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Kokousaika 30.01.2018 16:00 - 17:29

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Das Bhowmik, Elina saapui 16:05, poissa: 1 §
Korkkula, Vesa
Möller, Antti
Niskanen, Dani
Pajula, Matias
Hautamäki, Arttu varajäsen
Kirjasniemi, Eevi varajäsen
Siika-aho, Seppo varajäsen

Muut

Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Tervonen, Taina perusopetuksen aluepäällikkö

saapui 16:05, poistui 16:48, läsnä 2 
§

Harju-Kukkula, Tiina vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Pakarinen, Pia apulaispormestari

poistui 16:59, poissa osa 4 §
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Nyberg, Crister opiskelijahuollon päällikkö

saapui 16:50, poistui 17:05, läsnä: 
osa 4 §

Lammi-Taskula, Johanna yksikön päällikkö, THL
saapui 17:05, poistui 17:29, läsnä: 
osa 4 §

Puheenjohtaja

Antti Möller 1-4 §
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Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
1 §, 4 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
2 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
3 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
1-4 §
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§ Asia

1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

2 Asia/2 Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle 2018-2019

3 Asia/3 Jäsenten valinta Ressun lukion johtokuntaan

4 Asia/4 Ilmoitusasiat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (15)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/1
30.01.2018

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

§ 1
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 jäsenen johdolla tilapäiseksi pu-
heenjohtajaksi Antti Möllerin.

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 Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä 
varatarkastajiksi Eevi Kirjasniemen ja Dani Niskasen.

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 Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä varatar-
kastajiksi Antti Möllerin ja Johanna Laisaaren.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle 2018-2019

HEL 2018-000243 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti perus-
taa uusia erityisluokkia seuraaviin kouluihin alueen tarpeen mukaisesti: 

Perusopetusalue 1 (itä):  
- Keinutien ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Aurinkolahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Merilahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen):  
-  Jakomäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Latokartanon peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Malmin peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Pukinmäenkaaren peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 3 (länsi-pohjoinen):  
-  Pikku Huopalahden koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Munkkivuoren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta)
-  Kannelmäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):  
-  Kallion ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Ruoholahden ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityis-
luokka (8 oppilasta)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
sijoittaa uudelleen seuraavat erityisluokat: 

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Merilahden peruskoulusta siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden TOI-
luokka (6 oppilasta) Sakarinmäen peruskouluun.
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Ve-
salan peruskoulusta Porolahden peruskouluun. 
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Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Ara-
bian peruskoulusta Käpylän peruskouluun. 

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) siirtyy 
Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun. 
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulun autismiopetuksen erityisluok-
ka (8 oppilasta) siirtyy Kulosaaren ala-asteen kouluun. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
lakkauttaa seuraavien koulujen erityisluokat: 

Perusopetusalue 1 (itä):  
- Puistopolun peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen):  
- Puistolanraitin ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta) 

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):  
- Aleksis Kiven peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) 
- Kallion ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 
oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden 
POY-erityisluokka (8 oppilasta)
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 
oppilasta)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia eri-
tyisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Jatkossa muutoksissa, jotka kohdistuvat erityisluokkaverkkoon, tulee 
päätösten tueksi tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi ennen esitys-
tä. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä yksilöllisesti oppilasta ja per-
hettä kuullen sekä arvioida tulevaa muutosta kokonaisuutena.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään niin, että päätösehdotuksessa ollut lause: 
"Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa korkein-
taan kaksi uutta erityisluokkaa perusopetuspalveluiden taloudellisen 
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kehyksen puitteissa." muutettiin muotoon: "Lisäksi kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää antaa perusopetusjohta-
jalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetus-
palveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa."

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi esit-
telijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Eevi Kirjasniemi: Lisätään kohtaan 16.

Jatkossa muutoksissa, jotka kohdistuvat erityisluokkaverkkoon, tulee 
päätösten tueksi tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi ennen esitys-
tä. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä yksilöllisesti oppilasta ja per-
hettä kuullen sekä arvioida tulevaa muutosta kokonaisuutena.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti yksi-
mielisesti hyväksyä Eevi Kirjasniemen tekemän vastaehdotuksen.

Asian aikana kuultavana oli Taina Tervonen. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää pe-
rustaa uusia erityisluokkia seuraaviin kouluihin alueen tarpeen mukai-
sesti: 

Perusopetusalue 1 (itä):  
- Keinutien ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Aurinkolahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Merilahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen):  
-  Jakomäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
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-  Latokartanon peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Malmin peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Pukinmäenkaaren peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 3 (länsi-pohjoinen):  
-  Pikku Huopalahden koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Munkkivuoren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta)
-  Kannelmäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):  
-  Kallion ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Ruoholahden ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityis-
luokka (8 oppilasta)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää sijoittaa uudelleen seuraavat erityisluokat: 

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Merilahden peruskoulusta siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden TOI-
luokka (6 oppilasta) Sakarinmäen peruskouluun.
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Ve-
salan peruskoulusta Porolahden peruskouluun. 

