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Läsnä

Jäsenet

Kari, Emma puheenjohtaja
Laisaari, Johanna varapuheenjohtaja
Korkkula, Vesa
Möller, Antti
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Pajula, Matias
Hautamäki, Arttu varajäsen

Muut

Järvenkallas, Satu vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialajohtaja

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

Tervonen, Taina vs. perusopetusjohtaja
Harju-Kukkula, Tiina vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Lax, Jaana hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Emma Kari 10-16 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialajohtaja
10-14 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
15-16 §
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§ 10
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta 
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laisaaren ja Johanna Nuortevan 
sekä varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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 päät-
tää valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laisaaren ja Johanna Nuor-
tevan sekä varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Elina Das Bhowmikin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
tiedoksi seuraavan ilmoitusasian (päätös löytyy luottamushenkilöpor-
taalista):

 Kaupunginhallitus 29.1.2018 § 50 Luottamushenkilöiden virkamat-
kojen periaatteet

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 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: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019

HEL 2018-002139 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että lu-
kuvuonna 2018–2019 lisäopetuksen aloituspaikkoja varataan enintään 
150 nuorelle kuuteen (6) ryhmään Helsingin kaupungin peruskouluissa 
ja Stadin ammattiopistossa. Lisäopetusta järjestetään seuraavissa kou-
luissa ja oppilaitoksissa: 

Pasilan peruskoulu (1 ryhmä) 

Käpylän peruskoulu (1 ryhmä) 

Myllypuron peruskoulu (1ryhmä) 

Stadin ammattiopisto (3 ryhmää) 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
myöntää Stadin ammattiopiston rehtorille oikeuden tarvittaessa perus-
taa kaksi lisäopetusryhmää lisää.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen viimeinen 
kappale kuuluu seuraavasti: Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto päättää myöntää Stadin ammattiopiston rehtoril-
le oikeuden tarvittaessa perustaa kaksi lisäopetusryhmää lisää.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että 
lukuvuonna 2018–2019 lisäopetuksen aloituspaikkoja varataan enin-
tään 150 nuorelle kuuteen (6) ryhmään Helsingin kaupungin peruskou-
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luissa ja Stadin ammattiopistossa. Lisäopetusta järjestetään seuraavis-
sa kouluissa ja oppilaitoksissa: 

Pasilan peruskoulu (1 ryhmä) 

Käpylän peruskoulu (1 ryhmä) 

Myllypuron peruskoulu (1ryhmä) 

Stadin ammattiopisto (3 ryhmää) 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää myöntää Stadin ammattiopiston rehtorille oikeuden tarvittaessa pe-
rustaa yhden lisäopetusryhmän lisää ja perusopetusjohtajalle oikeuden 
olla käynnistämättä yhtä lisäopetuksen ryhmää peruskoulussa. 

Esittelijän perustelut

Kunta voi järjestää perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille 
perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Li-
säopetukseen voidaan ottaa opiskelijaksi helsinkiläinen nuori, joka on 
saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. 
Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuksen kou-
lukohtaisesta sekä lukio ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtai-
sesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Lisäopetus kestää yhden (1) lukuvuoden ja sen laajuus on vähintään 
1100 tuntia. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 
21.6.2016 (§ 58) Helsingin kaupungin suomenkielisen lisäopetuksen 
kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Lisäopetus jatkaa perusopetuk-
sen opetus- ja kasvatustehtävää. Opetuksen lähtökohtana ovat peruso-
petuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt. 

Helsingin kaupungin lisäopetukseen hakeutui keväällä 2017 Opintopo-
lun kautta 357 nuorta. Näistä hakuehdot täyttäviä oli 297 nuorta. Ha-
kuehdot täyttävistä hakijoista opiskelupaikan otti vastaan 119 nuorta. 
Opiskelijavalintojen käynnistyttyä suurin osa hakijoista siirtyy muihin 
koulutusvaihtoehtoihin, mikä selittää hakeneiden ja opiskelupaikan vas-
taanottaneiden määrien eroa. Hakeneiden ja opiskelupaikan vastaanot-
taneiden määrät vastaavat aikaisempien vuosien tilanteita. 

