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Johtokunnan kokous 

Aika: Keskiviikkona 4.3.2020 klo 17.30 

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 

Läsnä: Antti Pesonen, Helena Kajosaari, Kaisa Raitala, Nina Paavola, 
Jonita Martelius, Sid Hille, Janne Hirsto, Juha 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 Helena Kajosaari. 

4§ Talouden käyttösuunnitelman käsittely. 

 Sihteeri esitteli Munkkiniemen ala-asteen koulun talousarvion 
käyttösuunnitelman 2020. Oppilaskunnan edustajat esittelivät omat 
näkemyksensä määrärahojen kohdentamisesta. 

 Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä 
 talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 LIITE 1 



 HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 10 
 Kasvatus ja koulutus  

   
   
4.3.2020 PÖYTÄKIRJA 

 

 
 
 
 

 

 

Postiosoite: PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

y-tunnus: 0201256-6 

 

5§ Kieliohjelman muutos lukuvuodeksi 2020-2021. 

 Sihteeri esitteli kieliohjelman muutoksen lukuvuodelle 2020-2021. 
A2-kieltä (englanti/saksa) opiskellaan 1 vvt koko lukuvuoden ajan 
kolmannella luokalla. Koulut eivät voi lisätä omasta 
tuntikehyksestään lisätunteja 3. luokalle A2-kieleen. A2-kielen 
valinnat toteutetaan koulujen oman aikataulun mukaan keväällä 
2020. LIITE 2 

6§  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. 

7§ Tiedoksi:  

Tilasuunnitelma lv. 2020-2021 

LIITE 3 

PopUp-koulupäivä 

PopUp-koulupäivä pidetään lauantaina 9.5.2020 klo 9-13. 
Lauantaikoulupäivän aikana pidetään yhteisöllinen PopUp-
koulupäivä. Koulupäivän suunnitteluun ja järjestelyyn osallistuu 
oppilaiden lisäksi huoltajia ja muita alueen toimijoita.  

Ylimääräinen vapaapäivä pidetään torstaina 9.4. (kiirastorstai). 
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8§ Kokouksen päättäminen. 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. 

 

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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LIITE 1  

Munkkiniemen ala-asteen koulun vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman 
vahvistaminen.  

Kasvatus-ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 §396 kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan 
päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa 
määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansajatarkistamaan niitä 
tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 §20 toimialan 
palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt 
ajalle 1.1.2020 -31.12.2020. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 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 17.2.2020 §19 tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. 
Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen 
kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma onvalmisteltu 
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Munkkiniemen ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 083 671 
euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2020 
osalta on 397 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 osalta 402 oppilasta. 

 Pöytäkirjan 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. 

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. 



 HELSINGIN KAUPUNKI 5 / 10 
 Kasvatus ja koulutus  

   
   
4.3.2020 PÖYTÄKIRJA 

 

 
 
 
 

 

 

Postiosoite: PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

y-tunnus: 0201256-6 

 

 
LIITE 2 

 

 

  

Munkkiniemen ala-asteen koulu

tuntijako 2020-

vuosiluokat 1 2 3 4 5 6

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4

A-kieli 2 2 2 2 3 2

B-kieli 2

Matematiikka 3 3 3 4 4 4

Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 1

Historia ja yhteiskuntaoppi 1 2 2

Musiikki 1 1 2 2 2 2

Kuvataide 1 1 2 2 1 1

Käsityö 2 2 2 2 2 2

Liikunta 2 2 3 2 2 2

Valinnaiset aineet 1 1 1

Oppilaan tuntimäärä 21 21 23 24 26 26

Vapaaehtoinen A2-kieli 1 2 2 2

Oppilaan tuntimäärä A2 mukana 24 26 28 28

Taito- ja taideaineiden valinnainen 1 1 2 2
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LIITE 3 

Tietokuja 2:ssa IBM:n tiloissa opiskelee lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 140 
Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteen oppilasta.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ilmoittanut lisätilatarpeesta 
Kaupunkiympäristöön jokavuotiseen tapaan keväällä ja syksyllä 2019. 
Kaupunkiympäristö on päätynyt osoittamaan lisätilaksi Tietokuja 2:n IBM:n tilat 
mahdollisimman läheltä nykyisiä koulurakennuksia ja siten, että alueen 
olemassa olevia, käyttämättömiä tiloja hyödynnetään. Paviljongit koulun 
nykyiselle tontille on arvioitu ahtaaksi ja kalliiksi vaihtoehdoksi ja ne saattaisivat 
myös haitata pysyvän laajennuksen rakentamista. IBM sopii tilana hyvin 
oppimisympäristön rakentamiseen ja sen vieressä on puisto, jota voidaan 
hyödyntää liikkumiseen ja välitunteihin. Etäisyys Munkkiniemen ala-asteelle on 
200 metriä ja Munkkivuoren ala-asteelle kilometri.  

Olemme käynnistäneet tilojen muutoksen maanantaina 2.3. Rehtorit 
molemmissa toimipisteissä esittelevät muutoksen toimenpiteet ja aikataulun 
henkilöstölle ja johtokunnalle maaliskuun alkupuolella. Muutos käynnistyy kun 
arkkitehti tekee pohjaluonnoksen tilaohjelman ja sopimuksen mukaan. Koulun 
edustajat seuraavat ja kommentoivat suunnitelman kehittymistä kevään aikana 
arkkitehdin johdolla pidettävissä käyttäjäkokouksissa. Koulujen oppilaat ja 
henkilöstö osallistetaan suunnitteluun henkilöstökokouksissa ja oppilaskunnan 
hallituksen avulla. Etenemisestä viestitään säännöllisesti. Vaikka aikataulu on 
tiukka, osallistamisen mahdollisuudet ovat hyvät kun muokataan olemassa 
olevaa rakennusta koulukäyttöön. 

Muutostyöt sisältävät seuraavat asiat: Väliseinät, kalustus, esitystekniikka, piha 
ja ulkoportaat, valaistus, ruokailu, henkilöstön sosiaalitilat, oppilashuollon 
työskentelytilat, wc:t, poistumistiet ja kulkureitit sekä tavarantoimitukset. 

On lisäksi sovittu, että kouluilla on lukuvuonna 2020-2021 käytössään 
resurssiopettaja ja koulupäivät suunnitellaan siten, että ne sisältävät 
mahdollisimman vähän siirtymiä toimipisteiden välillä. 
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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 

 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, 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. 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 
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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. 

 

VALITUSOSOITUS 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

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 
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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 

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 

Postiosoite: Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

Faksinumero: 029 56 42079 

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 

Puhelinnumero: 029 56 42000 

Valituksen muoto ja sisältö 
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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. 

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 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron 
oikeudenkäyntimaksun 

 

 


