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1. Johdanto  
 
Muonion kunta järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta ja vapaata sivistystyötä tehtäväalueita 
koskevan sääntelyn mukaisesti. Säännösten ja muiden määräysten ohella toiminnassa 
noudatetaan jäljempänä esitettyjä periaatteita. Periaatteet on esitetty koulutusmuodoittain. 
 

2. Perusopetus 
 

2.1 Opetuksen järjestäminen 
 
Muonion kunnassa perusopetus järjestetään koulukeskuksessa Muonion koululla (alakoulu) ja 
yläkoululla. Kouluille sijoittuu myös erityisiä tarpeita omaavien opetus. Parhaillaan selvitetään 
yhtenäiskouluun siirtymistä. Esiopetus järjestetään niin ikään koulukeskuksen yhteydessä. 
 

2.2 Oppilaat 
 
Muonion koulu ja yläkoulu ovat Perusopetuslaissa tarkoitetut lähikoulut kaikille Muoniossa 
asuville oppivelvollisille ja muille laissa tarkoitetuille opetusta saaville.  
 
Oppilaiksi voidaan silloin, kun opetusryhmissä on tilaa, tai vaadittavat opetusjärjestelyt ovat 
mahdollisia, ottaa oppilaita myös Muonion kunnan ulkopuolelta. Tavoitteena on, että 
opetusryhmän maksimikoko esiopetuksessa on 13 oppilasta ja vuosiluokilla 1-9 25 oppilasta. 
Mikäli esiopetusryhmän työskentelyyn osallistuu opettajan ohella enimmän aikaa 
koulunkäyntiavustaja tai vastaava henkilö, voi opetusryhmän koko olla enintään 20 oppilasta. 
Erityisiä tarpeita omaavien oppilaiden opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmissä, jolloin 
oppilasryhmien kokoon vaikuttaa myös Perusopetusasetuksen (852/1998) 2 §:n sääntely. 
 
Lähikoulun osoittamisen jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille otetaan toissijaisia hakijoita 
seuraavien perusteiden mukaisessa järjestyksessä: 
 

1. Oppilaan terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 
   
  Edellyttää huoltajan esittämää lääkärintodistusta tai muuta  
  asiantuntijalausuntoa.  
 

2. Oppilaan sisarus on valintahetkellä aloittanut opinnot koulussa ja jatkaa 
koulunkäyntiä samanaikaisesti kouluun hakevan kanssa 

  
3. Ensimmäiselle vuosiluokalle hakeva oppilas on esiopetuksessa koulussa 

 
4. Muut hakijat 
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Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, valitaan 
oppilaat valintaryhmittäin arpomalla. Esiopetuspaikan osoittamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin samoja periaatteita. 
 
Oppilaaksiottamista koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita kouluissa 
opetetaan. Oppilaaksi ottamisen periaatteistoa ei sovelleta maahanmuuttajien valmistavaan 
opetukseen eikä suomi toisena kielenä –opetukseen. 
 

2.3 Oppilaskuljetukset 
 
Koulumatkoista ja kuljetuksesta säännellään Perusopetuslain 32 §:ssä. Sääntelyn lisäksi 
Muonion kunnassa noudatetaan kunnan osoittamaa lähikoulua käyvien oppilaiden osalta 
seuraavia kuljetusten periaatteita. 
 
Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on (sovelletaan 1.8.2012 lukien) 
 

1. esiopetuksen oppilaalla, jonka matka kotoa esiopetuksen toimipaikkaan on yli 
kolme kilometriä 

2. 1.-6. luokan oppilaalla, jonka matka kotoa koululle on yli kolme kilometriä 
3. 7.-9. luokan oppilaalle, jonka matka kotoa koululle on yli viisi kilometriä 

 
Koulumatka mitataan lyhintä yleisesti käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten oppilaan 
kodin portilta koulun portille. Oppilas saattaa joutua kulkemaan osan koulumatkasta 
itsenäisesti kuljetusreitin varteen/pysäkille ja sieltä kotiin. Yhteishuoltajuuden tilanteissa 
koulukuljetusoikeus määräytyy oppilaan virallisen, väestörekisteritiedoissa olevan osoitteen 
mukaisesti. 
 
Oikeus kuljetukseen voi syntyä myös, mikäli koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet 
huomioiden muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen järjestäminen 
koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijalausuntoa, josta 
ilmenee myös ajanjakso, jolle kuljetusta esitetään. Oppilaalle voidaan myöntää oikeus 
maksuttomaan koulukuljetukseen myös terveydellisten syiden perusteella. Tämä edellyttää 
lääkärintodistuksen toimittamista. Vaaralliset liikenneväylät määritellään yhteistyössä teknisen 
osaston edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.  
 
Kuljetukset koskevat kuljetusta koulun opetukseen osallistumiseksi. Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan ja toiminnasta kotiin ei oppilaalla oikeutta kuljetukseen ole, ellei tämä 
muodosta ennen koulupäivää tai tämän päätteeksi järjestettyä kuljetusta odottavan oppilaan 
ohjattua toimintaa. 
 
Oppilaskuljetukset järjestetään joukkoliikenteen vakiovuoroja (ensisijainen kuljetusmuoto), 
tilausliikennettä ja taksikuljetuksia käyttäen siten, että kokonaisuus muodostuu toimivaksi. 
Tilausliikennettä ja taksikuljetuksia käytetään ainoastaan silloin, kun vakiovuorojen 
käyttäminen ei ole mahdollista. Taksikuljetuksia ei järjestetä oppilaan kotipihasta, vaan 
oppilaat kokoontuvat kuljetusta varten ns. taksipysäkeille, ja jäävät näillä kyydistä. 
Tavoitteena ovat turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat oppilaskuljetusjärjestelyt. 
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Oppilaan tulee käyttää sitä kuljetusta, joka lähtee koulupäivän päätyttyä, ellei seuraavaan 
lähtevään autoon jäämiselle ole perusteltua, koulun toimintaan liittyvää syytä. 
 
