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HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja 1 2021-2022 
KALASATAMAN PERUSKOULU 
JOHTOKUNTA 
 
Aika Tiistai 12.10.2021 klo 17-19 
Paikka Kalasataman peruskoulu: henkilökunnan taukotila Luffari: kerros 2 
 
Osallistujat: 
Leevi Mentula, puheenjohtaja 
Laura Halenius, varapuheenjohtaja, poissa, ei varajäsentä paikalla 
Päivi Kerko 
Osma Ahvenlampi 
Milja George 
Dalida Ayad 
Milja Aulanko 
Tiia Sinikallio (poissa), varajäsen Mariela Alvarez Kiviranta paikalla 
Abdul Al Salkini 
Kati Pennanen, esittelijä ja sihteeri 
 
1§ 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11. 
 
2§ 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
3§ 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja Aulanko ja Dalida Ayad. 
 
4§ 
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
 
5§  
Johtokunta päätti antaa varsinaisille oppilasedustajille Tiia Sinikalliolle ja Abdul Al Salkinille sekä heidän 
varajäsenilleen Mariela Alvarez Kivirannalle ja Iida Abdulahille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa 
lukuvuonna 2021-2022.  
 
6§ 
Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintasuunnitelman rehtorin esityksestä. 

 

 
7§  
Johtokunta antoi seuraavat lausunnot: 

 

7.1.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. 

Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan: 
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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.  
 
Lisätiedot:  
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin (09) 310 83012, hanna.valitalo@hel.fi 

 

Johtokunta lausunto: johtokunta esittää, että ryhmän vähimmäisoppilasmäärä pysyy 12-15 oppilaassa eli 

sitä ei muuteta nykyisestä 12-15 oppilaan vähimmäismäärästä 15 oppilaan vähimmäisoppilasmäärään 

koska tämä heikentää kieliryhmien muodostumista. 

7.2. Lausunnon antaminen oppilaaksiottamisen kriteereiden muutoksista.  

MUUTOSESITYS: 
 
OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN JA OPPILAAKSIOTTAMISEN PERUSTEET SUOMENKIELISESSÄ PERUSOPETUKSESSA  
 
1 LÄHIKOULUN TAI MUUN SOVELTUVAN PAIKAN OSOITTAMINEN  
 
1.1 Lähikoulu  
 
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka kasvatus- ja  
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämällä oppilaaksiottoalueella hän asuu.  
 
1.2 Muu soveltuva paikka  
 
Oppilaalla on oikeus päästä muuhun kunnan osoittamaan lähimpään,  
tarkoituksenmukaiseen kouluun seuraavissa tilanteissa:  
 

- kun ensimmäiselle vuosiluokalle otettaessa oppilas haluaa opiskella sellaista A1-kieltä, jota ei ole mahdollista opiskella 
lähikoulussa  

 
- kun oppilas ei voi jatkaa aikaisemmin opiskelemaansa A1- tai A2-kielen opiskelu tai B1-oppimääränä opiskelemaansa 

englantia 
 

- kun oppilaan lähikoulu ei ole oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn takia hänelle sovelias  
 

- kun oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle  
 

- kun oppilas osallistuu valmistavaan opetukseen   
 

- kun oppilas osallistuu joustavan perusopetuksen toimintaan  
 
Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän kuin koulussa 
on tilaa.  
 
2 OPINPOLUN MUKAINEN OPPILAAKSIOTTO  
 
Jos oppilas on valittu 1. tai 3. vuosiluokalta alkavaan painotettuun opetukseen, laajamittaisen kaksikieliseen opetukseen tai englanninkielisen 
opetukseen, oppilaalla on opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi oikeus jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokkaan asti jaoston 
päättämän opinpolun mukaisesti. 
 
Oppilas voi halutessaan pyrkiä muuhun kuin opinpolun mukaiseen kouluun luvun 3. mukaisesti. 
 
Kielikylpyopetukseen otetaan ensisijaisesti oppilaita, jotka ovat osallistuneet aiemmin kielikylpyesiopetukseen. Jos oppilaspaikkoja on vapaana, 
voidaan ottaa myös muita hakijoita, joilla on riittävä ruotsin kielen taito. Myös myöhempien vuosiluokkien kielikylpyopetukseen voidaan ottaa 
huoltajan hakemuksesta hakijoita, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana ja oppilaalla on riittävä ruotsin kielen taito. 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää 1. ja 3. vuosiluokalla alkavat painotetun opetuksen, laajamittaisen 
kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen sekä kielikylpyopetuksen opinpolut. 
 
