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Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Suunnittelu- ja hallintopalvelut

Lähikoulun osoittaminen
Espoossa osoitettiin 26.4.2019 lähikoulu 2990 koulutulokkaalle.
Pitääkö lähikoulupaikka vahvistaa vastaanotetuksi?
Lähikoulupaikkaa ei tarvitse vahvistaa vastaanotetuksi. Lähikoulupäätös on voimassa koulussa olevien
vuosiluokkien ajan.
Miten lähikoulu osoitettiin?
Lähikoulut osoitettiin kunkin oppilasalueen sisällä seuraavassa järjestyksessä:
1. Oppilaat, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy. Huoltajan tuli ilmoittaa tästä
Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomakkeella viimeistään 21.1.2019 ja toimittaa
syyn osoittava lausunto/asiakirja suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 14.2.2019.
Määräajan jälkeen saapuneita lausuntoja/asiakirjoja ei huomioitu ja lausunnot/asiakirjat, jotka eivät
sisältäneet oppilaaseen kiinteästi liittyviä perusteita, hylättiin.
2. Oppilaat, joilla on sisarusperuste. Huoltajan tuli ilmoittaa Peruskoulun ensimmäiselle luokalle
ilmoittautuminen -lomakkeella samassa osoitteessa asuvan vanhemman siskon/veljen henkilötunnus.
Hakulomakkeella ilmoitettua sisarusperustetta ei huomioitu, jos oppilaan vanhempi sisko/veli oli
päätöksentekohetkellä lähikoulun ylimmällä luokalla, erityisluokalla, toissijaisessa koulussa tai
sellaisessa opetusmuodossa, johon hän on erikseen pyrkinyt ja tullut valituksi. Sisarusperustetta ei
myöskään huomioitu, jos se olisi aiheuttanut kaupungille ylimääräisiä koulumatkakustannuksia.
3. Oppilaat, joilla ei ole lähikoulun osoittamisessa huomioitavia terveydentilaan liittyviä tai muita erityisiä
syitä eikä sisarusperustetta. Näiden oppilaiden lähikoulu osoitettiin siten, että koulumatkat ovat kaikki
oppilasalueen koulutulokkaat huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikouluksi ei ole
aina voitu osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua.
4. Oppilaat, joiden hakulomakkeella esitetty lähikoulutoive voitiin huomioida. Lähikoulutoive jäi
toteutumatta, jos sen toteuttamisesta olisi seurannut lautakunnan päättämien enimmäisoppilasmäärien
ylittäminen tai se olisi aiheuttanut kaupungille ylimääräisiä koulumatkakustannuksia. Myöskään toisella
oppilasalueella sijaitsevia kouluja koskevia lähikoulutoiveita ei huomioitu.
Mitä jos lähikoulupäätös ei ole mieluinen?
Voit olla yhteydessä lähikoulupäätöksen tehneeseen rehtoriin ja keskustella lähikoulupäätöksen perusteista.
Jos olet tyytymätön lähikoulupäätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Saamasi päätöksen liitteenä on
muutoksenhakuohje. Huom! Aluehallintovirasto ei osoita lapsellesi uutta lähikoulua. Aluehallintovirasto tutkii
ainoastaan, onko lähikoulupäätöksen tehnyt rehtori toiminut asiassa sovellettavan lainsäädännön sekä
kunnassa päätettyjen linjausten ja määräysten mukaisesti.
Voit hakea lastasi toissijaiseen kouluun eli muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Hakuohjeet ja päivät sekä oppilasvalintaperusteet ovat luettavissa osoitteessa espoo.fi/kouluunhakeminen > Muuhun kuin
lähikouluun hakeminen > Toissijainen koulu. Toissijaiseen kouluun hakevia oppilaita voidaan ottaa vain, jos
kouluun on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja lähikoulun osoittamisen jälkeen. Koulujen rehtoreilta voi tiedustella
koulun oppilaspaikkatilannetta.
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