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Kalajoen perusopetuksessa aloittaa ensi syksynä koulutiensä 163 ekaluokkalaista. 
 
Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle on 17. - 30.1.2018 välisenä aikana. 
Ilmoittautuminen ekaluokalle tehdään sähköisesti Wilma -ohjelmalla. Vanhemmat saavat 
tarkemmat ohjeet sähköisen ilmoittautumisen tekemiseen Wilma viestinä. Vanhemmat, 
joilla ei vielä ole Wilma tunnuksia, voivat olla yhteydessä opetuspalveluiden 
toimistosihteeriin. 
 
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 2011 syntyneen lapsen koulunkäynnin aloittamista on mahdollista myöhentää 
syksyyn 2019. Tässä asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä lapsen esiopetusryhmän 
opettajaan. Yhdessä huoltajien, esiopettajan ja muun asiantuntijan kanssa selvitetään 
lapselle parhaiten sopiva koulun aloitus.  Opetuspalveluiden palvelualuejohtaja tekee 
asiasta päätöksen. 
 
Oman alueen koulu 
 
Oma lähikoulu määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Aina lähikouluksi ei voida 
osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu  voivat olla eri asia .  
 
Päätös hyväksytystä koulupaikasta ilmoitetaan Wilmassa helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Oppilaille lähetetään kirjeitse kutsu kouluun tutustumisesta toukokuulla. 
 
 



Kalajoen kaupungin alakoulut syksyllä 2018  
 
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. Hakemus tehdään sähköisesti samalla kouluun ilmoittautumislomakkeella Wilma 
ohjelmalla.  
 
Opetuspalveluiden palvelualuejohtaja tekee päätöksen koulupaikasta toisen oppilasalueen 
kouluun keskusteltuaan koulunjohtajien kanssa. Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä 
asuinpaikkaa kesken koulunkäynnin, hän voi jatkaa entisessä koulussa ilman erillistä 
hakemusta. Vanhemmat vastaavat mahdollisesti aiheutuvista koulukuljetuskustannuksista. 
  
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 
opetuspalveluiden 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, tienvaarallisuuden tai lääkärinlausuntoon perustuen. Kalajoen kaupungin 
opetuspalveluiden toimistosihteeri tarkistaa oikeudet koulukuljetuksiin voimassa olevan 
kuljetusperusteen mukaan. Sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen on syötetty alustavat 
tiedot kuljetusoikeudesta.  
 
Wilman sähköisellä kouluun ilmoittautumislomakkeella on mahdollista hakea 
koulukuljetusta perustellusta syystä, esim. lääkärinlausuntoon pohjautuen. Lausunnon 
kopio on toimitettava opetuspalveluiden toimistosihteerille ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Opetuspalveluiden palvelualuejohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. 
Viranhaltijanpäätös koulukuljetusoikeudesta toimitetaan viimeistään elokuun alkupuolella 
niille, jotka ovat sitä erikseen anoneet.  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Aamu – ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä 
erityisopetuksessa oleville oppilaille myös vuosiluokilla 3-9. 
 
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 
varhaiskasvatuksen toimistosihteerille. 
 



Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuperusteet muuttuvat vuonna 2018. Lisätietoa 
muutoksista tulee viikolla 4. 
 
Hakemisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2018-2019 tiedotetaan erikseen 
Wilmassa. 
 
 
Sähköinen kouluun ilmoittautuminen päättyy  30.1.2018 
 
Päätöksiin liittyvät asiantuntijalausunnot on myös palautettava 30.1.2018 mennessä joko 
 
postitse osoitteella     
 
Kalajoen kaupunki / Opetuspalvelut   
Miia Hämäläinen    
Kalajoentie 5    
85100  Kalajoki    
 
tai tuomalla ne suoraan Merenojan koulun kansliaan (Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki). 
 
 
Lisätiedot 
 
Opetuspalvelut 
 
Palvelualuejohtaja  Riku Saksholm  puh. 044-4691 601 

riku.saksholm@kalajoki.fi 
 

Toimistosihteeri Miia Hämäläinen  puh. 044-4691 377 
   miia.hamalainen@kalajoki.fi 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


