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Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. 
 
Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä.  
 
Huoltaja vastaa lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lapsen oppivelvollisuus alkaa 
sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Peruskoulut ja päiväkodit ovat yhteistyössä niin, 
että lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun on joustavaa. 
 
Myöhemmin kouluun 
 
Vuonna 2009 syntyneen lapsen koulunkäynnin aloittamista on mahdollista myöhentää 
syksyyn 2017. Tässä asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä lapsen esiopetusryhmän 
opettajaan. Yhdessä huoltajien, esiopettajan ja muun asiantuntijan kanssa selvitetään 
lapselle parhaiten sopiva koulun aloitus.  Sivistysjohtaja tekee asiasta päätöksen. 
 
Oman alueen koulu 
 
Oma oppimisalue määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Aina lähikouluksi ei voida 
osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu  voivat olla eri asia . 
Lähikoulutoiveen voi esittää kouluun ilmoittautumislomakkeessa.  
 
Oppilaille ilmoitetaan kirjeitse kouluun tutustumispäivä (huhti-toukokuu) ja samalla 
huoltajat saavat tiedon, missä oppilas aloittaa koulun. 
 
Kalajoen kaupungin alakoulut syksyllä 2016  
 
Etelänkylän koulu, Mehtäkylän koulu, Pohjankylän koulu, Rahjan koulu, Raumankarin 
koulu, Raution koulu, Tyngän aluekoulu ja Vuorenkallion koulu 
 



Toisen oppilasalueen kouluun 
 
Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin oman oppilasalueen 
koulusta. Hakemuksen saa toimistosihteeriltä.  
Palautetaan kouluun ilmoittautumislomakkeen yhteyde ssä.  
Sivistysjohtaja tekee päätöksen hakemuksen perusteella, jossa näkyy sekä lähikoulun että 
vastaanottavan koulun lausunto. Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa 
kesken koulunkäynnin, hän voi jatkaa entisessä koulussa ilman erillistä hakemusta. 
Vanhemmat vastaavat mahdollisesti aiheutuvista koulukuljetuskustannuksista. 
  
Koulun alkaminen on lapselle suuri asia 
 
Ensimmäiset kouluvuodet ovat tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsen kehitystä ja 
oppimista tuetaan niin, että hänelle muodostuu myönteinen käsitys itsestään oppijana ja 
koululaisena. Perusopetuksen tavoitteena on oppilaiden kiinnostus jatkuvaan tietojen ja 
taitojen hankkimiseen, niiden käyttämiseen ja kehittämiseen. Lapsi on tässä vaiheessa 
motivoitunut opettelemaan taitoja, joita hän tarvitsee aloittaessaan koulunkäynnin. Lapsen 
kouluvalmiuden kannalta luku- ja kirjoitustaitoa tärkeämpää on lapsen edistyminen 
seuraavissa tavoitteissa: 
 
Lapsi 
• osaa itse  huolehtia välineistään ja tavaroistaan 
• osaa olla  toisten lasten kanssa                                                      
• ymmärtää  annettuja ohjeita 
• on tottunut  rajojen asettamiseen ja noudattamiseen 
 
Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen oppimista ja kasvua.  
 
Opetukseen osallistuvan oikeudet 
 
Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, turvalliseen 
oppimisympäristöön, tukiopetukseen, erityisopetukseen, oppilashuoltoon, päivittäiseen 
ateriaan sekä oppimateriaaleihin.  
 
Opetussuunnitelma  
 
Jokainen koulu noudattaa kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmaa 
kehitetään kaiken aikaa. Vanhempien tuki myös tätä työtä tehtäessä on tärkeä. 
 
Turvallinen oppimisympäristö 
 
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden 
hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön 
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 
 
Tukiopetus 
 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen 
ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissa hitaammin edenneelle 
sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetuksen antaminen aloitetaan 



heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen 
opinnoissaan. 
 
Erityisopetus 
 
1. Yleinen tuki 
2. Tehostettu tuki 
3. Erityinen tuki 
 
Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset 
ovat heikentyneet vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Lisäksi tuen piiriin kuuluvat 
oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea tai joilla on kehityksessään 
riskitekijöitä. Oppilaan oppimista tuetaan oppimisvaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. 
Tukitoimenpiteet ovat oppimissuunnitelman tekeminen, tukiopetus, osa-aikainen 
erityisopetus ja luokkamuotoinen erityisopetus. Jos oppilas ei tukitoimenpiteistä huolimatta 
saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. 
Erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 
Oppilashuolto 
 
Oppilashuolto on koulun kasvatustyöhön sisältyvää toimintaa. Se kuuluu kaikille 
kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltotyöstä vastaaville viranomaisille. 
Oppilashuollon palveluita ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto ja 
lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuoltoa toteutetaan 
yhteistyössä kotien, oppilashuoltoryhmän asiantuntijoiden ja koulun muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. 
 
