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Kokousaika  keskiviikko 13.10.2021 17.00 

 

Kokouspaikka Jätkäsaaren peruskoulu,  

Sähköinen teams- kokous 

 

Läsnä 

Jäsenet   Sari Heikkinen, puh.joht. 

Reino Meriläinen, jäsen, varapuh.joht. 

Laura Aittoniemi, jäsen,  

   Lari Ahokas, jäsen  

   Aki Valkama, jäsen 

   Leena Hietanen, jäsen 

Ville Konttila, jäsen 

Veli-Matti Perttula, jäsen 

 

 

Muut  oppilasedustajat Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä 

  

Puheenjohtaja Sari Heikkinen  

Esittelijä  Kirsi Myllymäki  rehtori 

Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Myllymäki  rehtori 

   

§ 

1 

Asia 

Asia/1 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

2 Asia/2 Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille 

3 Asia/3 Jätkäsaaren peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen 
lukuvuodelle 2021-2022 
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4 Asia/4  Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin     
suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna  

2022 – 2023 

5 
 

 
6 
 
 
7 

Asia/5 

 

Asia/6  

Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteerien muutoksesta  

 

Lausuntopyyntö opetussuunnitelmamuutoksesta koskien alkavien 
kielten ryhmäkokoa 

 

      Ilmoitusasiat 
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§ 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 
 
Päätös 

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valinnee 
pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hietasen ja Ville Konttilan. 

 
 
 
 
Päätösehdotus  

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valitsi yksimielisesti 
puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Leena 
Hietasen ja Ville Konttilan 

 
 
 
§ 2 
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille 
 
Päätös  Päätös on ehdotuksen mukainen. 
 

 
Päätösehdotus Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päätti, että oppilaskunnan 

edustajilla Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä on läsnäolo- ja 
puheoikeus johtokunnan kokouksissa.  
 
Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä 
läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai 
oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita. 

 
 
Esittelijän perustelut 
 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten 

kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi 

pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, 

kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan 

apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden 

läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta 

toimielin tai toimielimen asettava viranomainen. 
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Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain 
toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden 
jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus 
ottaa osaa vain keskusteluun. 
 
Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta 

johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai 

oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa. 

 
§ 3 
Jätkäsaaren peruskoulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022 
 
Päätös 

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta hyväksyi liitteenä olevan 
Jätkäsaaren peruskoulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 
2021–2022.  

 
Liitteet 

Toimintasuunnitelma on nähtävissä Wilmassa ja toimitetaan 
johtokunnan jäsenille 3 päivää ennen kokousta (liite 1) 

 
 
Esittelijän perustelut 
 
Toimintasuunnitelmaa on käsitelty yhteisöllisesti syyskuun aikana ja opettajakunta käsitteli 

sitä keskiviikkoina 8.9.2021 sekä 13.10.2021. 

Johtoryhmä ja oppilashuoltoryhmä ovat työstäneet toimintasuunnitelmaa sekä jaettuina 

vastuina että yhteisessä oppimisen tuen tiimin ja oppilashuoltoryhmän tapaamisessa 

6.9.2021 ja 15.9.2021. 

Oppilaskunnan kanssa toimintasuunnitelmaa on käyty läpi viikoilla 38 ja 39.  

Oppilaskunnan edustajat ovat johtokunnan kokouksessa mukana esittelemässä 

oppilaskunnan ajatuksia toimintasuunnitelmasta. 

 

§ 4 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin 

suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022 - 2023 

 
Lausunto  

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. 
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Opettajakunta ja muu henkilökunta on käsitellyt lukuvuoden 2022-

2023 työ- ja loma-aikoja Forms- kyselyllä 13.10.2021 mennessä 

ja kannattaa vaihtoehtoa 1. Oppilaskunta on käsitellyt lukuvuoden 

2022-2023 työ- ja loma-aikoja Forms-kyselyllä 13.10.2021 

mennessä ja päättänyt kannattaa vaihtoehtoa 1.  

 
Tiedoksi  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 
Esittelijän perustelut 
 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. 

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi 

arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä 

(perusopetuslain 23 §). 

 

Lukuvuonna 2022 – 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi 

arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis 

tehdä 187 työpäivää. 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista 

vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 

2022 - 2023: 

 

1. vaihtoehto 

 

Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to). 

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe). 

Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su). 

Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe). 

 

Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä mitään muita 

lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi alkaisi 11.8. torstaina ja syksy 

päättyisi 22.12. torstaina. Tässä mallissa kevään aloitus on 9.1. maanantaina. 
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2. vaihtoehto 

 

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2022 (ke) ja päättyy 22.12.2022 (to). 

