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1 § Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.59. 
  
 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
Esitys Pöytäkirjantarkistajiksi valittaneen Henri Huittinen ja Anne Luhtanen. 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Heiniö ja Henri Huittinen. 

 
   
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Esitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Esitys Johtokunta hyväksynee edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
  LIITE 1 

 Päätös  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

6§ Ehdotus Puistolanraitin ala-asteen koulun A1 kielivalinnoista 



 

Koulujen kielivalinnat tulee suunnitella alueellisesti siten, että englannin lisäksi on 

tarjolla muitakin kieliä jossakin alueen koulussa.  
 

Johtokunta voi halutessaan ottaa kantaa seuraavasta linjausehdotuksesta:  
A-kieleksi tulkitaan 1. luokalla alkava kielen opiskelu, mukaan lukien laajempi tai suppeampi 
eli kielirikasteinen kaksikielinen opetus. Poikkeuksena on kielikylpyopetuksessa opiskeleva 
oppilas, joka voi valita A1-kieleksi jonkun muun kuin ruotsin. Kielikylvyssä edellytetään 
oppilaalla olevan kielikylpykielen taitoa jo perusopetuksen alkaessa.  

 
Mikäli koulu haluaa aloittaa kaksikielisen englannin opetuksen 1.8.2018, joko laajana (yli 25% 
opetusta englanniksi ja siihen haetaan pääsykokeella) tai suppeampana eli kielirikasteisena 
(alle 25 % opetuksesta englanniksi), niin koulun  johtokuntaa pyydetään tekemään siitä myös 
ehdotus. 
 
Alueen monipuolisen kielitarjonnan turvaamiseksi Puistolan kouluilla tarjotaan englannin 
lisäksi toinen A1 kieli. Puistolanraitin ala-asteen koulun esittämät tarjottavat A1 kielet ovat 
englanti ja saksa. Puistolan peruskoulun esittämät tarjottavat A1 kielet ovat englanti ja 
ruotsi. Kieliohjelmaa tarkastellaan ja mahdollisesti täydennetään lukuvuoden 2018-2019 
jälkeen. 

 

 
 

Esitys  Johtokunta päättänee esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliselle jaokselle, että Puistolanraitin ala-asteen koulussa A1 

kielenä tarjotaan englantia ja saksaa lukuvuoden 2018 alusta. 
Päätös Johtokunta esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle 

jaokselle, että Puistolanraitin ala-asteen koulussa A1 kielenä tarjotaan 
englantia, ruotsia ja saksaa lukuvuoden 2018 alusta. Johtokunta esittää, että 
kieliryhmiä voidaan muodostaa yhteisinä ryhminä Puistolan peruskoulun 

kanssa mikäli kielivalinnat yhdistämällä voidaan saavuttaa opetusryhmälle 
vaadittava minimiryhmäkoko. Turvalliseen siirtymiseen kiinnitetään 
huomioita, kuten koulun normaalissa toiminnassa yleensäkin. Ryhmän 
minimikokoa toivotaan harkittavaksi siten, että kieliryhmien muodostuminen 
mahdollistuu. Johtokunta päätti arvioida kieliohjelmaa uudelleen 
ensimmäisen vuoden valintojen toteutumisen jälkeen ja tehdä tarvittaessa 
ohjelmaa koskeva muutos- tai täydennysesityksiä.  
Johtokunta keskusteli kielirikasteisen opetuksen järjestämisen 
mahdollisuudesta Puistolassa. Johtokunta päätti arvioida asiaa uudelleen 
seuraavan kokouksen yhteydessä ja pyysi rehtoria selvittämään tarkemmin 
opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia ja kokemuksia niiltä kouluilta, joilla 
opetusta on jo toteutettu. Samassa yhteydessä arvioidaan mahdollisuuksia 
järjestää kielen opetusta toisen vuosiluokan oppilaille kerhotoimintaan ja 
kielisuihkutuksiin varattujen määrärahojen avulla. 

 

 

 

 
 

 

  



 

  

 

7§ Lausuntapyyntö oppilaaksiottokriteerien muutosehdotuksesta 
 

Liitteenä on ehdotus uusista oppilaaksiottokriteereistä. Liitteeseen on merkitty 

oppilaaksiottokriteereistä sekä poistettavat että lisättävät kohdat.  
LIITE 2 

 
Esitys  Johtokunta päättänee esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan 

suomenkieliselle jaokselle hyväksyvänsä muutosehdotuksen uusista 
oppilaaksiottokriteereistä.  

