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Soukan koulun johtokunta 27.9.2022 
Kokous 3 / 2022 Esityslista / Pöytäkirja 

Soukan koulun johtokunta 

Aika 27.9.2022 klo 18:00  

Paikka Soukan koulun neuvotteluhuone, Soukankuja 5 

Osallistujat Veera Lampi, puheenjohtaja 

Juha Lindy, varapuheenjohtaja 

Hanna Merisalo, jäsen 

Kati Wilska-Seemer, varajäsen  

Heikki Toivanen, jäsen 

Johannes Ruoho, opettajajäsen 

Velijussi Kyllijoki, rehtori (sihteeri ja esittelijä) 

 

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

2 §  Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Päätösehdotus 

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hanna Merisalo. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

3 § Katsaus lukuvuoden 2022-2023 alun toimintaan Soukan koulussa 

Selostus 

Rehtori antoi lyhyen katsauksen koulun alkulukukauden toiminnasta:  

  

 



2/10 
 

 
Soukan koulun lukuvuosi alkoi pienentyneen oppilasmäärän merkeissä. Suuri 6. -luokkien 

ikäluokka oli siirtynyt yläkouluun, ja vastaavasti 1. -luokkien ja eskarilaisten määrä oli 

edellistä lukuvuotta pienempi. Muuttoliikettä oli kevään lopussa tavallista enemmän, 

mutta vastaavasti elokuussa tuli uusia oppilaita muuttaneiden tilalle. Oppilaita on tällä 

hetkellä 487, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 557.  

 

Käytännössä oppilasmäärä vaikuttaa suoraa koulun saamaan tuntiresurssiin. Resurssista 

huolimatta olemme pyrkineet pitämään luokkien määrän samana. Opetusryhmät ovat 

pienempiä, mutta jakotuntien määrää on karsittu, samaten resurssiopettajia eikä 

avustajia ole voitu rekrytoida edellisen lukuvuoden määrää. Odotamme tässä vaiheessa 

päätöstä vuoden 2022 Covid-hankerahasta, jonka turvin voisimme tehdä 

lisärekrytointeja. 

 

Lukuvuosi on ollut paluuta korona-ajan rajoituksista. Luokkatasojen välituntialueista on 

luovuttu, ja olemme pyrkineet elvyttämään esimerkiksi välkkäritoimintaa ja osallistaneet 

oppilaita erilaisiin vastuutehtäviin. Paluu eri-ikäisten yhteisin välituntialueisiin hakee vielä 

muotoaan.  

 

Luokat ovat retkeilleet aktiivisesti, ja jo Soukan kirjaston lakkauttaminen tuottaa 

vierailuretkiä Lippulaivan kirjastoon. Lukemisen ja kirjastotoiminnan säännöllisyyden 

takaamiseksi pyrimme jatkossa saamaan koululle säännöllisen kirjastoautovuoron. 

 

Koululla toimii tällä hetkellä lähinnä ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä kerhoja (mm. 

Wau, Espoon harrastamisen malli, Espoon liikuntatoimi), joiden pariin on saatu 

kohtuullisen hyvin osallistujia. Pyrimme lisäämään yhteistyötä alueen toimijoiden kuten 

Nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Lisäksi yhteistyötä on aloitettu paikallisen 

ruokakauppiaan kanssa vihannesviikon merkeissä. 

 

Oppilaiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkeitä teemoja, ja koulu pyrkii järjestämään 

alueen ilmiöihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvän vanhempainillan lukuvuoden aikana. 

Espoon kaupunki on ottanut käyttöön Someturva-nimisen palvelun, josta voi saada 

osaavaa, oikeudellista ja psykologista apua somekiusaamiseen. Soukan koulussa palvelun 

käyttöä tullaan ohjeistamaan syysloman jälkeen. Yhtä lailla Soukan koulu pyrkii 

muokkaamaan kiusaamista ehkäisevää toimintaa ja kiusaamisen selvittelyn 

toimintamallia restoratiiviseen, sovittelevampaan suuntaan. 

