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 Porvoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiotto 
 perustuu oppilaaksiottoalueisiin. Oppilaaksiotto tapahtuu 1.8.2022 
 lukuvuodesta 2022–2023 alkaen oheisia periaatteita noudattaen. 
 
  1. Oppilaat otetaan lähikouluun, joka määräytyy väestörekisteriin 

merkityn kotiosoitteen mukaan, koulutusjaoston päättämiltä 
oppilaaksiottoalueilta. 

  
 2. Lähikouluun 1.-2 ja 7. luokalle otetaan enintään 25 oppilasta ja 

luokilla 3–6 enintään 28 oppilasta. Jos alueelta on tulossa luokalle 
enemmän oppilaita, kuin em. rajat osoittavat, ohjataan lapsi toiseen 
kouluun tai perustetaan, jos mahdollista, lisäryhmä. Luokassa, jossa 
on pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi, luokkakoko on enintään 20. 

  
 3. Sisarussuhde antaa oikeuden tulla lähikouluun. Tätä sääntöä 

sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että luokalle on tulossa 
enemmän kuin em. rajat osoittavat koulun omalta alueelta.  

  
 4. Oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevien pääsemistä kouluun ei 

ohjaa sisarussääntö. Muilta alueilta tulevia otetaan kouluun, mikäli 
siellä on tilaa. Kun kyseessä on ns. toissijainen koulu eli sellainen 
koulu, johon lasta ei ole koulutustoimen taholta osoitettu, hän ei ole 
oikeutettu koulukuljetuksiin. 1. luokilla luokka on täynnä toissijaisten 
oppilaiden osalta kun siellä 22 oppilasta. Vuosiluokilla 2–9 luokka on 
toissijaisten oppilaiden osalta täynnä, kun siellä on 24 oppilasta. 

  
 5. Koulun ja kodin etäisyys määrittää pääsemistä kouluun silloin, kun 

kouluun halukkaita on enemmän kuin sinne voidaan ottaa ja ei ole 
kyse sisarussuhteesta. Lähimpänä koulua asuvat otetaan 
ensisijaisesti kouluun. 

  
 6. Kun oppilas muuttaa toiselle oppilaaksiottoalueelle huoltajan tulee 

hakea koulunkäyntipaikkaa. Oppilaalla on oikeus käydä sitä koulua, 
jossa on aloittanut koulunsa lukuvuoden loppuun. Mikäli oppilas 
haluaa jatkaa muuton jälkeen ko. koulussa, se ei enää ole lapsen 
ensisijainen koulu, joten hän ei ole enää oikeutettu koulukuljetuksiin. 
Jatkossa hänen pääsemistä kouluun ohjaavat samat säännöt kuin 
muillakin koulun alueen ulkopuolisilla oppilailla. 

  
 7. Esiopetus jollakin tietyllä alueella ei anna lapselle oikeutta alueen 

kouluun. 
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 8. Lukuvuoden 2022–2023 alusta aloittavilla uusilla erityisen tukeen 

siirretyillä pienryhmien oppilailla ja painotettuun opetukseen 
(kielikylpy, musiikkiluokka ja liikuntaluokka) valituilla oppilailla 
oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja heille tehdään 
lähikoulupäätös. 

  
 9. Nämä ohjeet astuvat voimaan 1.8.2022. 
 
 Kltj: 
 
 Suomenkielinen koulutusjaosto päättää hyväksyä em. ohjeet 

perusopetuksen oppilaaksiottoa varten 1.8.2022 alkaen. 
 
 
 Päätös: 
 Suomenkielinen koulutusjaosto päätti hyväksyä em. ohjeet 

perusopetuksen oppilaaksiottoa varten 1.8.2022 alkaen. 
 
 _____________ 
 
 
 Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 21.11.2022 
 
 


