
Kulosaaren ala-asteen koulu 
Kyösti Kallion tie 1 
00570 Helsinki 
 
Johtokunnan kokous   Pöytäkirja 3/2021 
Aika: 4.10.2021 klo 17.00 
Paikka: juhlasali 
 
Läsnä: Johanna Wartio pj, Maarit Tarkiainen vpj, Margit Sjöroos, Ville Hinkkanen, Paul Dima, Niko 

Mäkinen, Maria Lampinen, Anna-Maria Ihalainen ja Maria Isohanni-Auvola sihteeri 
 
 
1 §  
Kokouksen avaus 
  
Rehtori avasi kokouksen klo 17.01 
 
Kasvatus-ja koulutusautakunnan suomenkielinen jaosto on nimennyt kokouksessaan 29.9.2021 uudet 

johtokunnat nelivuotiskaudelle 2021 – 2024.  
 
Todetaan, että uusiksi johtokunnan jäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt: Johanna Wartio pj, Maarit 

Tarkiainen vpj, Margit Sjöroos, Ville Hinkkanen, Paul Dima, Niko Mäkinen, Anna-Maria 
Ihalainen ja Maria Lampinen.  

 
  
 
Henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt: Hanna-Pajunen Walsh, Samuli Tarkiainen, 
Tuija Poijärvi, Timo Poijärvi, Kirsi-Marie Luoma, Javier Salazar-Nievas, Milja Ikonen ja Anna Tanaka. 
 
   
2§  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Kokousajankohta on sovittu johtokunnan huoltajajäsenten valintakokouksessa torstaina 26.8.2021. 
Esityslista ovat lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse maanantaina 27.9. Kokous on päätösvaltainen, 
mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä. 
 
ESITYS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
3§  
Kokouksen virkailijoiden valinta 
 
 
ESITYS:  Todetaan, että puheenjohtajana toimii Johanna Wartio ja sihteerinä Maria Isohanni-Auvola. 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Margit Sjöroos ja Maria Lampinen. 
 
 
4§ 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista on toimitettu jäsenille sähköpostitse 27.9.2021. 
 
 
ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyssä muodossa / seuraavin 

muutoksin / lisäyksin. 



PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
 
 
  
5§  
Johtokunnan tehtävät 
 

Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun tai oppilaitoksen järjestyssäännöt sekä muut koulussa tai 
oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset. Johtokunta vahvistaa tarvittaessa oppilaskunnan ja 
kerhojen säännöt ja hyväksyy koulun tai oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta 
tekee opetuslautakunnan suomen- tai ruotsinkieliselle jaostolle esityksen opetussuunnitelmasta ja muista 
opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai oppilaitoskohtaisista suunnitelmista.  Johtokunta myös 
hyväksyy vuosittain peruskoulun, lukion tai aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman 
koulun vuotuisia työaikoja lukuun ottamatta.  

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Ammatillisen 
oppilaitoksen johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat, ellei hän ole siirtänyt esittelyä alaiselleen 
viranhaltijalle. Toimialan koulutuslinjan johtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään asian.  

Kahden tai useamman koulun ja oppilaitoksen yhteisessä johtokunnassa kukin esittelijä esittelee omaa 
kouluaan tai oppilaitostaan koskevat asiat. Yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän. 
Kokouspöytäkirjaa pitää rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii 
esittelijä, ellei johtokunta toisin päätä.  

 
ESITYS: Merkitään tiedoksi.  
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
6 § 
Salassapito 
 

Perusopetuslaki 40§ 

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua 
suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä 
henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat 
henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa 
toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 
välttämättömät tiedot. 

Johtokunnan kokouksissa käytävät keskustelut ovat kaikki luottamuksellisia.  Päätökset kirjataan 
pöytäkirjaan ja ne ovat julkisia. 
 
ESITYS: Merkitään tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
7§ 
Esteellisyys 

Hallintolain 27 § todetaan esteellisyydestä seuraavaa: 

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. 

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta 
asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. 



Se, mitä esteellisyydestä on kirjattu hallintolakiin, koskee myös johtokuntia. Asianosaisen tulee itse todeta 
esteellisyytensä asian käsittelyyn. Hyvän tavan mukaista on ilmoittaa esteellisyydestä esityslistan saatuaan, 
jotta varajäsenelle voidaan ilmoittaa asiasta. 

Mikäli varajäsen osallistuu esteellisyystapauksessa jonkun asian käsittelyyn, jaetaan kokouspalkkio 
varsinaisen ja varajäsenen kesken. 

