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119§ ESI- JA PERUSOPETUKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV 2022-2023 (LIITE) 

 
Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko  
etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi 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. 
 
Lapinjärvi sijaitsee kahden eri maakunnan välissä. Koska kunta sijaitsee 
Uudellamaalla, on se siksi noudattanut loma-ajoissa Uudenmaan loma-
aikoja erityisesti talviloman suhteen. Lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-
ajat noudattavat Loviisan kaupungin koulujen työ- ja loma-aikoja. Työ- ja 
loma-aikojen yhteensovittamiseen on ollut perusteluna se, että yläkoululais-
ten opetus järjestetään Loviisassa.  
 
Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaille, oppilaiden huoltajil-
le ja henkilökunnalle ja varhaiskasvatuksessa olevien, tulevien esiopetuksen 
oppilaiden huoltajille on tehty Wilma-kyselyt, joiden avulla on haluttu sel-
vittää toiveita seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Selkeä enemmistö 
vastaajista (58 %) kannattaa koulutyön aloittamista 16.8.2022, kuten Lovii-
sassa. 54 % vastaajista toivoo, että syysloman kesto olisi joko kaksi tai 
kolme päivää. Suomenkielisistä vastaajista 46 % toivoo viikon mittaista 
syyslomaa. 53 % suomenkielisistä vastaajista ei halua, että Lapinjärvellä 
kopioidaan työ- ja loma-ajat suoraan Loviisasta. Ruotsinkielisistä vastaajis-
ta 67,3 % haluaa, että työ- ja loma-ajat kopioidaan suoraan Loviisan kau-
pungista. 
 
Loviisan kaupunki on päättänyt lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat 
kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 24.2.2021seuraavasti: 
Syyslukukausi 16.8.2022 (ti) - 22.12.2022 (to) 
Syysloma 21.-24.10.2022 (pe-ma) 
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su) 
Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 
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Vappupäivä on vuonna 2023 maanantaina 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. 
 

Liite 3:  Koulujen ja varhaiskasvatuksen huoltaja-, oppilas- ja henkilökuntakyselyn 
tulokset, yhteenvedot ruotsin- ja suomenkielinen opetustoimi 

 
Koulujen johtajat esittävät, että esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lu-
kuvuonna 2022–2023 olisivat seuraavat: 

 
Syyslukukausi 2022 (90 työpäivää) 
ti 16.8.-to 22.12.2022 
Syysloma to 20.-su 23.10.2022 
 
Kevätlukukausi 2023 (97 työpäivää) 
ma 9.1.2023 – la 3.6.2023 
Talvilomaviikko ma 20.-su 26.2.2023 
pe 7.- ma 10.4.2023 pääsiäinen 
ma 1.5.2023 vappupäivä 
to 18.5.2023 helatorstai 
 
Yhteensä 187 työpäivää 
 
 
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää  

-vahvistaa esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat esityslista-
tekstin mukaisesti lukuvuodelle 2022–2023. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
 
 
 
 
 
Otteen oikeaksi todistaa 
 
 
 
Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 
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