
Helsingin aikuislukio Pöytäkirja 3 / 2020
johtokunta

Aika ke 30.9.2020 klo 17.00
Paikka Onnentien toimipiste, lk 033

Mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksillä (Teams)

Paikalla Jukka Selenius, puheenjohtaja
Matias Aaltonen
Paula Aistrich
Said Aden (etä)
Noora Gaily (etä)
Janne Kettunen
Annamari Koistinen (etä)
Toni Aydin
Marja Juselius (varajäsen

Poissa Suvi Niemi-Kapee

Muut läsnäolijat Niina Peltonen, rehtori

Esittely Niina Peltonen

Pöytäkirjanpitäjä Niina Peltonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Gaily ja Marja Juselius

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin

5. Ajankohtaista Helsingin aikuislukiossa
Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion ajankohtaiskatsauksen: tilastopäivän
opiskelijamäärät, koulun lukuvuoden hankkeet sekä perusparannusten tilanteen. Lisäksi
OPH:n muuttunut ohjeistus lukion aineopiskelijoiden valtionosuusrahoituksesta esiteltiin
lyhyesti johtokunnalle. Keskustelua käytiin erityisesti opiskelijamäärän kehityksestä.

6. Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020 – 2021 (liite
1).

Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelmaprosessin sekä henkilöstön ja
opiskelijoiden osallisuuden. Tämän jälkeen rehtori esitteli Helsingin aikuislukion
toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2020–2021 keskittyen erityisesti lukuvuoden
tavoitteisiin.



Johtokunta kävi toimintasuunnitelmasta keskustelun, jonka jälkeen johtokunta hyväksyi
esityksen mukaisesti Helsingin aikuislukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2020–
2021.

7. Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022 (liite 2)

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää koulujen ja
oppilaitosten lukuvuoden 2021–2022 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 vaihtoehdon I 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 2021–2022 työ- ja loma-ajat liitteen 2
mukaisesti.

8. Muut asiat
Johtokunnan jäsen Matias Aaltonen avasi keskustelun oppivelvollisuuiän
mahdollisen laajentamisen vaikutuksesta aikuislukion toimintaan. Rehtori kertoi
mahdollisista vaikutuksista erityisesti nuorten lukiosta aikuislukioon siirtyvien
kohdalla. Helsingin kaupunki ei ole vielä tehnyt asiasta linjauksia, koska lakia ei
vielä ole hyväksytty.

9. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään kevätlukukaudella puheenjohtajan
kutsusta.

10.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.helsinginaikuislukio.fi
alkaen 7.10.2020.