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Ara-
bian peruskoulusta Käpylän peruskouluun. 

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) siirtyy 
Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun. 
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulun autismiopetuksen erityisluok-
ka (8 oppilasta) siirtyy Kulosaaren ala-asteen kouluun. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää lakkauttaa seuraavien koulujen erityisluokat: 

Perusopetusalue 1 (itä):  
- Puistopolun peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen):  
- Puistolanraitin ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilas-
ta) 
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Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):  
- Aleksis Kiven peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) 
- Kallion ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 
oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden 
POY-erityisluokka (8 oppilasta)
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 
oppilasta)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa korkein-
taan kaksi uutta erityisluokkaa perusopetuspalveluiden taloudellisen 
kehyksen puitteissa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain 
mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. 
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt erityisluokka-
verkon tarkastamisen periaatteet 13.12.2011 (§ 149).

Erityistä tukea saavien oppilaiden suhteellinen osuus on kasvanut hie-
man. Kaupungin kouluissa 4 555 (11,9 %) oppilaalla oli erityisen tuen 
päätös 20.9.2017. Sopimuskouluissa 305 (3,4 %) oppilaalla on erityi-
sen tuen päätös. 

Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetus järjestetään eri-
tyisluokalla tai muun opetuksen yhteydessä integroituneena yleisope-
tuksen ryhmään. Integraatiossa olevia oppilaita on 42 % ja erityisluokil-
la 58 %. Kaupungin yleisopetuksen kouluissa on 254 erityisluokkaa ja 
erityiskouluissa 43 erityisluokkaa eli yhteensä 297 erityisluokkaa. Tä-
män päätöksen jälkeen kaupungin koulujen erityisluokkien määrä kas-
vaa 303:een. Sopimuskouluissa on 14 erityisluokkaa. Vuoden 2018 ja 
2019 talousarvioesityksissä on varauduttu, että enintään 12,5 %:lla 
kaupungin koulujen peruskouluikäisistä oppilaista on erityisen tuen 
päätös. Oppilasmäärän kasvun myötä myös erityisen tuen oppilaiden 
määrä kasvaa.

Erityisluokkaverkkoon kuuluvat alueelliset erityisluokat, joissa erityisen 
tuen oppilaat opiskelevat erityisluokalla yleisopetuksen koulussa kaikil-
la viidellä alueella. Erityisluokkaverkon keskitettyä palvelua ovat vaati-
van erityisen tuen luokat. Näitä luokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuu-
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den toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten 
oppilaiden opetus (POY), kielellisten erityisvaikeuksien (SLI) oppilaiden 
opetus ja tuettujen erityisluokkien opetus. Tuetuilla erityisluokilla opis-
kelevat psyykkisesti oirehtivat oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon 
tukea opiskeluun. Joustavan perusopetuksen luokilla opiskelevat oppi-
laat, joilla on alisuoriutumista ja heikko koulumotivaatio sekä oppilaat, 
joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työ-
elämästä. Keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikilla alueilla, koska oppi-
laiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiselle alueelle 
tarvittaisiin ko. luokkia.

Erityisluokkaverkon suunnittelun lähtökohtana on vahvistaa lähikoulu-
periaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumista. Erityisluokka-
verkkoa tarkastellaan kokonaisuutena osana kaupungin palveluverkkoa 
ja siinä otetaan huomioon sekä alueelliset että keskitetyt erityisen tuen 
palvelutarpeet. Erityisluokkaverkko suunnitellaan yhteistyössä alueen 
koulujen kanssa. Alueellinen suunnittelu tehdään viidellä alueella. Eri-
tyisluokkaverkon suunnittelussa huomioidaan alueiden, koulujen ja op-
pilaiden tarpeet. Keskitetyn palvelun eli vaativan erityisen tuen erityis-
luokat pyritään sijoittamaan niin, että ne palvelevat tasaisesti koko kau-
punkia. Tavoitteena mahdollisimman pysyvän erityisen tuen palvelun 
rakentaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti. 

Erityinen tuki alueellisella erityisluokalla pyritään järjestämään palvelu-
na niin, että oppilaan on mahdollista saada tarvitsemansa tuki omassa 
lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Erityisluokkien sijoittamisessa 
otetaan huomioon koulun kokonaistilanne: alueella asuvien erityistä tu-
kea erityisluokassa saavien oppilaiden määrä ja tuen tarpeet, koulun 
rakenne, yleisopetuksen oppilaiden määrät sekä muut pienryhmät. Eri-
tyisluokkien sijoittumisessa huomioidaan myös oppilaiden mahdollisuu-
det osittaiseen integraatioon koulupäivän aikana. 

