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Perusopetuslain 4 §: n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville 

oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 

vuonna esiopetusta. Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle 

lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla 

kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Lähikoulu ei aina ole oppilaan kotia 

lähinnä sijaitseva koulu. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä 

opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Opetus tulee kunnassa 

järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen 

järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman 

turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslaki ei sisällä tätä tarkempia säännöksiä oppilaaksi 

ottamisen perusteista silloin, kun valintaperusteena ei käytetä valintakoetta. 

Euran kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää perusopetuksen 

oppilaaksiottoalueista sekä perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteista.  

Perusopetuslain mukaan kunnan tehtävänä on osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu, mikä 

käytännössä merkitsee sitä, että oppilaalla on aina oikeus päästä lähikouluunsa ilman 

valintakokeita. Maksuton kuljetus lähikouluun järjestetään kunnan toimesta, kun 

koulukuljetusoppaassa mainitut edellytykset täyttyvät. Päätös oppilaan koulupaikasta 

tehdään koulussa olevien luokka-asteiden ajaksi. 

Alakoulujen oppilaaksiottoalueiksi on määritelty seuraavat: Panelia, Kiukainen, Keskusta, 

Honkilahti ja Hinnerjoki (liitteenä kartta). Keskustan oppilaaksiottoalueella on kaksi 

alakoulua: Kauttuan ja Kirkonkylän koulut. Yläkoulun oppilaaksiottoalue on koko kunta ja 

kaikkien 7-9 luokkalaisten lähikoulu on Euran yhteiskoulu. Koska ikäryhmien koko ja 

asuinpaikat sekä koulujen käytössä olevat tilat vaihtelevat vuosittain, samalta tieltä ei aina 

mennä samaan kouluun kuin aiempina vuosina.   

Lähikoulun osoittaminen 1. luokalle tuleville oppilaille tapahtuu kunkin oppilasalueen sisällä 

seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

1. Oppilaat, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy. 

Ensin osoitetaan lähikoulu sellaiselle oppilaalle, jolla on terveydentilaan liittyvä tai muu 

erityinen syy, joka tulee huomioida koulua osoitettaessa. 

Terveydentilaan liittyvällä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että oppilas ei sairautensa 

takia pysty kulkemaan pitkää koulumatkaa tai, että oppilas ei ruumiinvammansa takia voi 

opiskella koulussa, jossa on paljon portaita. Tässä tarkoitettu syy on siis sellainen, jolla on 

suoranainen vaikutus siihen, millainen koulu oppilaalle soveltuu. Huoltajien tulee toimittaa 

lääkärinlausunto erikseen määriteltynä ajankohtana ennen lähikoulun osoittamista. 

Muulla erityisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi oppilaan tarvetta sellaiseen erityiseen 

tukeen tai erityisopetukseen, jonka järjestämisedellytykset on huomioitava lähikoulua 

osoitettaessa. Huoltajien tulee toimittaa erityiset syyt osoittava asiakirja erikseen 

ilmoitettuna ajankohtana ennen lähikoulun osoittamista. 



 

Muulla erityisellä syyllä voidaan tarkoittaa myös tilannetta, jolla on suoranainen vaikutus 

siihen, millainen koulu oppilaalle soveltuu. Huoltajien tulee toimittaa asiantuntijalausunto 

erikseen määriteltynä ajankohtana ennen lähikoulun osoittamista. 

2. Oppilaat, joilla on sisaruusperuste 

Toiseksi osoitetaan nuoremmalle samassa osoitteessa asuvalle siskolle/veljelle sama 

lähikoulu, jossa vanhempi sisko/veli on jo oppilaana päätöksentekohetkellä, mikäli huoltajat 

niin haluavat. Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos vanhempi sisko/veli on kyseisessä 

koulussa 

- päätöksentekohetkellä ylimmällä luokalla 

- toissijaisena oppilaana 

- valmistavan opetuksen ryhmässä/maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen 

ryhmässä 

- erityisluokalla 

3. Koulumatka 

Kolmanneksi osoitetaan lähikoulu muille oppilaille siten, että kaikki oppilasalueen oppilaat 

huomioiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 

4. Lähikoulutoive 

Neljänneksi huomioidaan huoltajien esittämät lähikoulutoiveet mahdollisuuksien mukaan. 

Huoltajilla on oikeus hakea lapselle oppilaspaikkaa muusta, kuin tälle osoitetusta 

lähikoulusta toimittamalla hakemus halutun toissijaisen koulun rehtorille, joka tekee 

päätöksen toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta. Perusopetusryhmän koon ollessa 

vuosiluokilla 1-2 24 oppilasta tai enemmän tai vuosiluokilla 3-6 28 oppilasta tai enemmän 

tai vuosiluokilla 7-9 24 oppilasta tai enemmän toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä. 

Yhdysluokilla noudatetaan samoja perusopetusryhmän enimmäiskokoja. 

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten maksutonta kuljetusta ei 

pääsääntöisesti järjestetä. 

Toissijaisen haun kautta koulut voivat ottaa mahdollisesti vapaaksi jääneille oppilaspaikoille 

oppilaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti: 

1. Oppilas asuu Eurassa. 

 

2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva 

erityinen syy. Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto hakemuksen liitteenä. 

Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu. 



Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esimerkiksi sellainen, että oppilas liikkumisesteen 

johdosta ei pärjää hissittömässä koulussa. Muu oppilashuollollinen syy on sellainen 

lapseen kiinteästi liittyvä seikka, joka estää tiettyyn kouluun menemisen. 

 

3. Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua. 

  

Oppilaan vanhempi sisarus käy asianomaista koulua. Sisarusperustetta ei 

kuitenkaan sovelleta, jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä kyseisen 

koulun ylimmällä luokalla. Perustetta ei myöskään sovelleta, jos sisarus on sijoitettu 

kyseiseen kouluun erityisopetuspäätöksen perusteella tai sisarus on hakemuksesta 

toissijaisesti ko. koulussa. Sisarusperuste koskee myös samassa osoitteessa 

vakituisesti asuvia uusperheen lapsia.  

 

4. Oppilaan esiopetus on toteutettu ko. koulussa. 

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, 

oppilaat valitaan arpomalla. 

Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös 

Oppilailla, joilla on erityisopetuspäätös/erityisen tuen päätös, on oikeus käydä sitä koulua, 

jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos lähikoulu ei pysty järjestämään lapsen 

tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat 

saatavilla. Oppilaaksiotto erityisluokalle (Kirkonkylän koulun yhteydessä) tai erityiskouluun 

(Ahmasojan koulu) tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perusteella. 

Sivistysjohtaja tekee päätöksen huoltajan hakemukseen perustuvasta erityisen tuen piiriin 

ottamisesta ja siirrosta sekä siirtämisestä yleisopetukseen.  

 


