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§ 67
Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022

HEL 2020-010932 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Helsingin aikuislukion lukuvuoden 2021 - 2022 työ- ja loma-ajat 
seuraavasti:

Työaika alkaa syksyllä 30.8.2021 (ma) ja päättyy 21.12.2021 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).
Joululoma on 22.12.2021 (ke) - 7.1.2022 (pe).

Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 3.6.2022 (pe).
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).

Lomapäivä on 14.4.2022 (to).

Lisäksi kesäopetusjaksot:
9.8.2021 (ma) - 26.8.2021 (to), Abi-kurssit.
6.6.2022 (ma) - 23.6.2022 (to).

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

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä 
on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää esiopetuksen, koulujen 
ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivis-
tä sekä hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
mainituista asioista(hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 4 koh-
ta).
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Helsingin aikuislukion johtokunta on toimittanut asiasta esityksen.

Lukiolaki ja lukioasetus, jotka koskevat myös aikuislukioita, eivät sisällä 
säännöksiä työ- ja loma-ajoista, joten ne jäävät koulutuksen järjestäjän 
päätettäväksi.

Lukiolain 33 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että 
kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijoi-
ta koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten valmiste-
luun. Aikuislukion opiskelijoille on tehty esitetyistä työ- ja loma-ajoista 
sähköinen kysely. Kyselyyn vastanneista enemmistö kannatti esityksen 
mukaisia työ- ja loma-aikoja.

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

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