 
ESITYS: Merkitään tiedoksi. Liite Hallintolaki 27 – 30 §. 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 

 

8 § 

Johtokunnan kokoontuminen 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 § mukaan johtokunta kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.  
 
Esityslista toimitetaan jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta. 
 
Tavallisesti kokouksia on vuoden aikana neljä.  
Tyypillisiä asioita ovat olleet:  helmi-maaliskuussa budjetin käyttösuunnitelma 
  touko-kesäkuussa toimintakertomuksen hyväksyminen 
  elo-syyskuussa toimintasuunnitelman hyväksyminen 
  marras-joulukuussa budjettiesitysten tekeminen 
 
ESITYS: Merkitään tiedoksi. 
PÄÄTÖS: Merkittiin tieodoksi. 
 
 
 
9§ 
Lausunnon antaminen Helsingin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022-2023 
 
ESITYS:  Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle osoitetaan lausunto lukuvuoden 2022-2023 työ- 

ja loma-ajoista. Johtokunta on saanut lausuntopyynnön liitetiedostona esityslistan mukana ja 
tekee lausunnon asiasta.  

 
PÄÄTÖS: Johtokunnan lausui vaihtoehdon 1. puolesta, jossa lukuvuosi alkaa 11.8.2022. 
 
 
10§ 
Lausunnon antaminen oppilaaksioton kriteereiden muutoksista 
 
ESITYS:  Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle osoitetaan lausunto oppilaaksioton kriteereiden 

muutoksista. Johtokunta on saanut lausuntopyynnön liitetiedostona esityslistan mukana ja 
tekee lausunnon asiasta.  

 
PÄÄTÖS: Johtokunta lausui esitetyn koulupolun jatkumon puolesta. 
 
 
11§ 
Lausunnon antaminen kuntakohtaisen opetussuunnitelman kohtaan 1.4. kieliohjelma muutoksesta 

 
ESITYS:  Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle osoitetaan lausunto opetussuunnitelman 

muutoksista kohtaan 1.4. kieliohjelma. Johtokunta on saanut lausuntopyynnön liitetiedostona 
esityslistan mukana ja tekee lausunnon asiasta.  

PÄÄTÖS: Johtokunta esittää aloittavan kieliryhmän vähimmäisoppilasmääräksi 12 oppilasta. 
 
 



12§ 
 
Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022 
 
Opettajakunta on käsitellyt toimintasuunnitelmaa lukuvuoden 2021-2022 suunnittelupäivinä ja työstänyt sitä 
yhteissuunnitteluajoilla elo-syyskuun 2021 aikana.  

 
ESITYS: Hyväksytään toimintasuunnitelma esitetyssä muodossa johtokunnan vahvistettavaksi. 
 
PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
 
13§ 
Lyhennetyistä koulupäivistä päättäminen lukuvuodelle 2021-2022 

Koulumme opetussuunnitelmassa on kirjattuna arviointikäytäntöön 
oppimiskeskustelut, joissa ovat mukana opettaja, oppilas ja huoltajat. 
Opettajakunta esittää, että viikoilla 3-6 ajalla 17.1.2022- 11.2.2022 luokkien 
lukujärjestyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa niin, että oppilaan viikoittainen 
tuntimäärä pysyy samana. 
Opettajakunta esittää myös, että Kiirastorstaina 14.4.2022 koulupäivä päättyy 
kaikilla oppilailla klo 12.15. 
 

ESITYS: Johtokunta hyväksyy lyhennetyn koulupäivän ja tuntien korvaamisen em. tavalla. 
 
PÄÄTÖS: Johtokunta hyväksyi esityksen lyhennetystä koulupäivästä ja tuntien korvaamisen viikoilla 3-6. 
 
 
14§ 
Ilmoitusasioita Rehtori kutsuu johtokunnan ja Vanhempainyhdistyksen hallituksen  

tapaamiseen to 16.12. klo 8.15-9.00 vaihtamaan kuulumisia. 
 
 
15§ 
Seuraava kokous  
  Seuraava kokousaika sovitaan myöhemmin. 
 
16§ 
Kokouksen päätös 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.39.  
 
 
 
 
  Johanna Wartio  Maria Isohanni-Auvola 
  Puheenjohtaja   sihteeri 
 
   

Pöytäkirjantarkistajat: 
 
 
  Margit Sjöroos   Maria Lampinen 
   
 
   
 


