
 

Kannanotto koskien Harjun koulun siirron ajoitusta 
 
 
Laurentiuskoulun ja Ojamoharjun yhtenäiskoulun rakennushankkeet valmistunevat vuoden 
2020 lopulla ja Harjun koulukiinteistö luovutetaan Luksialle oppilaiden siirryttyä. 
 
Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry. esittää kannanottonaan, että Harjun 
yläkoululaisten siirtoa Laurentiuskouluun ja Ojamoharjun yhtenäiskouluun ei tule 
toteuttaa ennen syyslukukauden 2021 alkua ilman perusteellista arviointia siirtojen 
mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista. 
 
Mahdolliset siirrot kesken lukuvuoden tulisi toteuttaa lapsiystävällisesti ja hallitusti. Tämä 
tarkoittaa sitä, että siirtyvien oppilaiden tulisi olla mahdollista tutustua tulevaan kouluunsa 
useaan otteeseen ja osallistua toimintatapojen luomiseen. 
 
Tilannetta voidaan verrata koulun lakkautukseen, josta esim Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
2006 on antanut huomautuksen Korpilahden kunnanvaltuuston päätettyä lakkauttaa koulun 
1.1.2007 alkaen. 
 
Lokova ry toteutti kyselyn oppilaiden siirron ajankohdasta Harjun koulun ja Anttilan, 
Järnefeltin sekä Ojamon koulujen huoltajille niiltä osin, joita asia koskee. Kysely suoritettiin 
7.2.2020-16.2.2020 välisenä aikana. Siirtoa elokuussa 2021 puolsi 61,6% vastaajista ja 
vastaavasti alkuvuoden 2021 puolsi 37% vastaajista.  
 
Lokova ry toteaa, että muutto kesken lukuvuoden ei ole lasten edun mukaista. Varsinkin 
yhdeksäsluokkaisille kevätlukukausi on yhteishaun vuoksi erityisen tärkeä. Yhdeksännen 
kouluvuoden keskeyttäminen ja uudelleen järjestely voi vaikuttaa oppilaiden tulevaisuuteen 
pidemmällekin ajalle ja näin ollen pidemmälle katsoen myös kaupungin talouteen 
tulevaisuudessa. Tämän päivän talouteen kesken lukuvuoden siirrosta tulee lisäkuluja mm 
opettajien opetusvelvollisuustuntien turvaamisesta molemmissa kouluissa, muuttotyöt joko 
joululomalla tai viikolla 8 merkitsee opettajille erilliskorvausta muuttotöistä. Ainevalinnat voivat 
aiheuttaa kustannuksia, sillä kunnan on taattava oppilaalle aineen opetus. Jos esim. opettaja 
siirtyy Ojamolle ja oppilas Laurentiustaloon, mitä kustannuksia joko opettajan tai oppilaiden 
siirrosta tulee? Nämä ovat vain pieni osuus lisäkustannuksista. Entä onko otettu huomioon, 
että Anttilan koulun ja Harjun koulun oppilaat eivät tule mahtumaan Laurentiustaloon, sillä talo 
on laskettu sellaisen oppilasmäärän perusteella, jossa osa Anttilan koululaisista siirtyy 
Ojamon yhtenäiskouluun. Oppilaiden kesken lukuvuotta tapahtuvan siirron säästöistä ei ole 
nähty laskelmia. 
 
Siirrettäviä oppilaita on Anttilassa, Harjulla, Järnefeltillä. Ovatko oppilaat epätasa-arvoisia sen 
mukaan, mitä koulua tällä hetkellä käyvät?  
 
Tärkeää olisi siirtoa mietittäessä huomioida, että koulurakennusten vastaanotto ei tarkoita 
niiden valmistumista. Jälkityöt vievät pitkiäkin aikoja, kunnes kaikki saadaan kuntoon. Nyt 
voisi oikeasti tehdä valmiiksi asti, tuulettaa kalusteista ja rakennusmateriaaleista kaikki voc- 



 

päästöt pois. Yleensä noin puolen vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta 
primaariemissiot ovat tasolla, josta ei enää pitäisi olla sisäilman kannalta haittaa. 
 
Nuorten tulee saada vaikuttaa ja heitä tulee kuulla.  
 
Lohjan Unicefin lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen ajanjakso on päättymäisillään ja pian on 
arvioinnin aika. Lohjalla on toteutettu hallinnollisesti hyvin osa-alueittain tätä työtä, mutta 
mitkä ovat olleet lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet? 
 
Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että 

●  kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa 
●  YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa 
●  Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat 

kunnan päätöksentekoon 
● Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan 

talousarviossa 
● lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja 

kehittävät palveluita 
● Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 

 
Lokova ry lausuu kannanottonaan, että Harjun yläkoululaisten siirtoa 
Laurentiuskouluun ja Ojamoharjun yhtenäiskouluun ei tule toteuttaa ennen 
syyslukukauden 2021 alkua ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia, 
ennakkovaikutusten arviointia sekä arviointia siirtojen mahdollisista sosiaalisista 
vaikutuksista. 
 
Lokova ry:n hallitus 