 

Keväällä järjestetty Soukan koulu 50+2 vuotta lauantaijuhlapäivä onnistui hyvin, 

ja vanhemmat pääsivät näkemään koulun toimintaa koronan aiheuttaman tauon jälkeen. 

Hieman samalla ajatuksella Soukan koulu järjestää 3.12.2022 yhteisen juhlapäivän, jossa 

kaikki huoltajat pääsevät näkemään oman lapsensa luokan esityksiä, perinteisiä juhlia 

kun ei ole pariin vuoteen kunnolla järjestetty. 
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Päätösehdotus 

Johtokunta merkitsee rehtorin katsauksen lukuvuoden 2022-2023 alun toiminnasta tiedoksi. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

4 § Varsinaiset asiat:  

  

 Soukan koulun lukuvuoden 2021-2022 arviointi 

 

Selostus 

Sihteeri esittelee Soukan koulun lukuvuoden 2021-2022 arvioinnin (LIITE 1), jonka 

käsittely viivästyi, koska toukokuussa 2022 pidettiin ylimääräinen johtokunnan kokous,  

jonka ainoana asiana oli lausunnon antaminen Espoonlahden alueen 

kouluverkkoselvitykseen. 

 

Lukuvuoden arviointi tehdään vuosittain lukuvuosisuunnitelmapohjaan, jossa 

Suomenkielisen perusopetuksen arviointia kohdentavia kysymyksiä. 

 

Päätösehdotus 

Johtokunta hyväksyy Soukan koulun lukuvuoden 2021-2022 arvioinnin. 

 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

5 § Soukan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 (LIITE 2a) 

Selostus 

Sihteeri esittelee Soukan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 (LIITE 2a), 

johon on kirjattu koulun toiminta, aikataulut, lukuvuoden tavoitteet sekä oppilaitosyhteisön 

terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastaminen.  

Päätösehdotus 

Johtokunta hyväksyy Soukan koulun lukuvuosisuunnitelman 2022-2023. 

Lukuvuoden aikatauluihin liittyen Soukan koulu on hakenut lauantaityöpäivän 3.12.2022, 
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jolloin järjestetään koulun itsenäisyys- ja joulujuhlia. Korvaava vapaapäivä on kiirastorstai 

6.4.2023. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

 

6 § Soukan koulun ohjaussuunnitelma 2022-2023 (LIITE 2b) 

Selostus 

Ohjaussuunnitelmassa, joka on lukuvuosisuunnitelman liite, kuvataan oppilaanohjauksen 

järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako. Sihteeri esittelee Soukan koulun 

ohjaussuunnitelman 2022-2023 (LIITE 2b). 

 

Päätösehdotus 

Johtokunta hyväksyy Soukan koulun ohjaussuunnitelman 2021-2022. 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

7 § Soukan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

 päivittäminen vuosille 2022-2025 (Oheismateriaali 1-3) 

Selostus 

Johtokunnalle esitetään kevään 2023 hyväksyttäväksi Soukan koulun tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022-2025. Soukan koulun aikaisemmat tavoitteet on 

nimetty lukuvuoden 2022-2023 lukuvuosisuunnitelman lopussa. Sihteeri esittelee 

oheismateriaalin turvin suunnitelmapohjan, Opetushallituksen ohjeistusta sekä 

tukimateriaalia, jonka avulla käydään aiheesta keskustelua ja kartoitetaan johtokunnan 

näkemyksiä ja toiveita suunnitelman päivittämisen suhteen. 

Päätösehdotus 

Johtokunta käy keskustelua suunnitelman laatimiseen liittyvistä käytänteistä ja merkitsee 

keskustelun pääkohdat tiedoksi. 

 

- Johtokunta totesi, että Soukan koulun aikaisemmassa tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmassa on paljon aineksia, joita voidaan käyttää päivitetyssä 

suunnitelmassa. 