Päätös Johtokunta esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle 
jaokselle hyväksyvänsä muutosehdotuksen uusista 
oppilaaksiottokriteereistä. 

 
8 § Lausuntapyyntö laajennettujen oppilaaksiottoalueiden purkamisesta 
 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman 

kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, 

joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

perusopetusjohtaja on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa oppilaaksiottokriteereistä, 

ehdotusta koulujen A1 kielivalinnoista sekä lausuntoa enimmäisoppilasmäärästä.  

Suunniteltujen muutosten johdosta laajennetut oppilaaksiottoalueet tullaan 

mahdollisesti purkamaan ja kullekin koululle muodostetaan oma oppilaaksiottoalue.  

Laajennettujen oppilaaksiottoalueiden johtokunnilta pyydetään lausuntoa 

laajennettujen oppilaaksiottoalueiden purkamisesta. Lausuntopyynnön liitteenä on 

ehdotus laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla sijaitsevien koulujen uusiksi 

oppilaaksiottoalueiksi.  

 

Puistolanraitin koulun oppilaaksiottoaluetta on mahdollista tarkastella ja muuttaa 

tarpeen vaatiessa. Varmistetaan, että alueen koululaiset sijoittuvat tasaisesti Puistolan 

alueen kouluihin ja että tilakapasiteetti kouluissa riittää. 
LIITE 3 

 
Esitys  Johtokunta päättänee esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan 

suomenkieliselle jaokselle Puistolan laajennetun oppilaaksiottoalueen 
purkamista ja siirtymistä kouluille määriteltyihin oppilaaksiottoalueisiin 
siten, että rehtori tekee lukuvuotta 2018–19 koskevat 
oppilaaksiottopäätökset koulukohtaisiin oppilaaksiottoalueisiin 
perustuen.  

Päätös Johtokunta esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle 
jaokselle Puistolan laajennetun oppilaaksiottoalueen purkamista ja 
siirtymistä kouluille määriteltyihin oppilaaksiottoalueisiin siten, että 
rehtori tekee lukuvuotta 2018–19 koskevat oppilaaksiottopäätökset 
koulukohtaisiin oppilaaksiottoalueisiin perustuen. Johtokunta esittää, 
että koulujen oppilaaksiottoalueita tarkastetaan ja tarpeen vaatiessa 
muutetaan vuosittain. Tällä pyritään varmistamaan kummankin 



Puistolan alueen koulun aloittavien luokkien oppilasmäärien 
tasavertaisuus sekä koulujen tilakapasiteetin riittävyys. 

 
 

   
 

  
  9§  Lausuntapyyntö ehdotuksesta koulun enimmäisoppilasmääräksi 1.8.2017 aloittavien 

oppilaiden osalta 
  

Väestörekisterin tietoihin perustuen Puistolan laajennetulla oppilaaksiottoalueella 
asuu 145 syksyllä 2018 peruskoulunsa aloittavaa oppilasta. 
Puistolan koulujen lähikouluprosentti on perinteisesti ollut Helsingin korkeimpia.  
Johtokunta päättänee esittää, että enimmäisoppilasmäärää määriteltäessä 
käytettäisiin 92 % määrää alueella asuvista koulutulokkaista, jolloin koulujen yhteinen 
enimmäisoppilasmäärä olisi 134 oppilasta.  
Enimmäisoppilasmäärä esitetään jaettavaksi koulukohtaisten oppilaaksiottoalueiden 
mukaisesti seuraavasti: 

 
Puistolanraitin ala-asteen koulu                  84 oppilasta 
Puistolan peruskoulu                                    50 oppilasta 

 
Enimmäisoppilasmärästä huolimatta oppilaalla on oikeus käydä sitä koulua, jonka 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämällä oppilaaksiottolaueella hän asuu.  

 
 
 Esitys Johtokunta päättänee esittää kasvatus ja koulutuslautakunnan 

suomenkieliselle jaokselle että Puistolanraitin ala-asteen koulun 
enimmäisoppilasmääräksi 84 oppilasta. 

 Päätös Johtokunta esittää Puistolanraitin enimmäisoppilasmääräksi 76 
oppilasta Puistolan koulujen yleistä korkeamman lähikouluprosentin 
vuoksi. 

 
  
10 § Seuraava kokous 
  Kokous pidettäneen helmikuussa kutsusta. 
 
 
9 § Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.23. 
   

 
 
Puistolassa 7.12.2017 
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