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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Gaily ja Suvi Niemi-Kapee

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Ajankohtaista Helsingin aikuislukiossa
Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion ajankohtaiskatsauksen: tilastopäivän
opiskelijamäärät, koulun lukuvuoden uudet asiat sekä perusparannusten tilanteen.
Keskustelua käytiin erityisesti lukiolaisten ilmaisten oppimateriaalien pilotista sekä
kaupungin lukioiden yhteisestä verkkokurssitarjonnasta.

6. Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2019 – 2020
(liite 1).
Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelmaprosessin sekä henkilöstön ja
opiskelijoiden osallisuuden. Tämän jälkeen rehtori esitteli Helsingin aikuislukion
toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019–2020 keskittyen erityisesti lukuvuoden
painopistealueisiin ja tavoitteisiin.

Johtokunta kävi toimintasuunnitelmasta keskustelun, jonka jälkeen johtokunta hyväksyi
Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019 – 2020.



7. Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021 (liite 2)

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää koulujen ja
oppilaitosten lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajat kokouksessaan syksyllä.
Johtokunnilta on pyydetty lausuntoa työ- ja loma-ajoista.

Rehtori antoi esityksen työ- ja loma-ajoista ja kertoi sen käsittelyprosessista. Työajoista
on tehty kysely sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Enemmistö molempiin kyselyihin
vastanneista on kannattanut esityksen mukaisia työ- ja loma-aikoja. Myös
opiskelijakunnan hallitus on kokouksessaan 23.9.2019 ollut yksimielisesti esityksen
kannalla.

Johtokunta päätti esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle
hyväksyttäväksi Helsingin aikuislukion lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat liitteen 2
mukaisesti.

8. Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen selvitys ja tuleva prosessi

Rehtori esitteli johtokunnalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan teettämän
konsulttiselvityksen ”Vapaan sivistystyön, aikuislukion ja ammatillisen aikuiskoulutuksen
työnjaon järkeistäminen” pääkohdat, muutosehdotukset ja muutosten vaikutukset
aikuislukion toimintaan. Lisäksi esittelyssä oli mukana prosessin etenemisaikataulu.

Johtokunta kävi perusteellisen keskustelun aiheesta sekä kaupungin aikuislukion
tarpeellisuudesta koulutuspalveluiden tarjoajana. Lisäksi keskusteltiin selvitysprosessin
avoimuuden puutteesta.

Johtokunta päätti yksimielisesti tehdä asiasta oman kannanottonsa lautakunnan jäsenille
ja varajäsenille sekä muille asiaan vaikuttaville lähetettäväksi. Kannanotossa korjataan
selvityksen puutteellisia tietoja sekä tuodaan esille Helsingin aikuislukion kanta
valmistelussa oleviin muutosesityksiin.

9. Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita

10. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 6.11.2019 klo 17.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Allekirjoitettu pöytäkirja on Mäkelänrinteen toimipisteen toimistossa.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.helsinginaikuislukio.fi
alkaen 1.10.2019.


