
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 1 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/12
10.05.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 27
Alppilan lukion johtokunnan jäsenten valinta

HEL 2022-003456 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myön-
tää Anna-Kaisa Santalalle eron Alppilan lukion johtokunnan henkilö-
kunnan edustajan luottamustoimesta ja valita Anna-Kaisa Santalan ti-
lalle henkilökunnan edustajaksi Teija Ekholmin vuoden 2025 syyskuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielinen jaosto päätti valita Teija Ekholmin varajäse-
neksi Pauliina Rahkolan.

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

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

Lisätiedot
Henri Montonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 20642

henri.montonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi Alppi-
lan lukion johtokuntaan henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Anna-
Kaisa Santalan 28.09.2021 (§ 24) vuoden 2025 syyskuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Santala on anonut eroa johtokunnan henki-
lökunnan edustajan tehtävästä 4.3.2022.

Alppilan lukion johtokunta on päättänyt esittää henkilökunnan edusta-
jaksi Anna-Kaisa Santalan varajäsentä Teija Ekholmia ja uudeksi vara-
jäseneksi Pauliina Rahkolaa.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
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valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimi-
kautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaos-
to, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikau-
deksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

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

Lisätiedot
Henri Montonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 20642

henri.montonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 alppilan lukio, johtokunnan jäsenen eroaminen ja uuden valitseminen
2 alppilan lukio, johtokunnan kokouksen pöytäkirja 21.3.2022
3 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki § 29)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Alppilan lukio


