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Aika 1.10.2018 klo 17.00 
 
Paikka Meilahden yläasteen opettajanhuone 
 
 
Läsnä:    Luottamusmiesjäsenet   Leo Bonsdorff 
    Hanna Paatela 
    Tytti Karhu 
    Arto Sevón 
    Tua Tapper  
 

Opettajakunnan edustaja  -  
 Muun henkilökunnan edustaja Heli Östman    
 Oppilasjäsenet  Rebekka Bonsdorff 
    Yang Zhe 
Rehtori    Riitta Erkinjuntti   
Poissa    Auli Puolanne 
Puheenjohtaja   Leo Bonsdorff 
Sihteeri    Riitta Erkinjuntti   
 
Lisäksi läsnä:    Meilahden yläasteen johtoryhmä Ulla Rönkä 
    Tuija Heikkilä 
    Jaana Pennanen 
    Päivi Saukkonen 
    Mikko Vahteristo 
27§. 
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN – YHTEISKOKOUS KOULUN JOHTORYHMÄN 
KANSSA 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen osallistujat esittäytyivät. 
 
28§. 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Todettiin. 
 
29§. 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Esitys: Puheenjohtaja esittänee opettajakunnan edustajaa ja muun henkilökunnan 

edustajaa pöytäkirjan tarkastajiksi. 
Ehdotus: Esityksen mukaan. 
Päätös: Koska Auli Puolanne ei osallistunut kokoukseen valittiin Heli Östman ja Ulla Rönkä. 
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30§ 
OPPILASKUNNAN VAALIT JA UUDET OPPILASEHDOKASJÄSENET JOHTOKUNTAAN 
Esittely: Oppilaat äänestivät oppilaskunnan puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden 

johtokunnan oppilasjäsenen (vuosittaisissa) vaalissa, joka suoritettiin wilman kautta 
17. - 21.9.2018 välisenä aikana.   
Uudet johtokunnan ehdokasoppilasjäsenet Yang Zhe ja Rebekka Bonsdorff 

esittäytyvät. Yang Zhen varamiehenä on Audrey Ndungulu ja Rebekka Bonsdorffin 
varamiehenä on Ilona Hietala. 
Oppilaskunnan vaalien tulos: 

 Yang Zhe, puheenjohtaja (varalla Kim Saaristo) 
sihteeri: Fanny Meltovaara (varalla Janne Meritoja) 

Ehdotus: Uudet oppilasjäsenet Yang Zhe ja Rebekka Bonsdorff sekä heidän Audrey Ndungulu ja 
Ilona Hietala valittaneen johtokunnan oppilasjäseniksi. 

Päätös: Valitut varsinaiset oppilasjäsenet toivotettiin tervetulleiksi Meilahden yläasteen 
johtokunnan oppilasjäseniksi lukuvuodeksi 2018 – 2019. Muutoin asia merkittiin 
tiedoksi.  

 
31§ 
KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELTA 2018 - 2019 
Esittely: Koulut laativat vuosittain koulun tulevan lukuvuoden toiminnasta suunnitelman 

wilmaan. Toimintasuunnitelmaan kuuluvat koulun perustiedot, toiminta ja tavoitteet. 
Tavoitteissa koulun opettajatiimit ovat laatineet oman työryhmänsä suunnitelmat ja 
niiden toteuttamistoimet. 
Toimintasuunnitelmaan kuuluu lisäksi kehyslaskelma, joka on myös wilmassa. 
Oppilasmäärät päivittyvät kehyslaskelman pohjaksi suoraan Primus-
oppilasrekisteristä. 

Lukuvuonna 2018 -2019 koulun kokonaistuntikehys on 1010,2 vvt, josta 
yleisopetuksen kehystä on 913,3 vvt, erityisopetuksen kehystä 49,9 vvt ja 
monikulttuurisen opetuksen kehystä 45 vvt.  Tuntikehyksestä on jäänyt käyttämättä 
7,5 vvt. Näitä on tarkoitus käyttää lukuvuoden aikana mahdollisiin tukiopetukseen ja 
erityisopetuksen tarpeisiin, lisäohjaukseen sekä mahdollisiin lisäkerhotunteihin.  
(Liite ja Wilma-linkki) 

Ehdotus: Johtokunta hyväksynee toimintasuunnitelman. 
Päätös: Johtokunta hyväksyi Meilahden yläasteen toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2018 – 

2019. 
 
