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1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 

tarkastajien valinta 
 
 
Esitys Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Samalla johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Stina Antilan ja Joanna 
Santalan. 
 

Päätös  Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Stina Antilan ja Teemu 
Salon. 
  

 
 
2 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

 
Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
 
3 § Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen 

 
Esitys Johtokunta päättää, että oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla 

Polina Ivanovalla ja Veli Nurkalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan 
kokouksissa. Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä 
läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia 
asioita käsitellään johtokunnan kokouksessa. 
 

Päätös Johtokunta päätti, että oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla Polina 
Ivanovalla ja Veli Nurkalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan 
kokouksissa. Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä 
läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia 
asioita käsitellään johtokunnan kokouksessa. 

 
 
4 § Varajäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen 
 
Esitys Johtokunta päättää, että vara-jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus 

johtokunnan kokouksissa, vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla. Tällöin vara-
jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeuttaa äänestää kokouksessa. Hän ei 
myöskään saa osallistumisesta korvausta, eikä hänen nimeään lisätä 
pöytäkirjan läsnäolijoihin. 



Päätös Johtokunta päätti, että vara-jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan 
kokouksissa, vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla. Tällöin vara-jäsenellä ei 
kuitenkaan ole oikeuttaa äänestää kokouksessa. Hän ei myöskään saa 
osallistumisesta korvausta, eikä hänen nimeään lisätä pöytäkirjan 
läsnäolijoihin. 

 
 
 
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 
Esitys Johtokunta hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
   

 
Päätös Johtokunta hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
 

 
 
 
 

6 § Opintokäyntien, vierailujen ja leirikoulujen ajankohtien päättämisen delegointi 
koulun rehtorille lukuvuonna 2019 – 2020 

  
Kaikkia opintokäynteihin, vierailuihin ja muihin matkoihin liittyviä ajankohtia ei 
voida määritellä toimintasuunnitelmassa etukäteen tarkasti.  

 
Esitys Vuosiluokkien 1 - 9 opintokäynnit, retket, vierailut ja muut matkat järjestetään 

lukuvuoden 2019 – 2020 aikana rehtorin myöhemmin tarkemmin 
määrittelemänä ajankohtana.  

 
 

Päätös Vuosiluokkien 1 - 9 opintokäynnit, retket, vierailut ja muut matkat järjestetään 
lukuvuoden 2019 – 2020 aikana rehtorin myöhemmin tarkemmin 
määrittelemänä ajankohtana.  

 
 
 
 

7 §  Toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020 
 

 
Vs. rehtori esittelee toimintasuunnitelman kokouksessa. 
Toimintasuunnitelma on lähetetty johtokunnan jäsenille tutustuttavaksi 
sähköisessä muodossa pe 4.10.2019. 
 

Esitys Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020. 
 
 
Päätös Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020. 

 



 
8 § Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajoista 
 

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). 

 
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. 

 
   
 

Johtokunta keskustelee asiasta, kuulee oppilaskunnan ja opettajakunnan 
näkemyksen ja antaa lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle  
 
 
Oppilaskunnan näkemys:  
 
Oppilaat luokilla 1-3 saivat ilmaista kukin oman näkemyksen kertoen sen 
omalle luokanopettajalle. Luokanopettajat tekivät koonnan näkemyksistä. 
Oppilaat luokilla 4-9 saivat ilmaista mielipiteensä Forms-kyselyn avulla. 
 
Oppilaskunnasta vaihtoehtoa 1 kannatti 194 oppilasta.  Vaihtoehtoa 2 kannatti 
63 oppilasta. 
 
 
 
Henkilökunnan näkemys: 



 
Henkilökunta sai ilmaista mielipiteensä Forms-kyselyn avulla. 
 
Henkilökunnasta vaihtoehtoa 1 kannatti 51 työntekijää.  Vaihtoehtoa 2 kannatti 
10 työntekijää. 
 
 
 

Esitys Johtokunta antaa kuultuaan oppilaskuntaa ja henkilökuntaa kasvatuksen 
toimialalle seuraavan lausunnon: Johtokunta kannattaa 1. vaihtoehtoa 
lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi. 

 
Päätös Johtokunta antaa kuultuaan oppilaskuntaa ja henkilökuntaa kasvatuksen 

toimialalle seuraavan lausunnon: Johtokunta kannattaa 1. vaihtoehtoa 
lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi. 

 Pöytäkirjanote kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. 
 
 
 
9§ Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 
 
Esitys Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. 

 
Päätös Johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, osoitteessa 
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu 

  
 
 
10§ Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 
 
 
 
 
 Heidi Välke   Satu Arokari 

Puheenjohtaja  vs. rehtori, esittelijä 
 
 
 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu


 
Stina Antila   Teemu Salo 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 
 

Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 
 
 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu 1.11.2019. 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu


 
 
Vaihtoehdot muutoksenhakuohjeiksi (pykälät mainittava, mikä ohje koskee mitäkin 
päätöstä):  
 
 

1. MUUTOKSENHAKUKIELTO 

 
Pöytäkirjan 1-4 ja 8-10 §:t. 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

 
 

2. OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 
Pöytäkirjan  5, 6 ja 7 §:t. 

 
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, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  
 
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. 

 
3. VALITUSOSOITUS 

 
Pöytäkirjan x ja x §:t. 

  
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen). 

 
Valitusaika 

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai 
oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun 
päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. 
Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona 
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Mikäli 



päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua 
viestin lähettämisestä. 
 
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Faksinumero: 029 56 42079 
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 
Puhelinnumero: 029 56 42000 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 



 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisesta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron 
oikeudenkäyntimaksun. 

 


