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Jaana Lax suunnittelija
8-13 §
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§ 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sekä 
puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, 
valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen puheenjoh-
dolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Vesa Korkkulan.

Tilapäisen puheenjohtajan valinnan jälkeen kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
valita pöytäkirjantarkastajiksi varajäsen Ville-Veikko Rantamaulan ja jä-
sen Johanna Nuortevan sekä varatarkastajiksi jäsen Antti Möllerin ja 
varajäsen Arttu Hautamäen.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sekä 
puheenjohtajan että varapuheenjohtaja ollessa poissa kokouksesta, va-
lita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen puheenjohdol-
la tilapäiseksi puheenjohtajaksi Vesa Korkkulan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää tode-
ta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elina Das Bhowmikin ja Johanna Nuor-
tevan sekä varatarkastajiksi jäsenet Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että tä-
män kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne 
ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhem-
min päätetä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
ilmoitusasiat tiedoksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2017 (§ 106) kokoon-
tua syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuiten-
kin aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla konsernijaosto päätti, että 
konsernijaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tar-
kastamisen jälkeen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 26.6.2017 (§ 3) kokoontua 
syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin 
aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla elinkeinojaosto päätti, että elin-
keinojaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tar-
kastamisen jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta toimikaudelle 
1.10.2017-30.9.2021

HEL 2017-009869 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita 
Helsingin kaupungin suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntiin 
jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021 esityslistan 1 
ja 2 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen kolmanneksi viimeisestä 
kappaleesta poistettiin sanat "harkintansa mukaan". Kappale kuuluu 
sen jälkeen näin: Oppilas- ja opiskelijakunnat nimeävät edustajansa, 
joille johtokunnat ensimmäisessä kokouksessaan antavat läsnäolo- ja 
puheoikeuden kokouksissa.

Lisäksi esittelijä poisti kokokaan esityksenä toiseksi viimeisen kappa-
leen, joka kuului näin:  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää oppi-
laiden ja opiskelijoiden osallistumista hyvin tärkeänä ja suosittaa tämän 
vuoksi, että myös alaikäiset oppilaat ja opiskelijat osallistuvat johtokun-
nan toimintaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnat 26.9.2017
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Koulujen ja lukioiden johtokun-
nat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita 
Helsingin kaupungin suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntiin 
jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021 esityslistan 1 
ja 2 liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n nojalla koulujen ja 
lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkielisen ja vastaavasti ruotsinkielisen jaoston alaisina ja huolehtivat 
opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun, 
lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.

Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on 7-10 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen.

Johtokunnan jäsenten valitseminen, toimikausi ja ehdokasasettelu

Suomenkielinen jaosto valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokun-
nan jäsenet ja varajäsenet. Koulun oppilaiden tai lukion opiskelijoiden 
huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta 
ja lukion opiskelijat esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäse-
niksi ja varajäseniksi.

Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suomenkielinen jaosto valitsee jäseniksi valituista johtokunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnan luottamushenkilöt

Johtokunta on kunnan toimielin ja johtokuntaan valitut jäsenet ovat kun-
nan luottamushenkilöitä (kuntalain 69 §).

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.
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Suostumus luottamustoimeen

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan (kuntalain 70 §). 

Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, 
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimite-
taan; ja 

3) joka ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 

Kuntalaissa on säädetty vaalikelpoisuuden rajoituksia eri toimielimiin. 
Koulujen ja lukioiden johtokuntien osalta rajoituksia ei ole: johtokuntaan 
voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnan-
hallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvo

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 mo-
mentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanval-
tuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 pro-
senttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee 
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat

Nyt voimassa olevissa kuntalaissa ja hallintosäännössä ei enää erityi-
sesti mainita 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden läsnäolo- ja puheoikeu-
desta johtokunnan kokouksissa. 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 5 momentin nojalla muiden henkilöiden 
läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää ao. toimielin tai toimielimen aset-
tava viranomainen.

Tämän em. hallintosäännön määräyksen nojalla johtokunnat voivat 
päättää antaa alaikäisille oppilaiden ja opiskelijoiden edustajille läsnä-
olo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksessa.

Oppilas- ja opiskelijakunnat nimeävät edustajansa, joille johtokunnat 
ensimmäisessä kokouksessaan harkintansa mukaan antavat läsnäolo- 
ja puheoikeuden kokouksissa.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää oppilaiden ja opiskelijoiden 
osallistumista hyvin tärkeänä ja suosittaa tämän vuoksi, että myös alai-
käiset oppilaat ja opiskelijat osallistuvat johtokunnan toimintaan.