- Johtokunta suositti, että koulu tekisi OPH:n kyselypohjasta kevennetyn version, joka 

soveltuu paremmin alakoulun suunnitelman laatimisen tueksi. On tärkeää tietää, mitä 

lapset asiasta ajattelevat. 
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Päätös 

Esityksen mukaan 

8 § Muut asiat 

8.1. Muutos leirikoulujen laskutusperiaatteissa (Oheismateriaali 4) 

Selostus 

Sihteeri esittelee Espoon kaupungin uusitun ohjeistuksen Leirikoulujen laskutuskäytännöstä. 

Taustaa: Leirikoulut ovat koulujen lukuvuosisuunnitelman mukaista toimintaa, minkä vuoksi 

niiden järjestämisessä noudatetaan Espoon kaupungin leirikouluohjeistusta. Ohjeistuksen 

mukaan palveluntuottajien laskut maksetaan koulun tililtä, ja kuljetukset tilataan kaupungin 

kilpailutuskäytäntöjen mukaisesti. 

Leirikoulujen rahoituksesta ovat pääasiassa vastanneet leirikouluun osallistuvien luokkien 

vanhempaintoimikunnat, eli luokkien vanhemmat, minkä lisäksi toimintaa on rahoitettu 

luokan talkootyöllä. 

Laskutuskäytännöissä on aikaisemmin hyödynnetty kaupungin saamaa arvonlisäveron 

hyvitystä. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, sillä kaupunki ei voi hyödyntää 

arvonlisäveron hyvitystä, ellei kulu jää kaupungille. 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Soukan koulun luokkatoimikunnat lahjottavat 

lukuvuoden 2022-2023 alusta lähtien leirikoulun kustannuksista koululle koko 

arvonlisäverollisen hinnan, ellei leirikoulujen kustannuksia tue jokin muu taho, esimerkiksi 

koti- ja koulu-yhdistys. Kukin luokkatoimikunta saa laskun maksuvaiheessa ohjeistuksen, 

miten leirikoulukulut lahjoitetaan Espoon kaupungin tilille koulun laskentatunnisteella ja 

hankenumerolla. 

 

Päätösehdotus 

Johtokunta merkitsee uuden leirikouluohjeistuksen tiedoksi. 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

7.2. Soukan koulun 6B:n leirikoulu Seilin saarella ja Turun saaristossa 22.-26.8.2022 

 

Selostus 

Soukan koulun 6B-luokan leirikoulun majoitus- ja ohjelma järjestelyjä jouduttiin 

muuttamaan, koska aikaisempi palveluntuottaja joutui luopumaan toiminnasta. 

Sihteeri esittelee oheismateriaalina jo toteutuneen, lukuvuosisuunnitelmaan 2022-

2023 merkityn leirikoulun. 
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Päätösesitys 

Johtokunta merkitsee 6b:n toteutuneen leirikouluohjelman tiedoksi. 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

9 § Seuraava kokous 

Päätettiin, että seuraava kokous on 7.3.2023 klo 18.00. 

 

10 §  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  20.05. 

 

___________________________ ______________________________ 

Veera Lampi   Velijussi Kyllijoki 

puheenjohtaja   esittelijä ja sihteeri  

   

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan 

laadituksi. 

27.9.2022 

____________________________  

Hanna Merisalo 

pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä olo 

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (28.9.2022). 
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Muutoksenhakuohjeet oppilaitosten johtokuntien päätöksiin 
 

Muutoksenhakukielto  

Päätökset: 1, 2, 3, 8.1., 8.2. , 9 ja 10§ (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee).  
 
Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 
136 §:n mukaan hakea muutosta. 
 
 

Oikaisuvaatimusohje 

Päätökset: 4, 5 ja 6§ (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee).  
 
Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin 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 päättävä 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. 
 

Hallintovalitusosoitus 

Päätökset: _________________________ § (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee).  

Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen 

valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 

saapumispäivänä. 

 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 

jälkeen. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella: 
 

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 

Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 

Faksi: 029 56 42079 

Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä) 

Puhelinvaihde: 029 56 42000 

Virastoaika: ma - pe klo 8.00 - 16.15 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 

edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 

vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin 

liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
 