Lapsivaikutusten arviointi

Helsingin lisäopetuksella on merkittäviä lapsivaikutuksia tarjotessaan 
aloituspaikan peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saa-
neet jatko-opintopaikkaa kevään yhteishaussa. Lisäopetuksen keskei-
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senä tavoitteena on nuoren uravalintaan ja jatko-opintoihin liittyvien 
edellytysten kehittäminen ja tukeminen sekä nuoren elämänhallintatai-
tojen vahvistaminen yhden lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös ko-
rottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja siten parantaa 
mahdollisuuksia jatko-opinnoissa. Lisäopetuksella ehkäistään syrjäyty-
mistä, kun kaikille hakuehdot täyttäville helsinkiläisille nuorille tarjotaan 
mahdollisuus koulutukseen välivuoden sijaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lisäopetusryhmien koulut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 6 (19)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/4
20.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 13
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokou-
sajat syyskaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito

HEL 2018-002517 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ko-
koontua syyskaudella 2018 tiistaisin kello 16.30 alkaen seuraavasti:

 11.9.2018
 2.10.2018
 6.11.2018
 11.12.2018 

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
ti, että jaoston kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkas-
tamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto kokoontuu syyskaudella 2018 tiistaisin kello 
16.30 alkaen.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ko-
koontua syyskaudella 2018 tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

 11.9.2018
 2.10.2018
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 6.11.2018
 11.12.2018 

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
tää, että jaoston kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tar-
kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3).

Jaoston kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Esiopetuspaikkojen vahvistaminen kaudelle 2018-2019

HEL 2018-002609 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
toimintakautena 2018–2019 esiopetusta järjestetään liitteessä maini-
tuissa toimipisteissä.

Käsittely

Ryhmää ei muodostu seuraavassa yksityisen palveluntuottajan päivä-
kodissa: Steinerpäiväkoti Pellava.

Yksityisen palveluntuottajan Steinerpäiväkoti Pellavassa muodostuu 
esiopetusryhmä.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Esiopetuspaikat kaudelle  2018-2019 vahvistetut 20.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 
7.11.2017 esiopetuksen järjestämispaikoista, oppilaaksiottoalueista, 
toiminta-ajoista sekä esiopetukseen hakemisen periaatteista toiminta-
kaudelle 2018–2019. Esiopetushaun jälkeen jaosto vahvistaa esiope-
tuksen järjestämispaikat.

Esiopetukseen hakeminen tapahtui ensisijaisesti sähköisellä lomak-
keella 8.1.–24.1.2018 samanaikaisesti kuin perusopetuksen ensimmäi-

HL 51 §:n perusteella korjattu 
kirjoitusvirhe esittelijän peruste-
luissa, JL 26.3.2018
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selle luokalle ilmoittautuminen. Hakemus oli mahdollista jättää myös 
suoraan päiväkotiin 24.1.2018 mennessä. Kasvatus ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielisen jaoston toimintakaudeksi 2018–2019 päättä-
mät esiopetuksen järjestämispaikat sekä tieto esiopetukseen hakemi-
sen periaatteista on ollut nähtävillä kaupungin internet-sivuilla. Jokai-
selle esiopetusikäiselle lapselle on postitettu kotiosoitteeseen Tervetu-
loa eskariin -kirje, jossa huoltajille kerrotaan myös esiopetukseen hake-
misesta. 

Päätös esiopetukseen ottamisesta sekä muutoksenhakuohjeet toimite-
taan perheille viimeistään viikolla 14 sen jälkeen, kun kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on vahvistanut esiopetuksen 
järjestämispaikat.

Esiopetukseen haun yhteydessä on selvitetty lapsen esiopetuksen li-
säksi tarvitsema varhaiskasvatus ja vanhempien toivomukset varhais-
kasvatuspaikasta. Paikka järjestetään joko samasta päiväkodista
tai vaihtoehtoisesti lähellä esiopetuspaikkaa olevasta perhepäiväkodis-
ta tai esiopetuspaikan välittömässä läheisyydessä olevasta muusta var-
haiskasvatuspaikasta.

Esiopetusta järjestetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieli-
sen jaoston 7.11.2017 (17 §) päätöksen mukaisissa toimipaikoissa, mi-
käli kunnalliseen esiopetuksen järjestämispaikkaan on hakenut vähin-
tään kolmetoista lasta. Perustellusta syystä voidaan esiopetusta järjes-
tää myös pienemmälle ryhmälle. Kunnallisissa päiväkodeissa tällaisia 
syitä voivat olla lapsen ympärivuorokautisen hoidon tarve, lapsen erityi-
sen tuen tarve, kielikylpyopetus, suomi-saame kaksikielinen esiopetus 
ja maantieteelliset erityissyyt.

Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vä-
himmäismäärä on seitsemän, mutta ryhmäkokosuositus voi alittua eri-
tyiseen pedagogiseen järjestelmään perustuvassa esiopetuksessa sil-
loin, kun se turvaa siirtymisen samaa pedagogiikkaa toteuttavaan peru-
sopetukseen. Näitä poikkeuksia ovat Steinerpäiväkodit, vieraaseen kie-
leen painottuvat päiväkodit ja kristilliset päiväkodit. Lisäksi ryhmäkoko-
suositus voi alittua Montessori-päiväkodeissa. 

