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HELSINGIN KAUPUNKI    
Pihlajiston ala-asteen koulu 
Johtokunta    PÖYTÄKIRJA 3 / 2019 
Pihlajistontie 3 
PL 71302 
00099 Helsingin kaupunki 
  
     
 
 
Kokousaika Maanantai 30.9.2019 klo 17.50 
 
Paikka  Viikinmäen sivukoulun tekstiilityön luokka, Harjannetie 36 
 
LÄSNÄ:  Sulaoja Teemu  puheenjohtaja 
  Asikainen Harri 
  Hiekkala Katri 
  Hurme Saila 
  Hurmeranta Kaisa 
  Laru Suvi 
  Sinivirta Mikko 
  Siukonen Mari 
 
  Oppilaiden edustajat 
  XX 
  XX 
   
   
  Färm Heli  esittelijä, sihteeri 
 
 
1 §  Kokouksen avaus 
 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50 
  
  
2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
  
  
3 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Hiekkala ja Harri Asikainen 
 
 
4 §  Esityslistan hyväksyminen 
 
Päätös:  Esityslista hyväksyttiin  
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5 § Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan 

kokouksessa 
 
Esitys: Esittelijä esittää, että johtokunta antaa oppilaiden edustajille 

läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa. 
 
Päätös: Päätettiin myöntää oppilaiden edustajille läsnäolo- ja 

puheoikeuden johtokunnan kokouksissa 
  
 
6§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten 

peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020-21 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN 
PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021 
 
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 §). 
 
Lukuvuonna 2020 - 2021 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten se 
vähentää yhden työpäivän. Koulutyötä tulee siis tehdä 189 työpäivää. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista 
vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin 
lukuvuonna 2020 - 2021: 
 
1. vaihtoehto 
 
Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke). 
Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). 
 
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa 
niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa 
viikon talviloma. 
 
2. vaihtoehto 
 
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su). 
Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la). 
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). 
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Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi 
vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä. Lokakuussa 
olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 
 
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. 
 
Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle alla 
olevaan osoitteeseen 11.10.2019 (pe) mennessä. 
 
Oppilaita ja henkilökuntaa on kuultu. 
 
    
Esitys:  Johtokunta lausuu lukuvuoden 2020-21 työ- ja loma-ajoista 

kuultuaan oppilaskunnan mielipiteen ja henkilökunnan kannan. 
Oppilaiden ja henkilökunnan mielipide puoltaa vaihtoehtoa 1. 
Oppilaiden äänestäessä asiasta äänet jakautuivat 
Vaihtoehto 1 – 381 ääntä 
Vaihtoehto 2 – 93 ääntä 
 

Päätös: Kuultuaan oppilaiden ja henkilöstön näkemykset johtokunta antoi 
lausunnon ja päätyi kannattamaan annetuista vaihtoehdoista 
vaihtoehtoa 1. Lausunnon mukana lähetetään oppilaskunnan 
lausunto, josta käy ilmi oppilaiden kuulemisen toteutuminen ja 
mielipide. 

 
 
7§ Pihlajiston ala-asteen koulun toimintasuunnitelma 

lukuvuodelle 2019-20 
 
Esitys: Johtokunta hyväksynee toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-

2020 
 
Päätös: Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman 
 
 
8§ Tiedoksi 

Pääkoulun perusparannustilanne 
Rehtori kertoi ajankohtaiset kuulumiset perusparannuksen 
viivästymisestä ja johtokunta kävi keskustelua asiasta. 
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9§  Seuraava kokous 
  seuraava kokous todennäköisesti helmi-maaliskuussa 
 
 
10§  Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  19.50. 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ _____________________________ 
Teemu Sulaoja   Heli Färm 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
________________________________ _____________________________ 
Katri Hiekkala   Harri Asikainen   
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
 

 

 


