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§ 10 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta valitsi yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Ainoan ja Anja Lempiäisen. 

 

Käsittely   
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.  

Päätösehdotus    

Päätös on ehdotuksen mukainen 

Muutoksenhaku 
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

§ 11 

Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille lukuvuodeksi 
2021-2022 
 
Päätös 

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta päätti, että oppilaskunnan 
nimeämillä oppilaiden edustajilla Milja Hälikällä (varalla Eino Mäkinen) ja Iina 
Paajasella (varalla Reino Kivimäki) 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. 

 
Käsittely   

Esittelijä korjasi päätösehdotustaan siten, että Milja Hälikän varaedustaja on 
Eino Mäkinen ja Iina Paajasen varaedustaja on Reino Kivimäki. Oulunkylän 
ala-asteen koulun johtokunta päätti yksimielisesti oppilasedustajien läsnäolo- 
ja puheoikeudesta korjatun päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 

 
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. 

Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden edustajat 

johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden 

ensimmäisessä kokouksessaan.  

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. 

 

§ 12 

Oulunkylän ala-asteen johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten 

peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022-2023 

Lausunto 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. 

 

Opettajakunnalle on esitelty vaihtoehdot elokuussa ja he ovat äänestäneet 

niistä Forms-kyselyllä. Opettajien selvä enemmistö kannatti vaihtoehtoa 1. 

Oppilaat ovat äänestäneet luokissa vaihtoehtojen välillä ja kaikissa luokissa 

vaihtoehto 1 voitti. Oppilaskunnan erillinen lausunto ja äänestystulokset ovat 

liitteenä.   

Liitteet 
Lausuntopyyntö 

 Oppilaskunnan lausunto 
 Oppilaskunnan äänestystulos 

 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Tiedoksi 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 
Lausuntoehdotus 

Lausunto on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa 

(lausuntopyyntö liitteenä) 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. 

Oppilaat ovat luokissaan äänestäneet vaihtoehtojen välillä. Oppilaskunnan 

lausunnossa on huomioitu luokkien äänestystulos. Oppilaskunta kannatti 

vaihtoehtoa 1. Oppilaskunnan lausunto on esityslistan liitteenä. 

Opettajakunnalle on esitelty vaihtoehdot elokuussa ja he ovat äänestäneet 

niistä Forms-kyselyllä. Opettajien selvä enemmistö kannatti vaihtoehtoa 1. 

 

§ 13 

Oulunkylän ala-asteen johtokunnan lausunto oppilaaksioton kriteereiden muutoksista 

Lausunto 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta kannattaa esitettyjä oppilaaksioton 
kriteereiden muutoksia. 
 
Oppilaskunta on käsitellyt muutosesitystä oppilaskunnan hallituksen 
kokouksessa ja kannattaa niitä. Oppilaskunnan erillinen lausunto on liitteenä. 
 

Liitteet 
Lausuntopyyntö 
Lausuntopyynnön liite, Opinpolut 
Oppilaskunnan lausunto 
Oppilaaksioton kriteerit, muutosesitys 
Jaoston päätös oppilaaksioton kriteereistä 19.12. 2017 ja lisäys 8.12.2020 
 

Muutoksenhaku 
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Tiedoksi 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 
Lausuntoehdotus 

Lausunto on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 

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 

(lausuntopyyntö kokonaisuudessaan liitteenä). 

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 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. 

Lausunnon antamisesta  

Johtokunnan antaman lausunnon lisäksi pyydetään asiassa oppilaskunnan 

lausunto. Oppilaskunnan lausunto pyydetään liittämään johtokunnan 

lausuntoon. Lisäksi pyydetään kouluja huolehtimaan siitä, että jokainen 

koulun oppilas voi niin halutessaan ilmaista mielipiteensä asiassa. 

 

§ 14 

Oulunkylän ala-asteen johtokunnan lausunto perusopetuksen kuntakohtaisen  

opetussuunnitelman muutoksesta 

Lausunto 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta kannattaa esitettyä muutosta 

kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. 

Liitteet 
1. Lausuntopyyntö 

 2. Oppilaskunnan lausunto 
 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Tiedoksi 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Lausuntoehdotus 
Lausunto on ehdotuksen mukainen. 

 
Esittelijän perustelut 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun 

johtokunnalta lausuntoa (lausuntopyyntö liitteenä) perusopetuksen 

kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, 

jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän 

vähimmäisoppilasmäärä. 

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. 

 

§ 15 

Oulunkylän ala-asteen johtokunnan esitys kielikylpyopetuksen aloittamisesta 

Päätös  

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta esittää kasvatus- ja 

koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ruotsin kielikylpyopetuksen 

aloittamista 1.8.2022 alkaen. Opetus muodostaa jatkumon pohjoisen 

suurpiirin kielikylpypolulle, joka alkaa päiväkoti Veräjänmäessä. 

Käsittely   
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.  

Päätösehdotus    

Päätös on ehdotuksen mukainen 

Muutoksenhaku 
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Esittelijän perustelut 
Oulunkylän alueella asukkailta ja huoltajilta on tullut toivetta 

kielikylpyopetukseen. Päiväkoti Veräjämäessä on aloitettu kielikylpytoiminta. 

Ensimmäinen kielikylpyryhmä on nyt esikoulussa ja siirtyy ensi syksynä 

kouluun. Suunniteltu kielikylpyopetuksen jatko sijoittuisi Oulunkylän ala-

asteen kouluun. 

§ 16 
Oulunkylän ala-asteen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022 

Päätös 
Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi liitteenä olevan Oulunkylän 
ala-asteen koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2021–2022.  

 
Käsittely  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Liitteet 

1. Toimintasuunnitelma 

 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
 
Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 
 

Esittelijän perustelut 

 
Toimintasuunnitelma on laadittu opettajien yhteistyönä syksyn opettajien 

yhteissuunnitteluajalla ja johtoryhmässä. Toimintasuunnitelmassa mm. 

linjataan lukuvuoden 2021-2022 kehittämisen alueet, kirjataan poikkeavat 

työpäivät ja merkitään suunnitellut tapahtumat. Toimintasuunnitelma sisältää 

myös koulujen vuosittain päivitettäviä erillissuunnitelmia. Toimintasuunnitelma 

on hyväksytty opettajainkokouksessa 29.9.2021. Oppilaskunta on käsitellyt 

toimintasuunnitelmaa soveltuvin osin. Toimintasuunnitelmaehdotus on 

liitteenä. 



§ 17 

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2021 

Päätös  Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta päätti kokoontua syyskaudella 2021 

12.10.2021 klo 17:30 alkaen. 

Kokoukset pidetään Oulunkylän ala-asteen koulussa Teinintie 12 tai erikseen 

ilmoittamalla sähköisesti Teams-kokouksina. 

Samalla johtokunta päätti, että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu 
pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
osoitteessa www.hel.fi, Oulunkylän ala-asteen koulun sivuilla, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
 
Päätösehdotus 

Päätös on ehdotuksen mukainen. 
 
Esittelijän perustelut 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan 

toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 

kutsusta. 

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen 

syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa 

päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa 

kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään 

viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.). 

Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 

toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, 

kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 

tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Pöytäkirjan 10, 12, 13, 14 ja 15 §:t. 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 
2 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Pöytäkirjan 11, 16 ja 17 §:t. 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) 

• kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postiosoite: PL 10 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Faksinumero: (09) 655 783 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 



 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

• päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• oikaisuvaatimuksen tekijä 

• millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 

• oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin 
kaupungin kirjaamosta. 
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