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POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika: Torstai 26.11.2020 klo 18.06 – 19.20 

 
Paikka: Teams-kokous 

 
Läsnä: 

Jäsenet 
Jenny Uusikivi, puheenjohtaja 
Jaana Ahlman 
Kaisa Larste 
Béla Hódi 
Einari Peura saapui paikalla 18.20 
Marjo Martiskainen, henkilökunnan edustaja 
Marjo Ollikainen, opettajajäsen 
Matti Kaakinen, opettajajäsen 
 

  
  
Mari Heikkinen, sihteeri  

 
 
 
1 § Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja Jenny Uusikivi avasi kokouksen 18.06. 
  
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kaakinen ja Marjo Ollikainen 
 
 

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityspöytäkirjan mukainen asialuettelo. 
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5 § Porolahden peruskoulun järjestyssääntöjen hyväksyminen 
 

Johtokunta päätti hyväksyä Porolahden peruskoulun uudet 
järjestyssäännöt, jotka astuvat voimaan 27.11.2020. 
 
 

6 § Porolahden peruskoulun opetussuunnitelman luku 6 
 

Johtokunta päätti esittää perusopetusjohtajalle Porolahden peruskoulun 
opetussuunnitelman luvun 6 muutoksien hyväksymistä. 
 

 
7 § Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori. 
 

 
8 § Kokouksen päättäminen 

                              Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.20. 
 
 
 
 
 
 
Allekirjoitukset Jenny Uusikivi  Mari Heikkinen 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 Matti Kaakinen Marjo Ollikainen 
 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
1 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja 8 §:t. 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 
2 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Pöytäkirjan 5 §. 
 
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 tie-
don, 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. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutus-
lautakunta. 
 
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 kir-
jallisesta 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. 
 


