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Toissijaisen oppilaaksioton koulupaikkojen saamisen kriteereitä on tarvetta 
päivittää, jotta ne olisivat mahdollisimman selkeät. 

 
Toissijainen oppilaaksiotto 
 Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa 

lähikoulua. Oppilas voi hakea oppilaaksi muuhunkin kuin kunnan osoittamaan 
kouluun (Perusopetuslaki 28 §). Tällaisesta muusta kuin kunnan osoittamasta 
koulusta käytetään nimeä toissijainen koulu ja tällaiseen kouluun hakevasta 
oppilaasta nimeä toissijainen hakija.  

 
 Toissijaista oppilaspaikkaa yleisopetukseen (ei koske pienryhmiä) huoltaja hakee 

siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy Ylöjärven kaupungin kotisivuilta. 
Päätökset toissijaisista koulupaikoista tekee opetuspäällikkö, ja ne ovat voimassa 
päätöksessä määrätyn ajan. Opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu 
koulumatkaetuuteen eikä oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ole 
sisaruusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun. Oppilaalle, jolle 
kunnan tulee järjestää koulukuljetus nykyisestä kotiosoitteesta lähikouluun julki-
silla kulkuvälineillä, voidaan kuitenkin samoin perustein myöntää 
koulumatkaetuus myös toissijaiseen kouluun. 

 
 Muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun hakevat eli toissijaiset hakijat 

otetaan ryhmäkokorajoitukset huomioon ottaen seuraavien kriteerien 
perusteellai:  

 1. Otetaan ylöjärveläinen oppilas, joka on muuttanut koulun lähialueelta pois, 
mutta asuu edelleen Ylöjärvellä ja haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan, jos 
koulupaikan saavasta oppilaasta ei aiheudu lisäkustannuksia (esim. uuden 
opetusryhmän perustamista).   

 2. Otetaan ylöjärveläinen oppilas, jolla on erityisen oppilashuollollinen tai 
terveydellinen peruste (asiantuntijan lausunto). Samoin vastaanottavassa 
koulussa on tilaa, eikä toissijaisen koulupaikan saavasta oppilaasta aiheudu 
lisäkustannuksia (esim. uuden opetusryhmän perustamista).   

 3. Otetaan ylöjärveläinen oppilas, jos vastaanottavassa koulussa on tilaa, eikä 
toissijaisen koulupaikan saavasta oppilaasta aiheudu lisäkustannuksia (esim. 
uuden opetusryhmän perustamista).   

 4. Otetaan toisessa kunnassa asuva oppilas, jos vastaanottavassa koulussa on 
tilaa, eikä toissijaisen koulupaikan saavasta oppilaasta aiheudu 
lisäkustannuksia (esim. uuden opetusryhmän perustaminen).  

 
 Toissijaista koulupaikkaa hakeneille osoitetaan koulupaikka ensin periaatteen 1 

mukaisesti. Mikäli tämän periaatteen hakijoita on enemmän kuin kouluun 
voidaan ottaa, paikat arvotaan. Tämän jälkeen toissijaiset paikat täytetään 2. 
periaatteen mukaisesti ja mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat 
arvotaan. Samoin toimitaan periaatteissa 3 ja 4.  

 
 Tulevien koulutulokkaiden toissijaisten koulupaikkojen ensimmäiseen 

päätöksentekoon otetaan huomioon oppilaan huoltajien allekirjoittamat 



toisisijaista koulupaikkaa koskevat hakemukset, jotka on toimitettu 
opetuspäällikölle maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksen voi toimittaa vasta 
sitten kun oppilas on ensin saanut lähikoulupäätöksen. Ensimmäisen 
päätöksenteon jälkeen hakemuksia käsitellään niiden tulojärjestyksessä.  

 
 Toissijaisen oppilaaksioton ollessa kyseessä vuosiluokilla 
 1.-6. jakamattoman yleisopetuksen ryhmän (ei huomioida pienryhmiä) koko on: 
 - vuosiluokilla 1.-2. enintään 21 oppilasta muissa kouluissa kuin Ylöjärven 

Yhtenäiskoulussa, jossa on enintään 19 oppilasta 
 - vuosiluokilla 3.-6. enintään 23 oppilasta 
 - yhdysluokan jakamattoman opetusryhmän koko on vuosiluokilla 1.-2. 

enintään 17 ja vuosiluokilla 3.-6. enintään 19 oppilasta. 
 Vuosiluokilla 7.-9. jakamattoman yleisopetuksen ryhmän (ei huomioida 

pienryhmiä) koko on enintään 20 oppilasta. 
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Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä toisijaisen oppilaaksioton peri-

aatteet 1.2.2022 alkaen selosteen mukaisesti. 
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