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Perusopetus = jaettu vastuu 

Kansallinen taso – päättää keskeiset ohjausvälineet 

Lainsäädäntö, rahoituspohja, informaatio-ohjaus

Kunta – organisatorinen taso, perusopetuksen järjestäjä

Kunta voi tehdä valintoja lain sallimissa rajoissa: koulut ja niiden tilat, 
opetuksen valtakunnallista tuntijakoa laajempi tarjonta (ml. painotettu 

opetus), opetukseen käytettävät resurssit, johtaminen ja henkilöstörakenne, 
yhteistyö vai yksintyö.

Kouluyhteisö – toiminnallinen, palveleva taso

Lähiopetuksena kouluissa toteutettava opetussuunnitelman mukainen opetus.
Oppijoille toiminnallinen, oppimiseen ja hyvinvointiin kiinnittävä ympäristö.



Kunnat huolehtivat
perusopetuksesta eri
lähtökohdista

• Noin 95 %  Manner-Suomen peruskouluista 
on kuntaperusteisia.

• Perusopetuksen järjestämisen osalta kunnilla 
on merkittävä organisatorinen vastuu ja 
päätäntävalta.

• Perusopetusta koskeva lainsäädäntö 
määrittää opetuksen järjestämistapoja ja 
koulutuksen saavutettavuutta.

• Perusopetus tulee järjestää lähiopetuksena.
• Perusopetusta järjestettävä erikseen suomen-

ja ruotsinkielisille asukkaille. 
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Peruskouluverkko on edelleen kattava
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oppilasmäärä 512 707 508 621 507 241 508 284 510 755 511 024 515 628 522 563 527 077 530 549
Kuljetusoppilaat 119 477 116 064 116 709 117 253 115 289 113 790 113 035 112 557 111 034 110 739
Kulj.opp. osuus % 23,3 22,8 23 23,1 22,6 22,3 21,9 21,5 21,1 20,9
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Perusopetuksen 
lähikouluperiaatteesta



• Lähikouluperiaate: Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden 
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen 
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja 
lyhyitä. (Pol 6 § 1 mom)

• Kunnan velvoite: Kunta osoittaa alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus annetaan sellaisella 
kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään (Pol 6 § 2 mom.).
• Kunnan tehtävä muutoksenhakukelpoinen päätös oppilaan ottamisesta 

hänelle osoitettuun kouluun tai opetuspaikkaan.
• Koulumatkojen määrittely perusopetuslain 32 §:n mukaisesti.

• Oppilaan oikeus: Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä hänelle 
tarkoitettua lähikoulua tai opetuspaikkaa.

• Hyvinvointi: Perusopetuksessa oppilaan työmäärä saa olla enintään sellainen, 
että hänelle koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kotitehtäviin käytettävä aika 
huomioon ottaen jää riittävästi aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin. 

Yleisesti: Mitkä asiat vaikuttavat 
kouluverkon muotoiluun?
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Vapaa hakeutumisoikeus
perusopetuksessa



• Asuinkunnan osoittaman lähikoulun lisäksi perusopetuslaissa 
säädetään oppivelvollisen mahdollisuudesta hakeutua 
muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai opetuksen 
järjestämispaikkaan. 

• Kunnille opetuksen järjestäjänä kyseessä on toisenlaisesta 
oppilaaksioton prosessista (ns. toissijainen oppilaaksiotto), 
jolle perusopetuslaki asettaa ”rajat”.

• Kunnalla ei näissä tilanteissa ole velvollisuutta ottaa oppilasta 
haettuun kouluun tai opetuspaikkaan. 

• Kunta voi asettaa ns. oppilaaksioton yhteydessä ehdon, 
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta 
aiheutuvista kustannuksista. 

Vapaa hakeutumisoikeus muuhun kuin 
kunnan osoittamaan kouluun 
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Vaikka rajatusti 
käytössä voi 

paikallisesti olla 
”suurempikin” 

vaikutuksiltaan.  



Peruskoulujen 
toimintaympäristöt eriytyvät
Syntyvyyden laskun ja yhteiskunnan monipuolistuminen 
näkyvät kunnissa ja perusopetuspalvelussa
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Sitra 10.6.2020

Opetushallitus 4.8.2020

HS 23.2.2021

HS 19.4.2021

YLE 
1.11.2021

YLE 
8.11.2021



Kuntaliiton kuvaus 
tilanteesta



Kuntien rooli vahvistuu. 
Uusi perusopetuslaki 1998.

Miten järjestelmän rakenteet vastaavat tilanteeseen ja 
muutostarpeisiin, joita kunnat nostavat esille? Kuinka 

suunnitella tulevaisuutta?

Kuntakokeilujen kautta 
peruskoulu-

järjestelmään. 
Peruskoulujen puitelaki

1970.

Pedagogiikan vahvistaminen 
ja järjestämisvastuun 
uudistaminen, tasa-

arvoisuuden vahvistaminen.