Asian valmistelusta

Hallintosäännön koulujen ja lukioiden johtokuntien valintaa ja kokoon-
panoa koskevat määräykset ovat hyvin niukat. Asia on valmisteltu erit-
täin pitkälti noudattamalla aiempaan opetustoimen johtosääntöön pe-
rustuneita käytäntöjä. Koulujen ja lukioiden rehtorit kutsuivat elokuun 
aikana koulutyön käynnistyttyä huoltajat koolle ehdokkaiden valitsemi-
seksi. Aikuislukion ja eräiden erityiskoulujen ehdokkaat on rehtori koon-
nut aikuislukion ja koulun sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Lisäk-
si opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijakunnat ovat asettaneet ehdok-
kaansa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnat 26.9.2017
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koulujen ja lukioiden johtokun-
nat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Taloushallinto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 9 (16)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/5
26.09.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 12
Muutos kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetuk-
seen koskien Pasilan peruskoulun liikuntapainotusta

HEL 2017-009762 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä muutoksen kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetuk-
seen Pasilan peruskoulussa käynnistyvänä liikunnan opetuksena liit-
teenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pasilan peruskoulun johtokunnan pöytäkirja 11.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 6.5.2014 (§ 
51) suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuk-
sen toteuttamisen perusteet, joita on tarkennettu opetuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston kokouksessa 24.2.2015 (§ 12). Soveltuvuus-
koepainotetussa opetuksessa voi opiskella enintään 30 % kaikista 7-9 
vuosiluokkien oppilaista. Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen oppilas-
paikkoja on Helsingin kaupungin omissa kouluissa ja yksityisissä sopi-
muskouluissa yhteensä 1 205 paikkaa vuosiluokkaa kohden, mikä on 
20.6.2016 tilastointipäivän mukaan 24 %  ikäluokasta. Soveltuvuuskoe-
painotetun opetuksen verkon tarkistamisen lähtökohtana on turvata 
mahdollisimman monipuolinen ja tasapuolinen tarjonta sekä alueiden 
kesken että alueen sisällä. 
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Pasilan peruskoulun johtokunta esittää, että koulussa aloitetaan sovel-
tuvuuskoepainotettu liikunnan opetus vuosiluokille 7.-9. alkavaksi 
1.8.2018 (liite1). Painotettuun opetukseen osallistuvien oppilaiden mini-
miryhmäkooksi esitetään 20 oppilasta ja maksimiryhmäkooksi 23 oppi-
lasta. Oppilaat valitaan opetukseen kaupungin yhteisellä soveltuvuus-
kokeella.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (14.9.2011 § 153) mukaisesti soveltu-
vuuskoepainotetun opetuksen suunnittelun lähtökohtana on soveltu-
vuuskoepainotetun opetuksen tasaisempi jakautuminen sopimuskoulu-
jen ja kaupungin koulujen välillä. Helsingin kaupungin peruskoulujen 
palveluverkon eteläisellä ja keskisellä alueella (A4) ei tarjota tällä het-
kellä liikuntapainotusta. Muilla kolmella alueella on liikuntapainotusta 
tarjoavat koulut. Pasilan peruskoulun liikuntapainotus vähentäisi painet-
ta muiden alueiden liikuntapainotuksiin hakeutumiselle ja lisäisi paikal-
lista vetovoimaa liikkuvien ja urheilevien nuorten keskuudessa. Pasilan 
soveltuvuuskoepainotettu liikunnan opetus täydentää Helsingin kau-
pungin koulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen tarjontaa ja olisi 
jatkumoa Alppilan yläasteen koulun aloittamalle Urhea – yläkoulutoi-
minnalle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pasilan peruskoulun johtokunnan pöytäkirja 11.9.2017

Oheismateriaali

1 Soveltuvuusluokkaverkko kaksikielinen opetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Pasilan peruskoulu
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§ 13
Muutos kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan koskien Itäkeskuksen 
peruskoulun varhennettua A1 -kiinan kielen opetusta

HEL 2017-009755 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen perus-
koulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena liit-
teenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäisryhmäkoko on 12 oppi-
lasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että hän lisäsi päätösehdotukseen 
seuraavan lauseen: Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäis-
ryhmäkoko on 12 oppilasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asiasta 
esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hy-
väksyä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen pe-
ruskoulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena 
liitteenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen 
osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja pai-
notetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuun-
nitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 
1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakun-
nan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Helsingissä on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen 
kaikilla alueilla. Kaksikielinen opetus sekä harvinaiset A-kielet tarkastel-
laan osana kieliohjelmaa, jota on tarkoituksenmukaista kehittää ja laa-
jentaa vastaamaan kysyntää. Helsingin kaupungin opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (§ 49) ja edel-
leen 2.9.2014 (§ 83) suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisen 
opetussuunnitelman kieliohjelman perusteista. Kieliohjelman perustei-
den mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaos-
to päättää soveltuvuuskoepainotettua ja kaksikielistä opetusta antavien 
koulujen verkosta.

Varhennetun A1-kiinan opetuksen kysyntä on suurempaa kuin tämän-
hetkinen tarjonta Helsingissä. Itäkeskuksen peruskoulun johtokunta 
esittää, että koulussa aloitetaan A1-kiina varhennettuna opetuksena 
1.8.2018. Opetus alkaa 1. vuosiluokalta. Varhennettuun A1-kiinan ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään 12 oppi-
lasta ja maksimiryhmäkooksi 24 oppilasta. Oppilaat valitaan kiinan ope-
tukseen kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella ja oppilaaksiottoalu-
eena on koko kaupunki.

Itäkeskuksen peruskoulun varhennetun A1-kiinan kielen opetusta kos-
keva opetussuunnitelmamuutos tuodaan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Oheismateriaali

1 Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 24.2.2015 11§.pdf
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2 Soveltuvuusluokkaverkko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Itäkeskuksen peruskoulu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9 ja 10 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11, 12 ja 13 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Vesa Korkkula
puheenjohtaja
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Pöytäkirja tarkastettu
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