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Kokousaika  ti 23.32021. klo 17.30. 

Kokouspaikka Sähköinen kokous https://meet.google.com/jqt-csug-hxz 

 

Kutsutut:  Martelius Jonita puheenjohtaja 

  Salminen Virpi varapuheenjohtaja 

  Hille Sid  huoltajia edustava jäsen 

  Hirsto Janne huoltajia edustava jäsen 

  Nieminen Juha huoltajia edustava jäsen 

  Kajosaari Helena opettajia edustava jäsen 

  Raitala Kaisa opettajia edustava jäsen 

  Paavola Nina muuta henkilökuntaa edustava jäsen 

  Oja Leo  oppilaiden edustaja 

  Perrotta Luna oppilaiden edustaja 

  Pesonen Antti rehtori 

 

 

§ 

12 

Asia 

Asia/1 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

15 Asia/2 Munkkiniemen ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion 
käyttösuunnitelma 

 

 Asia/3 Tämän kokouksen täytäntöönpano. 

 
  Esitys: Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 

saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai 

valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai 

myöhemmin päätetä. 

   

 Asia/4 Kokouksen päättäminen. 

 

  

https://meet.google.com/jqt-csug-hxz


            Helsingin kaupunki                                            Pöytäkirja                       
            Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta 
                         23.3.2021 
 
 

 

§ 12 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 
 
Päätös 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta totesi kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi Helena Kajosaaren ja Kaisa Raitalan. 

 
Käsittely   

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsi yksimielisesti 
puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Helena 
Kajosaaren ja Kaisa Raitalan. 

 
Päätösehdotus 
 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi Helena Kajosaaren ja Kaisa Raitalan. 

 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 
 
§ 15 

Munkkiniemen ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma 

Päätös   

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi liitteenä 1 

olevan talousarvion käyttösuunnitelman. 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa 

johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman 

määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun 

toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan 

kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

 
Liitteet 

1. Käyttösuunnitelma 
2. Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain 

 
Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 
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Päätösehdotus 
Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta hyväksyy liitteenä 1 

olevan talousarvion käyttösuunnitelman. 

 
Esittelijän perustelut 
 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin 

ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja 

investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen 

vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä 

tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan 

palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden 

vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 

talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen 

vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden 

saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja 

tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin 

toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. 

Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen 

määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen 

määrärahojen vastuuhenkilö. 

Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin 

tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen 

talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat 

päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on 

valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan 

hyväksyttäväksi.  

Munkkiniemen ala-asteen koulun osalta budjettikehys on 

yhteensä 3 281 611 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu 

oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2021 osalta on 400 oppilasta 

ja syksyn ennusteen 2021 osalta 428 oppilasta. 

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja 

menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen 

palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön 

säännöllisen työajan palkkasummasta. 
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Ehdotus: Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päättää 

hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen 

mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa 

johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman 

määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun 

toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan 

kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Pöytäkirjan 12, 16, 17, 18 ja 20 §:t. 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 
2 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Pöytäkirjan 13, 14 ja 15 §:t. 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
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) 

 kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi 
sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 
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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 Helsingin kaupungin kasvatus- ja 
koulutuslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postiosoite: PL 10 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Faksinumero: (09) 655 783 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 oikaisuvaatimuksen tekijä 

 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 

 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata 
Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
 

3 

VALITUSOSOITUS 
 
Pöytäkirjan 19 §. 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Valitusaika  
 
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta tai oppilaan 
määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu 
oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on 
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen 
lailliselle edustajalle. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua 
viestin lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Tiedoksisaantipäivää 
ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusviranomainen 
 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 
 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
Faksinumero: 029 56 42079 
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 
Puhelinnumero: 029 56 42000 
 
Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisesta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
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Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta  
 
 
 
 
 
 
 
Jonita Martelius  Antti Pesonen  
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 24.3.2021 
 
 
 
 
 
 
Helena Kajosaari   Kaisa Raitala 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 
24.03.2021. 
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Liite 1 Käyttösuunnitelma 

 
 

 
 

JOHTOKUNTARAPORTTI 143 30090 Munkkiniemen ala-asteen koulu

luvut syöttöpohjalla euroina 1 KAIKKI TOIMINNOT (sis.tilaus loppu)

14 KAIKKI PROJEKTIT

TOT 2020 Toimiala Koulut Koulujen

syöttää syöttää budjetti

2021 2021 2021

Toimintakulut 3 087 819,70 0 3 281 611,00

Palkat ja henkilöstökorvaukset1 333 461,50 0 0 1 332 014,00

Henkilösivukulut 332 676,97 0 0 338 012,00

Palvelujen ostot 296 795,78 0 0 344 087,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 562,53 0 0 76 508,00

Vuokrakulut 1 044 787,47 0 0 1 189 490,00

Muut toimintakulut 1 335,45 0 0 1500

23/3/2021 §15       vakuudeksi                       ________________________Antti Pesonen

pvm+§, käsitelty johtokunnan kokouksessa rehtorin allekirjoitus ja nimenselvennys
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Liite 2 Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain 

 

 

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINNOITTAIN

14330090SUM 2 Munkkiniemen ala-aste SUM

22.3.2021 13:07

Toiminto TOT 2020 KEHYSTARKISTUS KOULUN BUDJETTI 2021MUUTOS  ED. VUOTEEN

/Yleishallinto 6168,1 0 2748 -3420,1

/Ylläpitäjähallinto 3646,99 0 3400 -246,99

/Tyhy-toiminta 307,66 0 558 250,34

/Yleissivistävä opetustoiminta 1463821,9 0 1685038 221216,1

/Erityisopetus laaja-alainen 38850,52 0 20812 -18038,52

/Erityisopetus luokkamuotoinen 193136,02 -193136,02

/IP-toiminta 7510,56 0 13279 5768,44

/Kulttuuritoiminta ja opintokäynnit 236,36 0 4166 3929,64

/AP-toiminta 321,03 0 3906 3584,97

/Suomi2. kielenä 7322,7 0 1985 -5337,7

/Monikulttuurisuus 563,5 0 960 396,5

/Opetuksen kehittäminen 0 11400 11400

/Vuokrat ja hoitokustannukset 1124165,59 0 1259988 135822,41

/Henkilökunnan valvonta-ateria 13605,12 0 17619 4013,88

/Oppilasruokailu 171423,62 0 187486 16062,38

/Koulunkäyntiavustajatoiminta 56740,03 0 68266 11525,97

KAIKKI TOIMINNOT 3087819,7 0 3281611 193791,3