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe). 

Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 1.1.2023 (su). 

Työaika alkaa keväällä 2.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe). 

 

Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 17. päivä keskiviikko ja syksy 

päättyy 22.12. torstaina. Kevät alkaisi sitten aikaisemmin jo 2.1. maanantaina. 

 

§ 5 LAUSUNTOPYYNTÖ OPPILAAKSIOTON KRITEEREIDEN MUUTOKSISTA  
 
 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä 
perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. 
Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista. 
 
Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa jokaiselle 
oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun. 
 
Keskeisimmät muutokset 
 
Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi 
painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen 
opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. Opinpolut 
ovat lausuntopyynnön liitteinä. 
 
Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen painotettuun -, 
laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi oikeus opinpolun 
jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle asti. Jos oppilas ei ole 
ollut yhtenäisessä peruskoulussa, hänellä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa opintojaan 7. 
vuosiluokalle ilman osallistumista tammikuussa 6. vuosiluokan valintakokeeseen. 
Opinpolun jatkuvuuden mahdollistaminen on tarpeen oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun 
takaamiseksi. Edelleen seitsemänneltä vuosiluokalta alkavaan opetukseen olisi jokaisen 
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oppivelvollinen mahdollista hakeutua valintakokeen kautta, jos oppilas ei opiskele 6. 
vuosiluokalla valintakokeella haettuun opetukseen. 
 
Mahdollisimman eheän opinpolun mahdollistamiseksi painotettuun -, laajamittaiseen 
kaksikieliseen - ja englanninkieliseen opetukseen hakeutumista muutettaisiin tilanteissa, 
joissa oppivelvollisuusikäisen asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja 
hän on aiemmin osallistunut mainittuun opetukseen. Kun määrätyt edellytykset täyttyisivät, 
voitaisiin oppivelvollinen ottaa oppilaaksi kyseiseen opetukseen lähimpään 
tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa. Oppivelvollisella tulee olla tosiasiallinen 
tarve koulupaikan vaihdolle. 
 
Lisäksi oppilaaksioton kriteereihin on tehty kielellisiä muutoksia ja poistettu tarpeettomaksi 
käyneitä kohtia.  
 
Liite 2 
 
Johtokunnan lausunto:  
Johtokunta on kuullut oppilaskuntaa päätöksen pohjaksi. 
Johtokunta kannattaa ehdotusta eikä sillä ole siihen täydennettävää. 
 
 

§6 Lausuntopyyntö opetussuunnitelmamuutoksesta koskien  
     alkavien kielten ryhmäkokoa 

 
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen 
kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.  
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta 
lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. 
Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän 
vähimmäisoppilasmäärä. 
 
Nykyinen kuntakohtainen opetussuunnitelma: 
 
1.4 Kieliohjelma 
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. 
Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta. 
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen 
vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä. 
Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei 
tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, 
jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään 
kieliohjelmassa. 
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Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan: 
 
1.4 Kieliohjelma 
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-
kielen opiskelu 6. vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta 
vuosiluokalta ja valinnaisen B2-kielen opiskelu viimeistään 8. vuosiluokalta.  
Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten 
oppimäärissä (A1, A2, B1, B2). 
Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. 
Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.  
 
 
Lausunnot osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja 
toimitetaan 15.10.2021 mennessä Anni Holopaiselle sähköpostin liitteenä ilman 
johtokunnan puheenjohtajan allekirjoitusta osoitteeseen anni.holopainen@hel.fi.  
 
Johtokunnan lausunto: 
Johtokunta on kuullut oppilaskunnan kannan ja ehdottaa seuraavaa: 
Kannatetaan yhteistä vähimmäisoppilasmäärää alkaviin kieliin, mutta ehdotetaan, että 
alkavan ryhmän vähimmäismäärä on 12 oppilasta. 
 
 
§7 Ilmoitusasiat 
Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä rehtori osallistuvat Helsingin 
kaupungin koulujen ja lukioiden johtokuntien perehdytystilaisuuteen keskiviikkona 
27.10.2021 klo 17.00–18.30. 
 
Kaupunginhallitus päätti ennakoidulla tavalla 11.10., että päätös sähköisten kokousten 

mahdollistamisesta kumotaan 18.10.Tämä tarkoittaa, että kaikki toimielimet, myös 

koulujen ja lukioiden johtokunnat, palaavat lähikokouksiin ma 18.10. lukien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2021 
 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta 
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Sari Heikkinen  Kirsi Myllymäki 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
 
 
 
 
 
 
Leena Hietanen   Ville Konttila 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 20.10.2021 
alkaen. 

 

 