Alueellisia erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella eri-
tyistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin oppilailla on mahdollisuus 
opiskella omassa lähikoulussa ja tarve erityisluokkaverkkomuutoksiin 
vähenee. Erityisluokkaverkkoa on tarkasteltu alueilla joko koulu- tai 
koulurypäskohtaisesti erityisen tuen tarvitsevien oppilaiden määrät ja 
erityisluokkapaikat huomioiden. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
määrä on erilainen eri alueilla ja eri kouluissa. Alueiden väliset erot on 
huomioitava erityisluokkaverkkosuunnittelussa. 

Esityksessä pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkia, samoin kuin 
joustavan perusopetuksen luokkia, siirretään kouluihin, joissa on vain 
vähän tai ei lainkaan tarvetta oman alueen erityisluokille. Suunnittelus-
sa on varmistettu, että tulevasta koulusta löytyy erityisluokalle soveltu-
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vat tilat ja koulut ovat tarpeen mukaan esteettömiä. Uudelleen sijoitetta-
vien luokkien osalta huoltajia on tiedotettu ja kuultu vanhempainilloissa.

Esitetyille erityisluokkien lakkauttamisille on perusteena oppilaiden siir-
tyminen nivelvaiheessa yläasteelle tai pois perusopetuksesta, jolloin 
erityisluokalle ei ole enää tarvetta ko. koulussa. Oppilaiden vanhemmil-
le on järjestetty vanhempainillat yläasteelle siirtymisestä ja oppilaiden 
erityisen tuen tarvetta arvioidaan siirtymisen yhteydessä. Oppilaan siir-
tymistä tuetaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Uudet erityisluokat esitetään perustettavaksi alueen tarpeen mukaises-
ti. Näihin kouluihin tarvitaan lisää erityisluokkia vastaamaan alueen tar-
vetta. Alueellisia erityisluokkia sijoitetaan niihin kouluihin, joiden alueel-
la erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Tarkastelussa on huomioitu 
sekä koulun oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden määrä että alu-
eella olevien erityisluokkien määrä kokonaisuudessaan.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esityksessä olevat muutokset parantavat oppilaan mahdollisuutta opis-
kella omassa lähikoulussaan. Opetus järjestetään oppilaan tarpeiden 
mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitetyt erityis-
luokkaverkon ratkaisut siirrettävien luokkien osalta tuovat yksittäisille 
oppilaille muutoksen aiempiin opetusjärjestelyihin, kun oppilaan erityis-
luokka siirtyy toiseen kouluun. Muutokset eivät vaikuta erityisluokkien 
ryhmäkokoon eivätkä opetussuunnitelmaan. 

Oppilaan koulumatkat lyhenevät, kun oppilas opiskelee lähempänä ko-
tiaan. Lapsella on koulun alkaessa tuttuja kavereita omasta lähiympä-
ristöstään. Tämä tukee lapsen sosiaalista kehitystä ja kiinnittymistä 
omaan kouluyhteisöön. Koulu niveltyy paremmin perheiden arkeen pa-
rantaen myös koulun ja kodin yhteistyötä. 

Päätös tukee lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen vah-
vistumista. Lähikouluperiaatteen mukainen erityisluokkaverkko selkiyt-
tää koulupolkua, luo jatkuvuutta oppilaalle ja tukee oppilaan hyvinvoin-
tia. Alueellisen tarpeen ja tarjonnan mukaan toteutettu tarkastelu tuo 
pysyvyyttä erityisluokkaverkkoon ja siten lapsen koulupolkuun.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetusalueet
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§ 3
Jäsenten valinta Ressun lukion johtokuntaan

HEL 2017-012229 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myön-
tää eron Ressun lukion johtokunnan varsinaisille opiskelijajäsenille 
Saara Törmälle ja Patrik Lambergille heidän luottamustoimistaan ja va-
lita Saara Törmän tilalle varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Natalie 
Lingwoodin (Lingwood) ja Patrik Lambergin tilalle toiseksi varsinaiseksi 
opiskelijajäseneksi Petteri Hirvosen kummatkin vuoden 2021 syyskuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

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

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ressun lukion johtokunnan varsinaiset opiskelijajäsenet Saara Törmä 
ja Patrik Lamberg eivät ole lukion opiskelijoina. Opiskelijakunta esittää, 
että Törmän tilalle valitaan Natalie Lingwood ja Lambergin tilalle Petteri 
Hirvonen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

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

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Tiedoksi

Ressun lukio
Taloushallinto
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§ 4
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

 Childcare-hankkeen esittely
 varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset
 kouluterveyskyselyn tulokset 

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Crister Nyberg ja Johanna Lammi-Tas-
kula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1 ja 4 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 ja 3 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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

Antti Möller
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Vesa Korkkula Matias Pajula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.02.2018.


