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Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.01.2023 § 7 
 
 

§ 7 

Lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenet ja opiskelijaedustajat vuonna 
2023 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Rantala Pirjo 
 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio 
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta 
 
1 
valitsee lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenet vuodeksi 2023 liitteen mukaisesti. 
 
2 
merkitsee tiedoksi lukioiden johtokuntien opiskelijaedustajat ja heidän hen-
kilökohtaiset varaedustajat vuonna 2023 liitteen mukaisesti 
 

Käsittely  
 
 

Päätös 
Kasvun ja oppimisen lautakunta: 
 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Selostus  
Suomenkielinen opetuslautakunta on kokouksessaan 18.12.2008 § 11 
päättänyt oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumisesta peruskoulun ja lu-
kion johtokunnan toimintaan. Päätöksen mukaan lukion johtokunnan täysi-
valtaiseksi jäseneksi voidaan valita 18 vuotta täyttänyt lukion opiskelija. 
Alle 18-vuotias opiskelija voi olla johtokunnassa opiskelijaedustajana, jol-
loin hänellä on puheoikeus mutta ei äänivaltaa. 
 
18 vuotta täyttäneet opiskelijajäsenet otetaan huomioon tarkasteltaessa 
johtokunnan kokoonpanon tasa-arvolain toteutumista. Tasa-arvolain sään-
nös, jonka mukaan miehiä/naisia tulee olla vähintä 40 %, huomioidaan joh-
tokunnan varsinaisten ja varajäsenten osalta erikseen. 
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Liitteessä on lukioiden oppilaskuntien ehdottamat opiskelijajäsenet ja vara-
jäsenet sekä oppilaskuntien valitsemat opiskelijaedustajat ja varaedustajat. 

 
Päätöshistoria 
  
 
Liitteet 

1 Ei julkaista Lukioiden johtokuntien opiskelijaedustajat vuonna 2023 
(sisältää henkilötietoja) 

2 Ei julkaista Lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenet vuonna 2023 
(sisältää henkilötietoja) 

 
Oheismateriaali 

  
 
Tiedoksi 
 
 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 
 

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.1.2023 
 

Ote lähetetty 26.1.2023
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 
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), sekä 
- kunnan jäsen 
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa 
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee 
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai 
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen 
valmistelijalta. 
 
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 Kasvun ja oppimisen lautakunta 
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

 
Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros 

Virka-aika:  ma-pe 8.00 - 15.45 

Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1 

 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi 
Telekopio: +358-(0)9-816 22495 

Vaihde: +358-(0)9-81621 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
- millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 


