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Perusopetuksen oppilaaksiotto  

 

1. Oppilaaksioton lainsäädännöllinen perusta  

Perusopetuslain (628/1998) 6 §:ssä säädetään oppilaan koulupaikan määräytymisestä 

seuraavasti: ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat 

asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä 

liikenneolosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä… Kunta 

osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 

momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 

2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla 

kunta on velvollinen opetusta järjestämään… Kunta voi perustellusta opetuksen 

järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen 

järjestämispaikkaa.”  

 

Perusopetuslain 28 §:n ensimmäisessä ja toisessa momentissa säädetään lisäksi 

seuraavaa: ”Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua koulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 

momentissa tarkoitettuun kouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita 

otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa 

noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, 

voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun 

opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa 

etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan 

ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.”  

 

Hallintolain (434/2003) 6 §:n mukaan viranomaisen tulee kohdella hallinnossa asioivia 

tasapuolisesti. Viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa ainoastaan lain hyväksymiin 

tarkoituksiin sekä oltava toimissaan puolueettomia ja toimittava oikeassa suhteessa 

tavoiteltuun päämäärään nähden. 

 

2. Lähikoulu ja sen osoittaminen 

Nokian kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Oppilaan lähikoulua 

määriteltäessä lähtökohtana on, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman 

turvallisia ja lyhyitä huomioiden asutus, kouluyksiköiden sijainti sekä liikenneyhteydet. 

Lähikoulu ei ole aina välttämättä oppilasta maantieteellisesti lähimpänä oleva 

kouluyksikkö, vaan myös muu lain mukaan lähikoulun kriteerit täyttävä kouluyksikkö 

voidaan osoittaa oppilaan lähikouluksi kokonaisarvioinnin perusteella. Lähikoulun 
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määrittelyssä tavoitellaan mahdollisimman tasavertaista kohtelua oppilaiden ja 

koulujen kesken sekä kokonaistaloudellista resurssien käyttöä.  

 

Oppilaan oikeudesta maksuttomaan oppilaskuljetukseen lähikoulun osalta säädetään  

Perusopetuslain 32 §:ssä. Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksessa noudatetaan  

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteita. 

 

2.1. Erityisen tuen oppilaat 

 Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka osoitetaan ensisijaisesti 

lähikouluperiaatteen mukaisesti. Mikäli oppilaan tarvitsemaa erityistä tukea ei 

kuitenkaan pystytä toteuttamaan hänelle muutoin osoitettavassa lähikoulussa, 

osoitetaan hänelle lähikouluksi sellainen yksikkö, jossa hänen tarvitsemansa tuki 

pystytään toteuttamaan.  

 

Nokialla pienluokkaopetusta järjestetään pääasiassa suuremmissa kouluyksiköissä.  

Keskitetyn erityisopetuksen pienluokkien määrä ja sijainti perustuu tarpeeseen ja 

tarvetta arvioidaan vuosittain. 

 

2.2. Opetusryhmien oppilasmäärät lähikouluun sijoittelussa 

Nokian kaupungin perusopetuksessa opetusryhmien maksimikoot ovat seuraavat: 

- 1. - 2. vuosiluokkien opetus 25 oppilasta 

- 3. - 6. vuosiluokkien opetus 28 oppilasta 

- 7. - 9. vuosiluokkien opetus 24 oppilasta 

 

Johtava rehtori voi tarvittaessa ylittää tämän oppilasmäärän maksimissaan kahdella 

oppilaalla, mikäli sille on toiminnalliset ja/tai kokonaistaloudelliset perusteet. 

Opetusryhmien maksimikokoa saattaa rajoittaa joissain tilanteissa koulutilojen fyysiset 

edellytykset, jolloin opetusryhmään voidaan ottaa vain sen verran oppilaita kuin 

fyysinen  

luokkatila mahdollistaa. Oppilaille tulee taata mahdollisuus terveeseen ja turvalliseen  

oppimisympäristöön.  

 

Perusopetusasetus (852/1998, 2 §) määrittelee opetusryhmien koot erityisen tuen  

opetuksessa seuraavasti: 

- 10 oppilasta erityisen tuen pienluokkaopetuksessa  

- kahdeksan (8) oppilasta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetuksessa  

- kuusi (6) oppilasta vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa 
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- Mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden 

opetus annetaan samassa ryhmässä muiden erityisen tuen oppilaiden  

kanssa, määräytyy opetusryhmän enimmäiskoko sen mukaan, millaista tukea  

saavia oppilaita on ryhmässä eniten.  

- Mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan tai vaikeimmin kehitysvammaisen 

oppilaan opetus järjestetään samassa ryhmässä muiden kuin erityisen tuen  

oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. 

 

Samanaikaisopetuksessa tilanteessa, jossa luokassa on kaksi opettajaa, lasketaan 

oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, joten tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla 

säädettyä suurempi. 

 

2.3. Oppilaaksiotto painotusluokalle 

Nokian kaupungin perusopetuksen kouluissa on seuraavia painotusluokkia: 

- Harjuniityn koulu (vuosiluokat 7-9): LUMA (matemaattis-luonnontieteet) 

- Kankaantaan koulu (vuosiluokat 3-6): musiikki 

- Nokianvirran koulu (vuosiluokat 7-9): liikunta ja musiikki 

 

Harjuniityn ja Kankaantaan kouluun voidaan ottaa painotusluokalle maksimissaan 

yhden luokan verran oppilaita. Nokianvirran kouluun voidaan musiikkipainotukseen 

ottaa yhden luokan verran oppilaita ja liikuntapainotukseen maksimissaan kahden 

luokan verran oppilaita, joista enintään 12 oppilasta voidaan ottaa 

koripalloakatemiaan. Lopullinen koripalloakatemiaan valittujen määrä määrittyy 

koulukohtaisten soveltuvuuskokeiden ja lajiliittopisteytyksen perusteella. 

 

Painotusluokkien painotus toteutetaan käytännössä valinnaisaineiden kautta. 

Painotusluokille voi hakea kuka tahansa oppilas, mutta mikäli koulu ei täytä kyseisen 

oppilaan lähikouluperiaatetta, otetaan hänet painotusluokalle toissijaisen koulupaikan 

oppilaana, mikäli hän tulee valintakokeen perusteella valituksi.  

 

Painotusluokkien oppilasvalinta suoritetaan valintakoemenestyksen perusteella 

etukäteen ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti (PoL 28 § 2 mom.). Tällöin valinnassa 

ei  

sovelleta toissijaisten hakijoiden osalta luvun 3.1. opetusryhmien oppilasmääriä, vaan  

ryhmä muodostetaan ensisijaisen haun opetusryhmäkokoja käyttäen (luku 2.2.) 

valintakokeen tuloksen määrittelemässä järjestyksessä. Toissijaiseen kouluun 
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painotusluokalle valittu oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen 

(Nokian kaupunginvaltuuston päätös 23.5.2016 § 43). 

 

3. Toissijainen oppilasvalinta 

Oppilaalla on oikeus pyrkiä myös muuhun kuin kaupungin hänelle osoittamaan 

lähikouluun. Tällöin oppilas hakee toissijaista koulupaikkaa lähikoulupäätöksen 

saatuaan.  

Toissijainen koulupaikka myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta se voidaan  

myöntää määräajaksi silloin, jos oppilaan perhe on muuttamassa kyseisen koulun 

alueelle myöhemmässä vaiheessa lukuvuotta. Tällöin vältetään oppilaan koulunvaihto  

kesken lukuvuoden ja edesautetaan hänen sopeutumistaan uuteen kouluympäristöön.  

Toissijaiseen kouluun valitulla oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan 

oppilaskuljetukseen tai kuljetusavustukseen vaan oppilaan koulumatkakustannuksista 

vastaa oppilaan huoltaja (PoL 32 § 3 mom. ja Nokian kaupungin 

koulukuljetusperiaatteet). 

 

3.1. Opetusryhmien oppilasmäärät toissijaisessa oppilasvalinnassa 

Toissijaisia oppilaita voidaan ottaa yleisopetuksen opetusryhmiin, mikäli ryhmissä on  

tilaa. Toissijaisessa oppilasvalinnassa noudatetaan suppeampia ryhmäkokoja kuin 

ensisijaisessa oppilasvalinnassa, jotta lähikouluperiaatteen toteutuminen voitaisiin 

turvata mahdollisimman hyvin.  