 
30§ 
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-
AJOISTA LUKUVUONNA 2019 – 2020 

Esitys:  Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman 
kieliryhmänsä osalta päättää esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työn 
aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä tai hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää asiasta. 
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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 (Perusopetuslaki 23 §). 

Lukuvuonna 2018 – 2019 itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi 
kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 188 
työpäivää.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista 
vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin 
lukuvuonna 2019 - 2020: 

 

1. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2019 (to) ja päättyy 20.12.2019 (pe). 
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe). 
Joululoma on 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma). 
Työaika alkaa keväällä 7.1.2020 (ti) ja päättyy 30.5.2020 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe). 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi yli kaksi 
viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. 

 

2. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2019 (ma) ja päättyy 20.12.2019 (pe). 
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe). 
Joululoma on 21.12.2019 (la) - 1.1.2020 (ke). 
Työaika alkaa keväällä 2.1.2020 (to) ja päättyy 30.5.2020 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe). 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi 
vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun toisena päivänä. 

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/opiskelijoiden mielipiteistä tulee toimittaa 
edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana. 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle alla 
olevaan osoitteeseen 12.10.2018 (pe) mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen 
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toimiala PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Lisätiedot: Anu Kangaste, lakimies, 
puhelin (09) 310 87180 tai anu.kangaste@hel.fi 

Koulun opettajakunta (19.9.2018) ja oppilaskunta (13.9.2018) ovat kokouksissaan 
päätyneet vaihtoehto 1. kannalle. 

Ehdotus: Johtokunnan lausunto koulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2019 – 2020 
osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja toimitetaan 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintopalveluihin Anu Kangasteelle.  
 

Päätös: Meilahden yläasteen opettajakunta on kokouksessaan 19.9.2018 ehdotetuista 
vaihtoehdoista valinnut vaihtoehto yhden (1) ehdotuksena työ- ja loma-ajoista 
lukuvuodelle 2019 - 2020.  Meilahden yläasteen oppilaskunta on kokouksessaan 
13.9.2018 myös päättänyt vaihtoehto yhtä (1) lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-
ajoiksi ehdottaa opettaja- ja oppilaskunnan ehdotusten mukaisesti. 

 
32§  
KOULUN TALOUSTILANNE 
Esittely: Koulun talousohjelmasta tulostetun 27.9.2018 päivätyn koulun taloustilanteen 

mukaan koululla on vielä tällä hetkellä n. 43 170 euroa käyttämätöntä budjetoitua 
koulun omaa rahaa. Sitä on jäänyt palvelujen ja materiaalien ostoista sekä 
avustuksista, vuokrista ja muusta budjetoidusta rahasta. Tämä käytetään 
loppuvuoden opintoretkiin ja erillisiin opiskelua ja oppimista tukeviin hankkeisiin. 
Koulun kokonaistoteuma on 73,35%, mikä vastaa ajankohtaa kuluvasta 
budjettivuodesta (74%). Koulun palkkabudjetti (vastaa tuntikehystä) on toteutunut 
72%:sti ja jäljellä on 564 488 euroa, mikä riittää loppuvuoden palkkoihin sekä 
lokakuussa tuleviin ylituntikorvauksiin.  

Ehdotus: Merkittäneen tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
33§. 
MUITA ASIOITA 
Esitys 1: Lukuvuoden aloitus ja oppilastilanne: Meilahden yläasteen koulussa on lv 2018-2019 

yhteensä 469 oppilasta, joista 463 opiskelee yleisopetuksessa ja 6 valmistavan luokan 
opetuksessa. (liitteet) 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
34§ 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39. 
 
 
 
Leo Bonsdorff                              Riitta Erkinjuntti 
Puheenjohtaja                                                        Sihteeri 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Tarkastettu ja hyväksytty 
 
 ___ . ___ . 2018        ___ . ___ . 2018 
 
 
 
 
____________________________                      __________________________ 
Ulla Rönkä                                                Heli Östman   
  
 
 


