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§ 58
Metsolan ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos

HEL 2020-010015 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 

 myönsi Pirkka Haanpäälle eron Metsolan ala-asteen kou-
lun johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä 

 siirsi Paula Andreasenin Jukka Göösin varajäsenen paikalta varsi-
naiseksi huoltajia edustavaksi jäseneksi ja

 valitsi huoltajia edustavan jäsenen Jukka Göösin uudeksi henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi Pamela Kauppisen sekä

 valitsi Jaakko Kuusen puheenjohtajaksi ja Elina Heikkisen varapu-
heenjohtajaksi Metsolan ala-asteen koulun johtokuntaan vuoden 
2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöy-
täkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 
26.9.2017 (§ 11) Metsolan ala-asteen koulun johtokuntaan Pirkka 
Haanpään huoltajia edustavaksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi vuoden 
2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Pirkka Haanpää on 
1.9.2020 hakenut eroa johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luotta-
mustoimesta terveydellisistä syistä, eikä hänen lapsensa ole enää ko. 
koulussa. 
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Huoltajat ovat kokouksessaan 22.10.2020 ehdottaneet, että Paula And-
reasen siirtyy Jukka Göösin varajäsenen paikalta varsinaiseksi huolta-
jia edustavaksi jäseneksi ja hänen tilalleen Jukka Göösin henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi valitaan Pamela Kauppinen. Lisäksi on ehdotet-
tu, että Jaakko Kuusi siirtyy varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi ja 
hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valitaan Elina Heikkinen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimi-
kautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen 
johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryh-
mänsä jaoston alaisina. Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan jaosto, 
jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee johtokunnan jäsenet ja varajä-
senet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Metsolan ala-asteen koulu
Taloushallinto


