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§ 13
Taivallahden peruskoulua koskeva työpäivän muutos lukuvuonna 
2018 - 2019

HEL 2019-001901 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Taival-
lahden peruskoulun työpäivän muutoksesta niin, että Taivallahden pe-
ruskoulussa on lauantaityöpäivä 11.5.2019 ja vastaavasti vapaapäivä 
18.4.2019.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin esitys
2 Kirje Meklun katujuhlien puolesta
3 Töölö-Seuran kirje
4 Stadiluotsin lausunto

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-
ranhaltija päättää mainituista asioista (hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 
momentin 4 kohta).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 7.11.2017 
(§ 18) päättänyt siirtää päätösvaltaansa siten, että koulujen rehtorit voi-
vat päättää lukuvuoden 2018 - 2019 aikana tehtävästä yhdestä työpäi-
vän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn aloitus- ja päättymispäivää 
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ja kevään aloituspäivää. Taivallahden peruskoulussa tämä rehtorin 
päättämä työpäivän muutos on pidetty syksyllä 2018.

Taivallahden peruskoulun rehtori on tehnyt esityksen kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, että Taivallahden perus-
koulussa pidettäisiin toinen lauantaityöpäivä 11.5.5019 Mechelininka-
dun valmistumisen kunniaksi. Alueen toimijat ovat sopineet tämän päi-
vän juhlapäiväksi alueella. Myös koulun henkilöstö on esittänyt tätä 
työpäivää yksimielisesti ja koulun oppilaskunta on yhtynyt opettajakun-
nan esitykseen. Koulua ovat lähestyneet asiassa myös Töölö-seura ry, 
alueen toimijat ja asukasjuhlien suunnittelijat. (liite 1)

Esittelijä toteaa, että koulun mukanaolo tilaisuudessa on perusteltua ja 
se myös vahvistaa koulun näkyvyyttä alueella.

Esittelijä esittää edellä todetun perusteella, että Taivallahden peruskou-
lussa on lauantaityöpäivä 11.5.2019 ja vastaavasti vapaapäivä 
18.4.2019.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin esitys
2 Kirje Meklun katujuhlien puolesta
3 Töölö-Seuran kirje
4 Stadiluotsin lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