Miten turvata mm. tasa-arvoinen perusopetus eriytyvässä, 
erilaistuvassa ja monimuotoistuvassa tilanteessa?

Normitettu yleissivistävä 
koulutus, tasa-arvoisuuden 

vahvistaminen.

Kasvava lapsimäärä 
yhtenäiskulttuurin 

panostavassa Suomessa.

Vakiintuneempi lapsimäärä.

Oppilaiden tarpeet 
monimuotoistuvat.

Merkittävästi supistuva 
lapsimäärä 2020-luvulla. 
Alueellinen eriytyminen ja 

erilaistuminen kiihtyy.

Oppilaiden tarpeet 
monimuotoistuvat edelleen.

Syntyvyydessä ei nähtävissä 
merkittävää muutosta.

Alueellinen eriytyminen ja 
erilaistuminen jatkuu.

Oppilaiden tarpeet 
monimuotoistuvat edelleen.

Tilanne

Muutostarve

Vaikutus
järjestelmään

Perusopetus on kehittynyt 
yhteiskunnallisten tilanteiden mukaisesti

1970 20001980 1990 2010 2020 2030 2040
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Kuntien toimintaedellytyksiin vaikuttaa
• Moninaistuvat opetuksen järjestämisen 

lähtökohdat
• Oppilaiden ohjaus ja riittävä tuen tarpeisiin 

vastaaminen
• Opiskeluhuolto ja muiden hyvinvointia edistävien 

palveluiden lähentäminen 
• Henkilöstön osaaminen ja saatavuus
• Rahoituksen kestävyys laajasti
• Päätöksenteon ennakoinnin haasteet ja siihen 

vaikuttavat tekijät (ml. muuttujien 
tunnistaminen).

Monet haasteet ovat kunnille yhteisiä



Kunnat, joissa lapsimäärät laskevat 
• Tilanne on kriittinen. Perusopetuksen 

saatavuus ja saavutettavuus sekä 
laatunäkökulmat haastavat. Suppeaksi käyvä 
liikkumavara palvelun laajuuden kannalta. 

Kunnat, joissa muutokset lapsimäärässä ovat 
vähäisiä 
• Stabiilissa tilanteessa haasteeksi muodostuu 

kestävien strategioiden linjaaminen.

Kunnat, joissa lapsimäärät kasvavat
• Haasteena tasa-arvon lähtökohdista 

huolehtiminen, perusopetuspalvelun laajuus 
ja laadukkuus kokonaisuutena sekä siihen 
liittyvä kohtaanto.

Samanaikaisesti kuntien tilanteessa myös 
erityispiirteitä



Millä ehdoin ja edellytyksin perusopetusta voidaan 
järjestää edelleen laadukkaasti koko Suomessa?

Voidaanko perusopetusta kehittää ja uudistaa 
riittävästi nykyjärjestelmän rakenteisiin nojautuen?



Rakenteellinen ”status quo”
(Lähi)koulussa lähiopetusta
Yhtenäiskoulujen määrä 
kasvaa
Monitoimitilat kasvattavat 
suosiota
Yhteistyö kiinnostaa



Tulevaisuuden perusopetus 
rakennetaan kunnissa pienemmälle 

oppilasmäärälle, mutta 
monipuolisempaan yhteiskuntaan. 

Järjestämisen lähtökohdissa oltava 
vaihtoehtoja. 

Jousto ja monipuolisuus ovat 
voimavara ja keino.



Linkki ajankohtaisuutiseen 
väestönkehitys haastaa 
perusopetuksen 
muutokseen
Linkki Kunnat huolehtivat 
perusopetuksesta erilaisista 
lähtökohdista
Linkki Kuntalaiset aiempaa 
tyytyväisempiä 
perusopetuksen ja 
lukiokoulutukseen

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/vaestokehitys-haastaa-perusopetuksen-kokonaisvaltaiseen-muutokseen-1
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2021/kunnat-huolehtivat-perusopetuksesta-erilaisista-lahtokohdista
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2021/kuntalaiset-aiempaa-tyytyvaisempia-perusopetukseen-ja-lukiokoulutukseen


Miten yhdessä 
tarjoamme parasta 
opetusta ja tukea 

oppilaille?

Mistä oppilaita kunnan 
kouluihin?

Miten toimia kun oppilaiden 
tarpeet monimuotoistuvat ja 

alueemme eriytyvät?

Miten opettajia ja muita 
osaajia kuntaan?  

Tulevaisuudessa:
Voisiko 

verkostomaisempi 
toimintatapa olla 

kaikkia hyödyttävä 
ratkaisu 

perusopetuksen 
järjestämiseksi?

Visio kohti vuotta 2040
KUNTIEN 

PERUSKOULUPALVELUVERKOT
(”lähin tila”) 

ALUEELLISET JA KANSALLISET 
VERKOSTOKOULUT KUNTAPOHJAISEN 

PERUSOPETUKSEN TUKENA
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