Kouluateria 
 
Oppilas saa koulussa jokaisena koulupäivänä kouluaterian. Erikoisruokavaliota 
noudatettavien lasten tarpeet otetaan huomioon kouluruokailua järjestettäessä. Huoltajaa 
pyydetään toimittamaan koulun terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus lapsen 
mahdollisista ruoka-allergioista. Todistus toimitetaan ennen koulun alkamista 
koulutoimistoon.  
 
Oppimateriaali 
 
Oppilaalle annetaan opetuksen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali. 
 
Oppilaan tiedot rekisterissä 
 
Oppilaan tietoja on seuraavissa henkilörekistereissä: oppilasrekisteri, 
kouluterveydenhuollon asiakasrekisteri. Huoltajalla on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa 
oikaista rekisterissä olevat tiedot oman lapsensa osalta. Perusopetuslain 40 §:n mukaan 
kouluviraston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
 
 
 



Oikeus koulukuljetukseen 
                 
Kalajoen kaupunki järjestää 0-2 luokan oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen, kun 
koulumatka on yli 3 km ja 3-9 luokan ja lisäopetuksen oppilaalle, kun koulumatka on yli 5 
km pitkä. Kalajoen kaupungin kuljetuskoordinaattori käyttää koulumatkan mittaamiseen 
ReittiGIS ohjelmaa. Kun kilometriraja täyttyy, koulukuljetusoikeus tulee automaattisesti ja 
tästä ei tehdä erillistä päätöstä. Vanhemmat merkitsevät koulumatkapituuden 
ilmoittautumislomakkeeseen. Jos vanhempien ilmoittama koulumatkan pituus on eriävä ja 
tällä ilmoituksella tulisi oikeus koulukuljetukseen, tarkistetaan koulumatkan pituus.   
Viranhaltijanpäätös koulukuljetusoikeudesta toimitetaan viimeistään elokuun alkupuolella.  
 
Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun 
välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään. Koulumatka mitataan kotitontin 
portilta koulutontin portille lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin. Kuljetuksia ei järjestetä 
ovelta-ovelle-kuljetuksina, ellei ole erityisperusteita. Oppilaat kerääntyvät ns. 
taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-
autopysäkeille. Vanhemmat voivat järjestää lastensa koulumatkat itse, mikäli katsovat, 
ettei kaupungin tarjoama taso ole heille riittävä. Tällöin he vastaavat itse kustannuksista. 

Koulukuljetuksia järjestetään vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kaupunki ei ole 
velvollinen järjestämään koulukuljetusta koko koulumatkalle, vaan kuljetus voidaan 
järjestää osalle matkaa, kunhan oppilaan omatoimisesti kulkema matka ei ylitä 0 -2 
luokkien oppilaille 3 km ja 3 – 9 luokkien oppilaille 5 km tai kun koulumatka odotuksineen 
ei ylity 2,5 tuntia oppilaan ollessa alle 13-vuotias ja  
3 tuntia oppilaan ollessa yli 13-vuotias tai jos oppilas saa erityisopetusta. Kodin ja 
taksipysäkin/linja-autopysäkin välille ei muutoin kuin erityisperusteella (sairaus, vamma 
yms.) järjestetä kuljetuksia. 

Yhteishuoltajuustapauksissa noudatetaan KHO:n päätöstä 2006:10:  

Koulukuljetus myönnetään ja järjestetään ainoastaan oppilaan väestörekisterin mukaisesta 
osoitteesta. 

Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka perusteella 
määritellään oppilaan lähikoulu. Kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri 
osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota. 

Hoitopaikkakuljetukset eivät kuulu koulutoimen tehtäväkenttään. 

Jos oppilaalle on varattu aamupäiväksi tai iltapäivien ajaksi aamu/iltapäivätoiminnasta 
paikka, kaupungilla ei ole tällöin velvoitetta järjestää koulukuljetusta kouluun/kotiin. Ei 
myöskään silloin, kun oppilas on osan aikaa kuukaudesta aamu/iltapäivätoiminnassa.  

