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 HELSINGIN KAUPUNKI  

 Kasvatus ja koulutus 

Munkkiniemen ala-asteen koulu 

 

   
   
   

 

Johtokunnan kokous 

Aika: keskiviikkona 25.9.2019 klo 17.30 

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 

Läsnä: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Hille, Salminen, Hirsto, Nieminen, 

Oppilasedustajat Iida Eronen ja Anton Kaartinen 

 

Esityslista: 

1§ Kokouksen avaus. 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Esityslistan hyväksyminen. 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. 

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Paavola ja Kaisa Raitala 

4§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista 

lukuvuonna 2020–2021. 

 1. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke). 

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). 

2. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti). 

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe). 

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su). 

Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). 
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Työ- ja loma-ajat 2020–2021 on käsitelty opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 

yhteisessä kokouksessa 18.9.2019. Työ- ja loma-ajoista järjestettiin äänestys. Äänestyksen 

tuloksena vaihtoehto 1 sai ylivoimaisen kannatuksen. 

Oppilaskunnan keskuudessa järjestettiin äänestys opetusryhmäkohtaisesti vk 38. 

Oppilaskunnan hallitus kokosi äänestyksen tuloksen 25.9.2019. Oppilaskunnan lähes 

yksimielinen ehdotus on vaihtoehto 1. 

 Johtokunta päätti esittää opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaskunnan kannat kuultuaan  

vaihtoehtoa 1, jossa koulu alkaa aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, 

että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa 

viikon talviloma. 

6§ Oppilasennuste 2020–2021. 

Kokouksessa esitettiin ensi lukuvuoden laskennallinen enimmäisoppilasmäärä (63) 1. 

luokalla lukuvuonna 2020–2021. Enimmäisoppilasmäärän nostamisesta ja ryhmien 

muodostamisesta käytiin keskustelua.  

8§ Toimintasuunnitelman käsittely. 

 Kokouksen sihteeri, opettajajäsenet ja oppilasedustajat esittelivät lukuvuoden 2019–2020 

toimintasuunnitelman. Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman. 

9§ Tämän kokouksen täytäntöönpano. 

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista 

oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai 

myöhemmin päätetä. 

10§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

 

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä koulun kansliassa, ilmoitustaululla ja 

koulun kotisivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/munkkiniemen-ala-aste/meidan-koulu/johtokunta/ 
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OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 

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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 

päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

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. 
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 

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 

 

 

 

 

tu tekemään 

vaatimuksen 

 

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

 

VALITUSOSOITUS 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 



Sivu 5 / 7 

 

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. 
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 

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 

 

 

vaaditaan tehtäväksi 

 

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. 
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Valitukseen on liitettävä 

 

 

valitusajan alkamisesta 

taja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun 

 


