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145§ ESI- JA PERUSOPETUKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV 2023-2024 (LIITE) 

 

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pia Kokko  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522  

 

 

  Perusopetuslain 23 § mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 

31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työ-

päivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäi-

syyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä, jos ne sijoittuvat arkipäiville. 

 

  Opetuksen järjestäjän tulee päättää lukuvuosittaisista esi- ja perusopetuksen 

työajoista. Lukuvuoden alkamispäivän voi opetuksen järjestäjä itse päättää, 

mutta lukuvuoden päättymispäivä on säädetty valtakunnallisesti yhtenäisek-

si siten, että koulutyö päättyy 22. viikon viimeisenä lauantaina. Esiopetuk-

sen järjestämisestä säädetään puolestaan perusopetusasetuksessa 

(852/1998), jonka mukaan esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuo-

dessa. 

 

Opetuksen järjestäjä päättää lomista ja muista koulutyön keskeyttävistä jak-

soista. Säännökset eivät rajoita opetuksen järjestämistä myös lauantaina tai 

sunnuntaina. 

 

Vappupäivä on vuonna 2024 keskiviikko ja sijoittuu arkipäivälle, joten se 

vaikuttaa koulujen työpäiviin niitä vähentävästi. Myös itsenäisyyspäivä ja 

helatorstai sijoittuvat arkipäiville ja vähentävät koulujen työpäiviä. Yhteen-

sä lukuvuonna 2022–2023 on työpäiviä siten yhteensä 187. Molempiin eh-

dotuksiin sisältyy mahdollisuus siihen, että koulut voivat suunnitella yhden 

lauantaityöpäivän, joka korvaisi perjantain 10.5.2024. Mikäli sivistyslauta-

kunta hyväksyy ehdotuksen ja koulu päättäisi ottaa käyttöönsä lauantaityö-

päivän ja korvaavan vapaapäivän, tulee siitä päättää lukuvuosisuunnitelman 

hyväksymisen yhteydessä syksyllä 2023. 

 

Oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle ja varhaiskasvatuksessa olevien, 

tulevien esiopetuksen oppilaiden huoltajille on tehty Wilma-kyselyt, joiden 

avulla on haluttu selvittää toiveita seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-

ajoista. Kyselyssä on kaksi vaihtoehtoa esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-

ajat lukuvuodelle 2023–2024. Kysely oli auki 10.-17.11.2022 asti. Vastauk-

sia annettiin yhteensä 84. Kysely lähetettiin kaikkiaan 42 koulun henkilö-

kuntaan kuuluvalle henkilölle ja 249 huoltajalle, yhteensä 333henkilölle. 

Vastausprosentti oli 25 %. 

 

Kyselyssä oli kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan koulun al-

kamispäivän ja syysloman pituuden suhteen. Ensimmäinen vaihtoehto tar-

koittaa koulun alkamista 15.8.2023 ja kahden päivän syyslomaa. Toinen 

vaihtoehto tarkoittaa koulun aikaisempaa alkamista (10.8.2023) ja viikon 

syyslomaa. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy mahdollisuus sille, että kou-

lut voivat suunnitella yhden lauantaityöpäivän, joka korvaisi perjantain 

10.5.2024. 
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  Kuvio: Huoltaja- ja henkilökuntakysely/ työ- ja loma-ajat 2023–2024 

 

Liite 5:  Huoltaja- ja henkilökuntakyselyn vaihtoehdot sekä tulokset 

 

Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaat ovat käsitelleet työ- ja 

loma-aikoja osana oppilaskuntatoimintaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa 

oppilaskunta esittää vaihtoehto yhden valitsemista eli että koulu alkaisi 

15.8.2023 ja että syysloma olisi lyhyt. 

 

Suomenkielisen opetuksen osalta oppilaskunnan esitys jakautuu seuraavas-

ti: Rehtorin ilmoituksen mukaan koko oppilaskuntaa ei ole ehditty kuule-

maan luokkakokouksissa Porlammilla, mutta Kirkonkylän toimipisteen 

kaikkien oppilaiden äänet sekä Porlammin toimipisteen oppilaskunnan hal-

lituksen äänet on saatu kerättyä: 

 

1. Syysloma viikon ja kesäloma 3 päivää lyhyempi: 55/68 ääntä 

2. Syysloma kaksi päivää ja kesäloma 3 päivää pidempi: 13/68 ääntä 

 

Hilda Käkikosken loma-ajan toiveena ääntenvoittajaksi tuli pitempi syys-

loma, lyhyempi kesäloma. 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että  

 -lukuvuoden 2023–24 työ- ja lomat ovat seuraavat: 

 

 Syyslukukausi 15.8.2023-22.12.2023 

 Lukuvuosi alkaa ti 15.8.2023 

 Syysloma pe-ma 20.-23.10.2023 

 Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023 

 Syyslukukausi päättyy pe 22.12.2023 

 

Kevätlukukausi 8.1.2024-1.6.2024 

Kevätlukukausi alkaa ma 8.1.2024 

 Talviloma ma–pe 19.–23.2.2024 (viikko 8) 

 Pääsiäisloma pe-ma 29.3.-1.4.2024 

 Vappupäivä ke 1.5.2024 
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Helatorstai to 9.5.2024 

 Lukuvuosi päättyy la 1.6.2024 

 

Koulut voivat suunnitella yhden lauantaityöpäivän, joka kor-

vaa perjantain 10.5.2024. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistysjohtaja 

https://sign.visma.net/fi/document-check/0300336b-a0e5-4671-84ca-23d524b13964

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/0300336b-a0e5-4671-84ca-23d524b13964

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-12-09T10:03:35+0000
	Visma Solutions Oy 813f460a064f2104d889d332dd0759fd626d2a6b




