
 1 

HELSINGIN KAUPUNKI    Pöytäkirja 1/2021  
KEINUTIEN ALA-ASTEEN KOULU   12.10.2021 
JOHTOKUNNAN KOKOUS   

 
 
 
 
Paikka Teams-kokous 
Aika tiistai 12.10. klo 17.30 
Paikalla Leena Kuusisto, puheenjohtaja, huoltaja 
 Max Alanko, huoltaja 

Miisa Hyvärinen, huoltaja 
Henna-Riitta Lepistö, huoltaja 
Rita Vatanen, huoltaja 
Neval Yaman, huoltaja 
Jussipekka Jyväsjärvi, opettaja 
Said Aw-Musse Shamarke, opettaja 
Alina Suvitie, henkilökunnan jäsen 
Maria Kokkonen, sihteeri ja esittelijä 

  
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
§ 1  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Leena Kuusisto avasi kokouksen klo 17.30.   
  
 

§ 2  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
 

§ 3  Kokouksen järjestäytyminen 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Max Alanko ja Neval Yaman.  

 
 

§ 4  Kokouksen työjärjestys 
 Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
§ 5 Lausunto työ- ja loma-ajoista vuonna 2022–2023 
 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-
AJOISTA LUKUVUONNA 2022 – 2023 
 
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 §). 
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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. 
 
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. 

 

 Rehtori Maria Kokkonen esitteli työ- ja loma-aikavaihtoehdot. Oppilaskunta 
kannattaa vaihtoehtoa 1, samoin opettajakunta kannattaa vaihtoehtoa 1.  

 

 Esitys: Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoiksi esitetään vaihtoehtoa 1. 
Päätös: Päätös esityksen mukaan eli johtokunta esittää vaihtoehtoa 1.  

 
 
§ 6 Lausuntopyyntö oppilaaksiottokriteerien muutosesityksestä. 
  

Esitys: Johtokunta jättää lausumatta, koska ei koske kouluamme. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
§ 7 Lausuntopyyntö opetussuunnitelman muutos kieliohjelmaan 
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Esitys: Johtokunta esittää, että koulukohtaisesti saadaan päättää alkavan kielen 
minimiryhmäkoosta tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kielivalintamahdollisuuden 
turvaamiseksi eri alueilla ja eri kokoisissa kouluissa, jotta monipuolinen kielenopetus 
toteutuu. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
§ 8 Koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen. 
     

Rehtori esitteli lv. 2021–2022 toimintasuunnitelman. 
  

Esitys: Toimintasuunnitelma hyväksytään. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
§ 9 Kokouksen päättäminen. 
 

Kokous päättyi klo 18.30. 
 
 
 
 
Helsingissä 21.10.2021 
  
  
  
________________________________  _________________________________ 
Leena Kuusisto, puheenjohtaja  Maria Kokkonen, sihteeri 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Max Alanko, pöytäkirjantarkastaja  Neval Yaman, pöytäkirjantarkastaja 


