
TOISSIJAISEN KOULUPAIKAN MYÖNTÄMINEN SIILINJÄRVELLÄ 

Oppilaalla on oikeus käydä perusopetuslain 6 §:n mukaista lähikoulua. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun 

(ensisijainen koulu). Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppilas voi pyrkiä myös muuhun kuin ensisijaiseen 

kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. 

Toissijaisen koulupaikan myöntämistä ohjaavat periaatteet Siilinjärvellä 

Toissijaisesta koulupaikasta päättää hallintosäännössä määrätty viranomainen. Edellytyksenä toissijaisen 

koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksen järjestämisestä sekä niistä 

aiheutuvista kustannuksista.  

Kouluun voidaan ottaa oppilaita toissijaiselle koulupaikalle, jos luokan koko ensisijaisen oppilaaksi oton 

jälkeen on seuraava: 

- 1-2 luokilla 20 oppilasta

- 3-6 luokilla 24 oppilasta

- 7-9 luokilla 22 oppilasta

Edellä mainituista oppilasrajoista voidaan poiketa ylöspäin, mikäli opetusryhmän koostumus tai resurssit 

ovat sellaisia, että opetus voidaan toteuttaa isommassakin ryhmässä. Vastaavasti oppilasrajoista voidaan 

poiketa alaspäin samoista syistä. Luokan oppilasmäärän lisäksi huomioidaan muut koulun käytössä olevat 

resurssit; esimerkiksi erityisopetuksen resurssi ja sen tarve koulussa tai koulun käytössä olevat 

oppilashuollon resurssit.  

Valittaessa oppilaita toissijaiselle koulupaikalle noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa 

järjestyksessä: 

1. Oppilas on jo aloittanut kyseisessä koulussa, mutta perhe on muuttanut oppilaan perusopetuksen

aikana toisen koulun alueelle.

2. Oppilaalla on asiantuntijalausuntoihin perustuva syy toissijaiseen koulupaikkaan.

3. Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa.

4. Oppilaalla on aktiivinen harrastus, johon osallistuminen estyy tai olennaisesti vaikeutuu, mikäli

oppilas käy ensisijaista koulua.

5. Muut syyt.

Mikäli samalla valintaperusteella olevia hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, täytetään vapaat 

paikat arpomalla.  

Muussa kunnassa asuvia voidaan ottaa Siilinjärvelle toissijaiseen kouluun vain silloin, kun kaikki 

siilinjärveläiset toissijaisen koulupaikan hakijat ovat saaneet koulupaikan.  

Erityistapauksia 

Siilinjärvellä alakoulujen luokkamuotoista erityisopetusta toteutetaan vain kolmella alakoululla. Mikäli 

oppilaalle osoitetaan koulupaikka erityisluokasta, kyseessä on aina oppilaan ns. lähikoulu, vaikka 

koulupaikka ei vastaa oppilaan kotiosoitteen mukaan määräytyvää lähikoulua.  

Mikäli oppilaan opetusta ei voida järjestää lähikoulussa terveydellisten syiden perusteella, sivistysjohtaja 

voi määrätä huoltajan hakemuksesta oppilaalle toisen koulun lähikouluksi.  

Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki ovat tehneet sopimuksen Jännevirran alueen oppivelvollisten 

alakouluopetuksesta. Tämän sopimuksen mukaan Siilinjärven kunta tarjoaa lähikoulupaikan alakoulussa 

(Toivalan koulu) myös niille kuopiolaisille lapsille, jotka asuvat sopimuksen mukaisella yhteistoiminta-
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alueella. Yläkoululaisia sopimus ei koske, mutta suurin osa näistä oppivelvollisista jatkaa yläkouluopintojaan 

Suininlahden koulussa.  


