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SUUTARILAN ALA-ASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 5.10.2021 

PÖYTÄKIRJA 

 

Kokousaika  tiistaina 5.10.2021 klo 18.00 

 

Kokouspaikka  Suutarilan ala-asteen koulu + Teams mahdollisuus 

 

Läsnä  Tuuli Teljomaa, pj  huoltajien edustaja 

  Leena Vepsäläinen  huoltajien edustaja 

  Tomi Raitio   huoltajien edustaja 

  Kati Niilimäki  huoltajien edustaja 

  Lari Tuominen huoltajien edustaja 

  Katariina Solastie  opettajien edustaja 

  Sirpa Aaltonen henkilökunnan edustaja 

  Kari Töyrylä, sihteeri rehtori 

   

 

 

§      Asia 

 

12    Asia/1       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä   

   pöytäkirjan tarkastajien valinta  

 PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Niilimäki ja Leena Vepsäläinen. 

 

13   Asia/2   Uuden johtokunnan esittely 

  Johtokunnan jäsenet esittelivät itsensä. 

 

 

14   Asia /3  Suutarilan ala-asteen koulun toimintasuunnitelma  

lukuvuodelle 2021-2022  

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Suutarilan ala-asteen koulun 
toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022.   
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15    Asia/4                       Lausuntopyyntö johtokunnalle lukuvuoden  

 2022-2023 työ- ja loma-ajoista 

ESITYS: 

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 2022 – 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä 
sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät 
kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa 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. 
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Suutarilan ala-asteen koulun opettajakunta ja henkilökunta 
kokouksessaan puolsi ehdotusta 1. 

PÄÄTÖS: Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta puoltaa esitystä 1.  

Suutarilan ala-asteen koulun oppilaskunta puolsi kokouksessaan 
yksimielisesti esitystä 1. 

 

 

16   Asia/5                        Lausuntopyyntö johtokunnalle oppilaaksioton kriteerien    

 muutoksista 

 ESITYS:    

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen 
jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen 
opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Mainitun 
pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton 
perusteista. 

Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki 
osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen 
lähikoulun. 

 Keskeisimmät muutokset 

 

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. 

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 
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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. 

Lisäksi oppilaaksioton kriteereihin on tehty kielellisiä muutoksia ja 
poistettu tarpeettomaksi käyneitä kohtia. 

PÄÄTÖS: Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta puoltaa esitystä.  

Suutarilan ala-asteen koulun oppilaskunta puoltaa esitystä ja haluaa 
lausua, että on hyvä ettei tarvitse hakea painotukseen uudestaan 
yläluokille mentäessä. 

 

 

17   Asia/6 Lausuntopyyntö johtokunnalle opetussuunnitelman muutoksista 

 kohtaan 1.4. kieliohjelma 

 ESITYS: 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. 

PÄÄTÖS: Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta puoltaa esitystä. 

18  Asia/7 Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden johtokuntien 
perehdytystilaisuus keskiviikkona 27.10.2021 klo 17.00-18.30, Teams.  

 Suutarilan ala-asteen koulun johtokunnannasta tilaisuuteen osallistuvat 
Tuuli Teljomaa ja Kari Töyrylä. 

19    Asia/8 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.  

 