Mikäli oppilas joutuu kuljetuksen aikana vaihtamaan kulkuneuvoa, tulee kuljettajan varmistaa 
lapsen pääsy jatkoyhteysajoneuvoon. Kaikista oppilaskuljetusten poikkeustilanteista tulee 
kuljettajan tiedottaa koulua.  
 
Toissijaista koulua Muoniossa käyville oppilaille järjestetään kuljetus silloin, kun edellä 
mainitut lähikouluaan käyviä oppilaita koskevat ja seuraavat edellytykset täyttyvät: 
 

• koulumatka yhteen suuntaan on maksimissaan 60 kilometriä 
• samasta kylästä kulkevia, koulukuljetukseen oikeutettuja ja osallistuvia on 

ilmoittautunut aloittamaan tulevaa lukuvuotta vähintään viisi 
 
Toissijaiseen kouluun Muoniossa hakevien oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen päätetään 
oppilaaksi ottamispäätöksen yhteydessä. Muonion kunta ei järjestä eikä korvaa vieraassa 
kunnassa omaehtoisesti esiopetusta tai perusopetusta käyvien kuljetuksia. 
 
Esiopetuksen oppilaat 
 
On suotavaa, että huoltajat saattavat/kuljettavat esikouluikäiset lapset, jotka eivät ole 
oppilaskuljetuksen piirissä, esikouluun ja sieltä kotiin. Kunnan järjestämä kuljetusetuus 
koskee edellä esitettyjen kriteerien täyttyessä ainoastaan matkaa kotoa esiopetukseen ja 
sieltä kotiin, ei matkaa ennen esiopetuspäivää tai tämän päätyttyä järjestettävään 
päivähoitoon ja hoidosta kotiin, vaikka hoito tapahtuisi esiopetuksen tiloissa.  
 

3. Lukiokoulutus 
 

3.1 Opetuksen järjestäminen 
 
Lukiokoulutusta järjestetään Muonion lukiossa. Lukio on yleislukio, jossa on mahdollisuus 
myös luontopainotteiseen opiskeluun sekä hiihtovalmennukseen. Lukio toimii yhteisissä 
tiloissa ja tiiviissä yhteistyössä Ammattiopisto Lappian Muonion toimipaikan kanssa, ja 
opiskelijat voivat halutessaan suorittaa kaksoistutkinnon. Lukiokoulutusta annetaan 
mahdollisuuksien mukaan myös aikuisille. 
 

3.2 Oppilaat 
 
Lukion oppilaat otetaan yhdenvertaisin valintaperustein. Lainsäädännön lisäksi oppilaaksi 
ottamisessa noudatetaan seuraavia perusteita: 
 

• Muonion lukioon ottamiselle ei ole vähimmäiskeskiarvorajaa 
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• Oppilaat otetaan ensisijaisen toiveensa mukaisesti joko lukiokoulutukseen tai 
suorittamaan kaksoistutkintoa 

• oppilas voi hakeutua lukioon myös muuna ajankohtana yhteishaun ulkopuolella 
• erillisiä kursseja opiskelevat otetaan opetukseen mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 

 
Aikuisille suunnattuun lukiokoulutukseen sovelletaan edellä mainittuja valintaperusteita. 
Aikuiskoulutuksen oppilaat valitaan erillään nuorisokoulutuksen oppilaista. Opetusta 
järjestetään ensisijaisesti nuorille. 
 

3.3 Oppilaskuljetukset ja –asuntola 
 
Muonion lukion oppilaalle tarjotaan kuljetus kotoa oppilaitokseen ja sieltä kotiin silloin, kun 
oppilaan yhdensuuntainen koulumatka ylittää viisi kilometriä, ja edellä esitetyt 
perusopetuksen toissijaista koulua käyvien oppilaiden kuljetuksen edellytykset täyttyvät 
(kuljetus ei koske lukion asuntolassa asuvia). Oppilaat osallistuvat perusopetuksen oppilaille 
järjestettäviin kuljetuksiin, minkä lisäksi tarpeen mukaan järjestetään erillisiä kuljetuksia.  
 
Muonion lukiota käyvillä on mahdollisuus asuntolassa asumiseen opintojen aikana. 
Asuntolapaikka pyritään järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Mikäli hakijoita on enemmän 
kuin vapaita paikkoja, myönnetään asuntolapaikat seuraavien perusteiden mukaisessa 
järjestyksessä: 
 

1. hakijat, joiden opiskelu Muonion lukiossa ei pitkien matkojen, puuttuvien 
liikenneyhteyksien tai muun erityisen syyn vuoksi ei muuten ole mahdollista 

2. muut hakijat 
 
Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, valitaan 
oppilaat valintaryhmittäin arpomalla. 
 

4. Vapaa sivistystyö 
 
Vapaata sivistystyötä järjestetään Muonion kansalaisopistossa. Oppilaaksi ottamista ja 
opetuksen järjestämistä koskevista periaatteista päätetään ohjelman hyväksymisen 
yhteydessä. 
 

5. Muu koulutus 
 
Muun koulutuksen järjestämisen periaatteista päätetään erikseen. 


