmistelu, rehtoreille lähetetään
oppilaaksiottoehdotus
• Maaliskuussa oppilaaksiottoehdotus käsitellään alueellisissa
oppilassijoittelukokouksissa, joissa on rehtorit ovat mukana.
Kokouksessa laaditaan lautakunnalle menevä ehdotus
oppilassijoittelusta
• Huhtikuussa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää
luokkasijoittelusta ja päätökset lähetetään huoltajille
• Touko- kesä ja elokuussa täytetään mahdollisesti vapautuvat paikat
haussa toissijaiseen kouluun
Lisäksi aina uuden väestöennusteen ilmestyessä päivitetään tiedot ja
ennakoidaan tulevien vuosien oppilaaksiottoa, jotta mahdollisiin tilatarpeisiin
tai oppilaskatoon voitaisiin reagoida investointiohjelmassa ja
kouluverkkoratkaisuilla
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Vuoden 2019 koulutulokkaiden
oppilaaksiotto
• 2990 sijoitettiin lähikouluun
• 261 erityisiin opetusmuotoihin:
–
–
–
–

75 englanninkieliseen opetukseen
97 Kaksikieliseen opetukseen
72 ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen
17 montessoriopetukseen

• 46 Valmistavaan opetuksen ryhmiin
• 155 erityisluokille
• Yhteensä 3452 koulutulokasta

6.5.2019

5

Lähikoulutoiveiden toteutuminen
Vuosi

Jäi toteutumatta

2019

9,7 %

2018

9%

2017

8%

2016

9%

2015

10 %

Mitä alemmaksi toteutumattomien toiveiden prosenttia
halutaan, sitä korkeammiksi muodostuvat tilakustannukset,
koska silloin tarvitaan tilapäisiä tilaratkaisuja. Toisaalta
vapaa kapasiteetti alueella jää osin tyhjäksi.
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Koulutulokkaiden lähikoulutoiveiden toteuttaminen
• Jos kaikki toiveet kaikilla oppilasalueilla olisi haluttu
toteuttaa, olisi pitänyt perustaa 12 lisäryhmää yhteensä
10 kouluun. Sepon koulun lisäksi vastaavia tilanteita on
siis myös yhdeksässä muussa koulussa.
• Lisäryhmien perustamisen seurauksena joihinkin
kouluihin muodostuisi epätarkoituksenmukaisia
ryhmäkokoja sekä mahdollisesti ylimääräisiä
tilakustannuksia.
• Tilanne vaihtelee vuosittain, koska ikäluokkien koko eri
alueilla vaihtelee. Viime vuonna hankalin tilanne oli
Saunalahdessa ja Lintulaaksossa.
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Sepon ja Kivimiehen koulujen
oppilaaksiotto
•
•

•

•

Sepon koulun rehtorille viestittiin, että tarve olisi saada Sepon kouluun
kolme aloittavaa ekaluokkaa. Sepon koulun rehtori vastasi, että kouluun
mahtuu vain kaksi aloittavaa ekaluokkaa.
Oppilassijoittelu valmisteltiin tämän pohjalta ja Sepon kouluun sijoitettiin
kaksi luokkaa, yhteensä 49 oppilasta. Oppilaat Sepon kouluun
valikoituvat tarkasti oppilaaksiottolinjausten mukaan. Heistä 1 sijoitettiin
terveydentilaan liittyvän tai muun erityisen syyn perusteella, 29
sisaruusperusteella ja loput 19 koulumatkan perusteella.
Muiden koulujen osalta Aarnivalkeaan sijoitettiin kaksi ryhmää ja
Kivimieheen yksi ryhmä. Jos Kivimiehen ryhmää ei olisi perustettu, olisi
Aarnivalkean koulun naapurista jouduttu koulutulokkaita ohjaamaan
Jousenkaareen, joka on väistötiloissa Uusikummussa.
Alueelta Aarnivalkea, Jousenkaari, Kivimies, Laajalahti, Seppo
koulutulokkaiden keskimääräinen koulumatka vuonna 2019 on noin 950
metriä. Vuonna 2018 vastaavalta alueelta koulumatkojen keskiarvo oli
noin 880 metriä.

6.5.2019

8

Huoltajien
vaikutusmahdollisuudet
• Huoltaja voi tyytyä annettuun päätökseen ja lapsi
menee hänelle osoitettuun lähikouluun. Kokemuksen
mukaan arki lähtee usein sujumaan hyvin ja uusia
kavereitakin saa.
• Huoltaja voi hakea toissijaista koulupaikkaa.
Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään
hakukierroksilla touko- kesä- ja elokuussa erillisten
oppilasvalintaperusteiden mukaisesti. Viime vuonna
koulutulokkaista 34/64 valittiin toissijaiseen kouluun.
• Huoltaja voi tehdä lähikoulupäätöksestä
oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastolle.
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Pohjois-Tapiolan uusi peruskoulu
ja siihen liittyvät väistöt
• Pohjois-Tapiolaan rakennetaan uusi yhtenäinen
peruskoulu PPP-hankkeena.
• Rakennushankkeen aikana joudutaan
väistötilajärjestelyihin.
• Väistötilaratkaisu valmistellaan normaalin prosessin
mukaan ½ - 1 v ennen väistön alkamista.
Prosessiin kuuluu huoltajatilaisuus ja koulujen
johtokuntien, henkilökuntien ja oppilaskuntien sekä
Espoon nuorisovaltuuston lausunnot, jonka jälkeen
asia valmistellaan OVALAn päätettäväksi.
6.5.2019

10

