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§ 18
Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-
ajat lukuvuonna 2018–2019

HEL 2017-011688 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Helsin-
gin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen lukuvuoden 2018–2019 
työ- ja loma-ajoista seuraavaa:

Työaika alkaa syksyllä 9.8.2018 (to) ja päättyy 21.12.2018 (pe).
Syysloma on viikolla 42 15.10.2018 (ma) - 19.10.2018 (pe).
Joululoma on 22.12.2018 (la) - 6.1.2019 (su).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2019 (ma) ja päättyy 1.6.2019 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 18.2.2019 (ma) - 22.2.2019 (pe).

Suomenkielinen jaosto päätti siirtää päätösvaltaansa siten, että koulu-
jen rehtorit voivat päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yksittäisestä 
työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn aloitus- ja päättymis-
päivää ja kevään aloituspäivää. Työpäivän muutos ei saa aiheuttaa 
kaupungille ylimääräisiä kustannuksia.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieli-
ryhmänsä osalta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää esiope-
tuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdis-
ta ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
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ranhaltija päättää mainituista asioista (hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 
momentin 4 kohta).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on pyytänyt koulujen johtokunnilta 
lausuntoa työ- ja loma-ajoista. Johtokunnille lähetettiin kaksi vaihtoeh-
toa, joista ensimmäisessä (vaihtoehto 1.) koulu alkaisi hieman myö-
hemmin syksyllä ja vastaavasti joululoma olisi lyhyempi. Toisessa 
(vaihtoehto 2.) vaihtoehdossa koulu alkaisi hieman aiemmin syksyllä ja 
joululoma olisi kahden viikon mittainen. Lausuntopyynnössä on edelly-
tetty, että johtokunnan tulee kuulla ennen lausunnon antamista oppilas-
kuntaa ja oppilaskunnan mielipiteen tulee ilmetä johtokunnan lausun-
nossa. Lisäksi johtokunnan tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla 
asiasta henkilökuntaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on saapunut 74 johtokunnan 
lausuntoa.

Suurimmassa osassa lausuntoja on kannatettu vaihtoehtoa numero 2. 
Kahdessa lausunnossa esitettiin toive, että jatkossa koulu voisi jatkua 
kesäkuun puolelle pitemmälle kuin nyt, jolloin syyslukukausi voisi alkaa 
myöhemmin.

Peruskoulujen työ- ja loma-ajat määräytyvät perusopetuslain ja perus-
opetusasetuksen mukaan seuraavasti:

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 arkipäivää. Lukuvuoden 
työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva it-
senäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). 

Lukuvuonna 2018–2019 itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä sattuvat muuk-
si arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää. 
Koulutyötä tulee siis tehdä 188 työpäivää.

Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (pe-
rusopetusasetuksen 7 §). Lukuvuonna 2018–2019 viikon 22 viimeinen 
arkipäivä on lauantai 1.6.2019.

Perusopetusta koskeva lainsäädäntö antaa melko vähän liikkumavaraa 
koulun työ- ja loma-aikojen suhteen, koska vuosittaisten työpäivien 
määrä on laissa säädetty samoin kuin päättymisajankohta, josta sääde-
tään perusopetusasetuksessa. Tästä seuraa, että käytännössä ajat 
muodostuvat siten, että lukuvuoden työpäiviä aletaan laskea koulutyön 
päättymisajankohdasta taaksepäin. Harkintaa on lähinnä siinä, pide-
täänkö pidempi joululoma ja lyhyempi syysloma tai lyhyempi joululoma 
ja pidempi syysloma tai aloitetaanko koulutyö elokuussa aikaisemmin.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ollut yhteydessä Espoon ja 
Vantaan kaupunkeihin työ- ja loma-aikojen osalta. 

Vantaalla ja Espoossa suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat 
ovat samat kuin Helsingin kaupungin suomenkielisiin peruskouluihin 
esitetyt työ- ja loma-ajat.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen aluepäälliköt
Viestintäpalvelut