 

Toissijaisessa oppilaaksiotossa opetusryhmien maksimikoot ovat seuraavat: 

- 1. - 2. vuosiluokkien opetus 21 oppilasta 

- 3. - 6. vuosiluokkien opetus 24 oppilasta 

- 7. - 9. vuosiluokkien opetus 22 oppilasta 

 

3.2. Oppilasvalinnan perusteet toissijaisessa oppilasvalinnassa  

 

Toissijaisessa oppilasvalinnassa oppilaalle myönnetään koulupaikka seuraavassa 

järjestyksessä: 

1. Oppilas asuu Nokialla. 

2. A2-kielen valinnan mukaan. 

3. Oppilaalla on erityisen vahva terveydellinen tai sosiaalinen peruste, jolloin  

koulupaikan myöntäminen perustuu asiantuntijalausuntoon. 

4. Oppilaan perhe on muuttamassa kyseisen koulun lähikoulualueelle. Toissijainen 

koulupaikka myönnetään määräaikaisesti korkeintaan lukuvuoden ajaksi kerrallaan. 
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5. Oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä, mutta haluaa jatkaa  

lukuvuoden loppuun asti aiemmassa lähikoulussaan. Toissijainen koulupaikka voidaan 

myöntää kaupungin sisäisestä muutosta johtuen myös alakoulun, yläkoulun tai 

yhtenäiskoulun loppuun asti aiemmassa lähikoulussa.  

6. Oppilaan sisarus käy kyseistä koulua. 

7. Vieraskuntalaiselle oppilaalle myönnetään koulupaikka, mikäli opetusryhmässä on 

tilaa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien sekä Hämeenkyrön kunnan kanssa tämän 

osalta on tehty yhteinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta. 

Tällöin oppilaan kotikunta päättää oppilaan koulukuljetusjärjestelyistä ja niistä 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.  

8. Tämän luvun perusteista poikkeaa luvussa 2.3. mainittu koripalloakatemia, johon 

vieraspaikkakuntalainen voidaan ottaa oppilaaksi, mikäli hän tulee valintakokeen 

perusteella valituksi. 

 

4. Ruotsinkielisten oppilaiden opetus 

Nokialla asuvien, äidinkielenään ruotsia puhuvien oppilaiden perusopetus järjestetään  

Tampereella, ruotsinkielisessä Svenska samskolan i Tammerfors -koulussa. Oppilaiden  

maksuttoman oppilaskuljetuksen järjestämisessä noudatetaan Nokian kaupungin 

koulukuljetusperiaatteita. 

 

5. Perusopetukseen valmistava opetus 

Nokian kaupungin perusopetuksen valmistava opetus järjestetään pääasiassa 1.-2. 

vuosiluokkien oppilaiden osalta lähikoulussa yleisopetuksen ryhmässä ja 3.-9. 

vuosiluokkien oppilaiden osalta valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavan 

opetuksen koulu osoitetaan oppilaan lähikouluksi. 

 

Opiskelijaksi ottaminen lukioon 

1. Lukioon hakeutuminen 

Lukiolain (10.8.2018/714) 19§ mukaan lain mukaiseen koulutukseen pyrkivällä on 

oikeus hakeutua haluamaansa oppilaitokseen. Nokian lukioon haetaan keväällä toisen 

asteen yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu sähköisen Opintopolku-järjestelmän kautta. 

Hakijat ovat tasavertaisessa asemassa kotikunnasta riippumatta. 

2. Opiskelijaksi ottaminen 

Lukiolain (10.8.2018/714) 22§ mukaan opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava 

yhdenvertaisia valintaperusteita. Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijaksi 

ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja 

hakutoiveita. Keskiarvoraja määräytyy hakijoiden määrän ja peruskoulun 
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päättötodistuksen perusteella. Nokian lukioon voidaan ottaa vuosittain maksimissaan 

170 opiskelijaa.  

 

2.1 Painotukset 

Lukioon voidaan urheilupainotukseen ottaa maksimissaan 40 opiskelijaa, joista 

enintään 12 opiskelijaa voidaan ottaa koripalloakatemiaan. Keskiarvorajan lisäksi 

painotukseen ottamiseen vaikuttaa erikseen järjestettävä soveltuvuuskoe tai muut 

lisänäytöt. Lopullinen koripalloakatemiaan valittujen määrä määrittyy 

soveltuvuuskokeiden ja lajiliittopisteytyksen perusteella. Hakijoille tiedotetaan 

etukäteen, minkälaisista osista soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat 

pisteytetään. 

 

 