 
3. PYRKIMINEN MUUHUN KUIN 1 TAI 2 LUVUSSA TARKOITETTUUN  
KOULUUN  
 
3.1 Yleistä  
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Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin edellä 1 luvussa tai luvussa 2 tarkoitettuun kouluun. Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että 
koulussa on tilaa ja ettei koulussa synny tarvetta uuden opetusryhmän perustamiselle.  
 
Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita.  
 
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 1 tai 2 luvussa tarkoitettuun kouluun, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa 
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
 
 
3.2 Valintaperusteet 
  
Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.  
 
Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on tilaa, valintaperusteita noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:  
 

1) Sisaruus: oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa  
 

2) Esiopetuksen ja perusopetuksen jatkuvuus: esiopetuksen ja alueen koulun yhteisessä suunnitelmassa nimetyistä 
esiopetusryhmistä tulevat oppilaat  

 
3) Koulumatkan pituus  

 
Jokaisen valintaperusteen kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on tilaa.  
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain. 
Ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä sitoo vuosiluokkien 1–2 tässä luvussa tarkoitettua oppilaaksiottoa ja seitsemännen 
vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä vuosiluokkien 7–9 tässä luvussa tarkoitettua oppilaaksiottoa.  
 
 
3.3 Valintakoe  
 
Painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen oppilaita otettaessa käytetään valintakoetta.  
 
Samaa painotettua, laajamittaista kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta.  
 
Jos saman hyväksytyn pistemäärän saaneita on enemmän kuin vapaita paikkoja, käytetään arvontaa.  
 
Jos englanninkielisessä opetuksessa aikaisemmin opiskelleen perusopetusikäisen oppilaan asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken 
perusopetuksen, oppilas voidaan opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi ottaa englanninkieliseen opetukseen lähimpään 
tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa seuraavien edellytyksien täyttyessä:  
 

- oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä ja 
 

- oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen 
perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain 
mukaisessa opetuksessa ja 

 
- valintakokeen perusteella oppilaalla on riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen 

 
 
Jos painotetussa opetuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa aikaisemmin opiskelleen perusopetusikäisen oppilaan 
asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen, oppilas voidaan opintojen jatkuvuuden mahdollistamiseksi ottaa vastaavaan 
painotettuun opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa seuraavien edellytyksien täyttyessä:  
 

- oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä ja 
 
- oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa painotetussa opetuksessa tai perusopetuslain mukaisessa 

laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa  
 
- valintakokeen perusteella oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen 

 
 
4 OPPILAAN KOULUNKÄYNTIOIKEUS ASUINPAIKAN MUUTTUESSA  
 
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin sisällä, oppilaalla on oikeus käydä kaikki koulun vuosiluokat siinä koulussa, jonka 
oppilas hän oli ennen asuinpaikan muuttumista.  
 
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin ulkopuolelle, oppilaalla on oikeus käydä kuluva lukukausi loppuun siinä koulussa, jonka 
oppilas hän oli ennen asuinpaikan muuttumista.  
 
Oppilas voidaan tämän jälkeen ottaa helsinkiläiseen kouluun 3 luvussa mainittujen perusteiden mukaisesti. Huoltaja vastaa mahdollisista 
oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta  
aiheutuvista kustannuksista. 
 

Lausunto: Johtokunta ei lausu asiasta. 
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Sihteeri liittää pöytäkirjaan johtokunnan hyväksynnällä oppilaiden mahdolliset lausunnot, jotka on 

pyydetty sähköisesti 12.10. ja koulun oppilaskunnan hallituksen 13.10. antaman lausunnon. 

Oppilaskunnan lausunto on muutosesitystä puoltava (13.10.2021) 

7.3. Lausunnon antaminen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen lukuvuoden 2022-2023 työ- ja 
loma-ajoista. 

 
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. 
 
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. 
 
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. 
Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. 
 
Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 
edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana. 
 

 
Lausunto: Kuultuaan oppilaiden ja henkilöstön näkemyksen, johtokunta lausuu vaihtoehdon 1 puolesta. 
 
8§  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22. 
 
 
Vapaaehtoinen koulukierros järjestettiin johtokunnan jäsenille koulun uusissa tiloissa kokouksen jälkeen. 
 
Liitteet: 

1. Toimintakertomus  
2. Henkilökunnan lausunto lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista 
3. Oppilaiden lausunto lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista 
4. Oppilaskunnan lausunto lukuvuoden 2022-2023 työ-ja loma-ajoista 
5. Oppilaskunnan lausunto oppilaaksiottokriteerien muutosesityksestä. 
6. Oppilaiden lausunto oppilaaksiottokriteerien muutosesityksestä mikäli lausuntoja annettu. 

 
 
 
 
Kati Pennanen 
sihteeri 
 
 
 
 
Dalida Ayad    Milja Aulanko 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaka 
 