Edellä mainituilla perusteilla esiopetusta esitetään järjestettäväksi 21 
yksityisessä päiväkodissa, vaikka lasten määrä jää alle seitsemän.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 7.11.2017 
(17 §) hyväksymistä esiopetuspaikoista ryhmää ei muodostu hakijoiden 
vähäisen määrän takia seuraaviin kunnallisiin päiväkoteihin: 

 Oppilaaksiottoalue Pihlajanmäki-Pihlajisto: päiväkoti Marmori
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 Oppilaaksiottoalue Oulunkylä: päiväkoti Majava 
 Oppilaaksiottoalue Töölö: päiväkoti Kivelä

Ryhmää ei muodostu seuraavissa 13 yksityisen palveluntuottajan päi-
väkodeissa: Ankkalampi Aurinkolahti Duckies, Ankkalampi Herttonie-
menranta Duckies, Ankkalampi Katajanokka - Ankdammen Skattuden, 
Ankkalampi Lauttasaari - Ankdammen på Drumsö, Ankkalampi Munkki-
niemi Duckies, Ankkalampi Pakila Duckies, Les Galopins L'ile aux Tre-
sors, Luonnossa kotonaan Uikunkoto, Mammolina Montessoripäiväkoti 
Vuosaari, Montessori Infant Community, Pilke Taikamaa, Steinerpäivä-
koti Mansikkala ja Steinerpäiväkoti Pellava.                         

Perheitä on kuultu ja heidän kanssaan on neuvoteltu vaihtoehtoinen 
esiopetuksen järjestämispaikka, jos hakijoita ei johonkin nimettyyn yk-
sikköön ole riittävästi, hakijoita on liian monta tai järjestämispaikkoihin 
on tullut toiminnallisista syistä muutoksia. 

Hakijamäärästä johtuen esitetään esiopetuksen järjestämispaikaksi 
kaudelle 2018-2019 lisättävän seuraavat kunnalliset päiväkodit:

 Oppilaaksiottoalue Kontula, Vesala, Mellunmäki: päiväkodit Tunturi 
ja Pihapirtti

 Oppilaaksiottoalue Tapulinkaupunki: päiväkoti Kumina 
 Oppilaaksiottoalue Oulunkylä: päiväkoti Nestori 
 Oppilaaksiottoalue Ullanlinna: päiväkoti Eira (erityistä tukea tarvitse-

va lapsi)

Esiopetusta järjestetään lisäksi yksityisessä Helsingin kristillisen koulun 
päiväkoti Purressa.

Esiopetushaun jälkeen täsmentyneet esiopetuksen järjestämispaikat 
toimintakaudella 2018–2019 ovat tämän asian liitteenä. Esiopetusta jär-
jestetään yhteensä 252 päiväkodissa (edellisellä toimintakaudella 258), 
joista 198 (206) on kunnallisia päiväkoteja, 54 (48) yksityisiä päiväkote-
ja ja 1 (2) ostopalvelupäiväkoteja.

Esiopetusta antavan päiväkodin johtaja tekee oman päiväkotinsa osalta 
esiopetuspäätökset. Yksityisten päiväkotien osalta päätöksen tekee 
varhaiskasvatusalueelle nimetty kunnallisen päiväkodin johtaja. Pää-
tökset lähetetään huoltajille viikolla 14.

Esiopetusryhmät muodostetaan siten, että esiopetuksen opetussuunni-
telman tavoitteet voidaan toteuttaa. Ryhmät muodostetaan ohjeen mu-
kaisesti niin, että huomioidaan varhaiskasvatuslautakunnan 22.11.2016 
(133 §) hyväksymät esiopetuksen järjestämisen periaatteet, esiopetus-
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ryhmien kokoa koskeva opetusministeriön suositus sekä varhaiskasva-
tuslaki ja päivähoitoasetus. 

Toimintavuonna 2018-2019 järjestetään tarpeen mukaan perusopetuk-
seen valmistavaa opetusta esiopetuksessa lapsille, jotka ovat vasta 
maahan tulleita tai, jos lapsi jää suomen kielen taidoiltaan alle kielitaito-
tason A1. Lapsi osallistuu esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimin-
taan edellytystensä mukaan ja saa painotettua tukea suomen kielen 
oppimiseen. Valmistavan esiopetuksen oppilaille tehdään erillinen pää-
tös ja opetuksen viikkotuntimäärä on 24 tuntia.