Koulukuljetukset, muut perusteet 

Koulumatkan vaarallisuus 

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kaupunki on velvollinen 
järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Koulumatkan 
vaarallisuus määritellään tähän tarkoitukseen hankitulla Koululiituohjelmalla.  



Koulukuljetusoikeus tulee automaattisesti ja tästä ei tehdä erillistä päätöstä. Jos 
vanhempien näkemys koulumatkan vaarallisuudesta on eriävä, tulee vanhempien täyttää 
koulukuljetushakemus. Hakemuksen saa toimistosihteeriltä.  
Palautetaan kouluun ilmoittautumislomakkeen yhteyde ssä.  Viranhaltijanpäätös 
koulukuljetusoikeudesta toimitetaan viimeistään elokuun alkupuolella.  
 

Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus 

Kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle 
koulumatkakustannuksia, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka 
saattaa olla liian vaikea esim. oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian 
raskas, jos oppilaalla on terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. 
Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää 
aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. 
Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä 
kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnossa on myös 
mainittava selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen 
järjestämistä. Lausunto on uusittava joka lukuvuosi ellei se ole luonteeltaan 
pysyväisluonteinen. Lisäksi huoltaja täyttää koulukuljetushakemuksen.  
Hakemuksen saa toimistosihteeriltä. Palautetaan kouluun ilmoittautumislomakkeen 
yhteydessä.  Viranhaltijanpäätös koulukuljetusoikeudesta toimitetaan viimeistään elokuun 
alkupuolella  

Muuta 
 
Pyöräily  
 
Kaupungin kouluilla on koulukohtaiset ohjeet siitä, miten 1-luokan oppilaat voivat käyttää 
polkupyörää koulumatkoilla. Tarkempia tietoja saa omalta opettajalta. Laki vaatii pyöräilijää 
käyttämään kypärää. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Aamu – ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä 
erityisopetuksessa oleville oppilaille myös vuosiluokilla 3-9. 
 
Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 6.30 – 16.30 välisenä aikana 
n. 4 tuntia / päivä. Alustavan suunnitelman mukaan ryhmän perustaminen edellyttää 
vähintään 8 osallistujaa toimipistettä kohti. Koululaisten aamu - ja iltapäivätoiminta on 
maksullista toimintaa.  
Toimintaan osallistuvilta peritään sivistyslautakunnan päättämä maksu, joka on tällä 
hetkellä 
 
iltapäivätoiminta enintään  10 pv / kk    40 € 
            11-15 pv / kk  50 € 

16-22 pv / kk  70 €  
 

Jos lapsi osallistuu myös aamupäivätoimintaan on lisämaksun suuruus tästä toiminnasta 
10 € / kk.  
Jos lapsi osallistuu vain aamupäivätoimintaan, on maksun suuruus 35 € / kk.  
 



Iltapäivätoiminnan maksu muodostuu kuukausittain todellisten läsnäolokertojen 
mukaisesti. Aamupäivätoiminnan maksut ovat riippumattomia läsnäolokerroista.   
 
Mikäli erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on mainittu kehitysvammaisen 
lapsen erityishuolto-ohjelmassa, ei toiminnasta peritä maksua. Lausunto on toimitettava 
koulutoimistoon. 
 
Palvelun tuottaja voi sanoa irti oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta mikäli kolmen (3) 
kuukauden asiakasmaksut on maksamatta. Maksut voidaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. 
 
Toimintaan osallistumisesta tehdään sopimus jossa alustavasti sovitaan toiminnan tarve.  
 
Merkitse hakemukseen toivottu paikka. Mahdollisesti käynnistyvä aamu – ja 
iltapäivätoiminta on riippuvainen ryhmäkoosta.  
 
Toimintaan valituille ilmoitetaan kirjeitse huhti-toukokuun aikana. 
 
Kouluun ilmoittautumislomake ja muut hakemukset pal autetaan  29.1.2016 
mennessä. Kalajoen alueelta kaupungintalon infoon ja Himangan alueelta Himangan 
koulutoimistoon, Raumankarin koulu.  
 
postitse osoitteella  
 
Kalajoen kaupunki / Hyvinvointipalvelut /  
Koulutoimisto 
Kalajoentie 5 
85100  Kalajoki 
 
 
Lisätiedot 
 
Sivistysjohtaja  Esa Siirilä   puh. 044-4691 236 
Toimistosihteeri Maaru Lapinoja  puh. 044-4691 297 

maaru.lapinoja@kalajoki.fi 
   (lähikoulu tiedot ja hakemuslomakkeet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


