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 Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus osoittaa oppilaalle 

lähikoulupaikka. Perusopetuksen oppilaan koulumatkan tulee olla 
mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. Kunnalla on lain mukaan velvollisuus 
järjestää maksuton koulukyyti niille oppilaille, joiden koulumatka on 
pidempi kuin 5 kilometriä.  

 
 Kaikille koulunsa aloittaville ykkösluokkalaisille halutaan taata 

yhdenvertainen hakuprosessi ja koulun aloitus. Opetuksen järjestämisen 
kannalta on tärkeää, että opetusryhmien koko ei missään koulussa kasva 
liian suureksi ja samalla pyritään myös välttämään liian pienten 
opetusryhmien muodostumista.  

 
 Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle on tulossa lukuvuodeksi 2023 – 

2024 yhteensä 444 oppilasta. Oppilaiden sijoittelu toteutetaan 
perusopetuslain sekä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 
Oppilaiden lopulliset sijoitukset valmistellaan yhteistyössä koulujen kanssa.  

 
 Perusopetuksen aloittavien oppilaiden opetusryhmät muodostetaan niin, 

että aloittavassa opetusryhmässä on korkeintaan 24 oppilasta. Mikäli 
opetusryhmässä on useita erityisen tuen päätöksen saaneita tai 
maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaita, ryhmä voi olla myös 
tätä pienempi. Opetusryhmiä on tarkoitus perustaa kouluille yhteensä noin 
24-25 kappaletta ja opetusryhmien koon on tarkoitus olla noin 20 
oppilasta/opetusryhmä.  

 
 Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä on oikeus hakea, mutta ei ehdotonta 

oikeutta päästä muuhun kuin lähikoulupäätöksessä osoitettuun kouluun eli 
huoltajilla on mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa 
muusta kuin oppilaalle ilmoitetusta lähikoulusta. Mikäli hakemuksia tiettyyn 
kouluun tulee enemmän kuin vapaita paikkoja on, valinta suoritetaan 
arpomalla. Toissijaisessa oppilasvalinnassa noudatetaan myös 
yhdenvertaisia valintaperusteita. Toissijaisen oppilaaksiottopäätöksen 
perusteella sijoitetuilla oppilailla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.  

 
 Lohjalla esiopetuksessa olevien lasten huoltajilla on käytössä Wilma-

tunnukset. Tiedottaminen ja oppilaiden kouluun ilmoittautuminen voidaan 
näin toteuttaa sähköisesti. Jokainen kouluun ilmoittautunut oppilas saa 
viimeistään helmikuussa 2023 ensisijaisen koulupaikkapäätöksen, josta 
selviää oppilaan tuleva lähikoulu. Päätökset toissijaisista koulupaikoista 
ilmoitetaan huoltajille maaliskuun alkuun mennessä. Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen toteutetaan kouluun ilmoittautumisen 
yhteydessä.  
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Lisätiedot Opetuspäällikkö Liisa Saarniniemi, liisa.saarniniemi@lohja.fi 
  
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka 
 
Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää toteuttaa perusopetuksen 

aloittavien oppilaiden oppilasvalinnat edellä kuvatun mukaisesti 
lukuvuodelle 2023 – 2024. 

 
Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan. 
 
Täytäntöönpano perusopetuksen rehtorit  
 koulusihteerit  
 päiväkodinjohtajat  
 erityissuunnittelija Lehtonen 
 erityisasiantuntija Malmi  
 varhaiskasvatuspäällikkö Koivumäki 
------------------------------------ 
 

Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 30.11.2022 
 
 

Päivi Kesälä 
hallintoasiantuntija 
 

 
 *** Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti ***
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 141 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta. 