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kas-
vun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden 
ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetus järjestetään pääsääntöi-
sesti lähialueella siten, että oppimisen polun jatkumo varmistetaan.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Esiopetuspaikat kaudelle  2018-2019 vahvistetut 20.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt
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§ 15
Opetussuunnitelman muutos lukiodiplomeiden pohjakursseista

HEL 2017-013512 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Helsin-
gin kaupungin suomenkielisten lukioiden lukiodiplomien suorittamiseen 
vaadittavista pohjakursseista seuraavasti:

• Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiske-
lija on suorittanut vähintään neljä (4) lukion kuvataiteen kurssia.

• Käsityön lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään kaksi (2) lukion käsityön kurssia.

• Liikunnan lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään neljä (4) lukion liikunnan kurssia.

• Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään neljä (4) lukion musiikin kurssia.

• Median lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään neljä (4) lukion mediakurssia.

• Tanssin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään kolme (3) lukion tanssikurssia.

• Teatterin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija 
on suorittanut vähintään kolme (3) lukion teatterin, draaman tai ilmaisu-
taidon kurssia.

Lukiodiplomien pohjakurssit voivat olla pakollisia, syventäviä tai sovel-
tavia kursseja.

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

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kaupungin lukioiden yhteinen opetussuunnitelma syksy 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lukiodiplomit ovat sisältyneet Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 
valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti elokuusta 2016 al-
kaen. Opetushallitus on laatinut näihin kursseihin valtakunnalliset ope-
tussuunnitelman perusteet, joiden mukaan lukiodiplomikurssit kuvataan 
lukion opetussuunnitelmassa. Opetushallitus on antanut lukiodiplomien 
suorittamisen ohjeet, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön. 

Opetushallitus on antanut 2.5.2017 toistaiseksi voimassa olevat lukio-
diplomien ohjeet niille opiskelijoille, joiden lukio-opinnot järjestetään 
1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Opetus-
hallituksen vuonna 2016 antamat lukiodiplomien ohjeet ovat toistaiseksi 
voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa en-
nen 1.8.2016.

Opetushallituksen määräyksen ja ohjeistuksen mukaisesti tuodaan 
päätettäväksi kuntakohtaiset muutokset Helsingin kaupungin lukioiden 
opetussuunnitelmaan koskien lukiodiplomien pohjakursseja. Opetus-
hallitus on määritellyt lukiodiplomien suorittamiseen vaadittavien pohja-
kurssien minimilukumäärän, joka on päätöksenteon pohjana. Koulutuk-
sen järjestäjä päättää lukion opetussuunnitelman ja kyseisen lukiodiplo-
min ohjeiden pohjalta valtakunnallisen soveltavan kurssin käytännön 
järjestämisestä ja pohjakurssien määrästä, joka voi olla enemmän kuin 
opetushallituksen asettama minimilukumäärä. 

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden lukiodiplomien suoritta-
misen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut pohjakursseina 
edellä kuvatun määrätyn määrän oppiaineen lukiokursseja. 

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin kursseihin voi-
vat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Lu-
kiodiplomeja on mahdollista suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, 
käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. 
Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden arvioida lukio-opin-
tojen aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen 
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näkökulmasta. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja 
ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomitodis-
tus on lukion päättötodistuksen liite. 

Lukiot voivat valintansa mukaan tarjota opiskelijoille mahdollisuuden 
yhden tai useamman lukiodiplomin suorittamiseksi. Lukiodiplomeihin 
liittyvät käytännöt järjestetään siten, että opiskelijat voivat sujuvasti 
suorittaa niitä myös muissa kuin omassa lukiossaan.

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

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin lukioiden yhteinen opetussuunnitelma syksy 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupungin lukiot
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§ 16
Jäsenen ja varajäsenen valinta Helsingin aikuislukion johtokuntaan

HEL 2018-003098 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myön-
tää eron Helsingin aikuislukion johtokunnan varsinaiselle opiskelijajäse-
nelle Habib Rahmanille sekä hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen 
Akusti Rangille heidän luottamustoimistaan ja valita Rahmanin tilalle 
varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Akusti Rangin (Ranki) ja hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen Nora Dadin (Dadi) 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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin aikuislukio Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin aikuislukion johtokunnan varsinainen opiskelijajäsen Habib 
Rahman pyytää eroa luottamustoimestaan paikkakunnalta poismuuton 
takia. Opiskelijakunta esittää, että Rahmanin tilalle valitaan hänen hen-
kilökohtainen varajäsenensä Akusti Ranki ja tämän henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Nora Dadi.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
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Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin aikuislukio Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta

Tiedoksi

Taloushallinto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10, 11 ja 13 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12, 14, 15 ja 16 §: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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