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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
aika: to 18.3.2021 klo 17:30 

paikka: Teams/sähköinen kokous 

läsnä:  
 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33  

 

 

§ 2 KOKOUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 
Esitys: Sihteeriksi valittaneen Timo Hartikka, pöytäkirjantarkistajien valinta  

Päätös: Sihteeriksi valittiin Timo Hartikka, pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Hannele Hannele Castrén ja 

Virve-Leena Kampman 

 

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Esitys: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

§ 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 

 

§ 5 HELSINGIN LUONNONTIEDELUKION VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN 
VAHVISTAMINEN 
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 9.12.2020. Kasvatuksen ja 

koulutuksen lautakunta on 15.12.2020 (§ 296) hyväksynyt vuoden 2021 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 

29.1.2021 (§ 10) päättänyt vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja 

tuloarviot.  

 

  

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet (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. Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen 

lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

 

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 10.2.2021 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden 

mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021.  

 

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa 

johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat 

toiminnalliset tavoitteet v. 2021. 

  

Helsingin luonnontiedelukion osalta budjettikehys on yhteensä 5 490 023 euroa. 

  

Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % 

henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

 

 

Jussi-Pekka Moisio, puheenjohtaja Hannele Castrén 

Timo Heikkerö  

Martti Vakkala Virve-Leena Kampman 

Hannemari Leppiniemi  Miska Pietilä klo 17.55 

  

 Timo Hartikka, sihteeri 
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Esitys: Helsingin luonnontiedelukion johtokunta päättänee 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. 

 

Rehtori esittelee talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021. (liite 1) 

 

Päätös: Helsingin luonnontiedelukion johtokunta päätti 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.  

 

 

§ 6 ILMOITUSASIOITA 
 

Ammattien aamupäivä ke 5.5. (liite 2) 

Kiinteistö 

 

Esitys johtokunnan seuraavaksi kokousajaksi: 

 

Johtokunnan kokoukset 2020-2021   

Aihe Sijainti Aika 

HLL Johtokunta 3/2020-2021: Toimintakertomus Teams/Opehuone ti 1.6.2021 17:30-19:30 
 

 

 

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20 

 

 

 

 

Jussi-Pekka Moisio  Timo Hartikka 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

Hannele Castrén   Virve-Leena Kampman 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 



§5 HELSINGIN LUONNONTIEDELUKION 
KÄYTTÖSUUNITELMAN 2021 
HYVÄKSYMINEN

Timo Hartikka 18.3.2021
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Helsingin luonnontiedelukion 
käyttösuunnitelma 2021

• Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunta on vuoden 2021 

tulosbudjetissa oikeuttanut toimialajohtajan päättämään  käyttötalouden ja 

investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt 

(rehtorit) ja heidän määrärahansa sekä tarkistamaan niitä tarvittaessa.

• Toimialajohtaja on käyttösuunnitelmapäätöksessään päättänyt, että 

peruskoulujen ja lukioiden käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta.

• Johtokunta hyväksyy lukion talousarvion käyttösuunnitelman rehtorin 

esittelystä tiliryhmätasolla.

• Rehtori vastaa lukion määrärahojen käytön seurannasta ja huolehtii siitä, 

ettei ylitystä synny. Mahdolliset lisämenot on aina pyrittävä kattamaan 

vastaavan suuruisilla säästöillä muissa menoissa. Ylitystarpeen ilmentyessä 

tulee rehtorin ottaa yhteyttä suomenkielisen lukiokoulutuksen controlleriin.
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§ 5 HELSINGIN LUONNONTIEDELUKION VUODEN 2021 
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

• Esitys: Helsingin luonnontiedelukion johtokunta päättänee 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.

Rehtori esittelee talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

• Päätös: 
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TERVETULOA AMMATTIEN AAMUPÄIVÄÄN ke 5.5.2021! 
 
Käytännön tietoa ammateista, töistä ja koulutuksista lukiolaisille 
 
 

Virtuaalinen Ammattien aamupäivä järjestetään Helsingin luonnontiedelukiossa keskiviikkona 5.5.2021.  
 
Vierailijat pitävät opiskelijoille kaksi esitystä, yhden klo 9.30–10.15 ja toisen klo 10.30–11.15.  

 
Olet lupautunut kertomaan Ammattien aamupäivässä opiskelijoillemme ammatistasi, työstäsi ja koulutuspolustasi 
etäyhteydellä. Voit sopia esityksesi välittävän opettajan kanssa, mitä yhteyttä käytetään ja kumpi lähettää linkin. 
Opettaja ottaa sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. 
 
Opiskelijamme ilmoittautuvat seuraamaan esityksiä, jotka näytetään luokissa opettajan johdolla. Jos lukiot ovat 
etäopetuksessa, opettaja jakaa esityksen opiskelijoille. Jokainen opiskelija seuraa kahden eri alan esittelyn. 
 
Vinkkejä esityksen suunnitteluun 
 
Toivomme, että kerrot opiskelijoille oman uratarinasi: miten sinusta tuli sen ammatin edustaja, joka nyt olet? Kerro 
myös mahdollisista epävarmuuden hetkistä ja vääristä valinnoista. Opiskelijat arvostavat persoonallista otetta ja 
omia kokemuksiasi.  
 
Esitystä miettiessäsi voit käyttää hyväksesi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
● Miten valitsit alasi ja ammattisi? 
● Millainen koulutus sinulla on? Sen kesto? 
● Missä ammattiisi voi opiskella? 
● Millaista opiskelu oli tai on? 
● Miten vaikeaa koulutukseen pääsy on? 
● Mihin työpaikkoihin, millaisiin työtehtäviin 

koulutuksella saa pätevyyden? 
● Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 
● Millaisia luonteenpiirteitä, kykyjä tai taitoja 

ammatti vaatii? 
● Miten raskasta työ on fyysisesti tai psyykkisesti? 
● Mitä eettisiä ohjeistuksia / eettisiä valintatilanteita 

kohtaat työssäsi? 

● Miten työpaikkasi arvot sopivat omiin arvoihisi? 
● Ammattisairauksia?  
● Alan alkupalkka? Huippupalkat? 
● Onko luontaisetuja? 
● Ylenemismahdollisuudet? 
● Kouluttautuminen työssä? 
● Toteutuuko tasa-arvo? Palkkauseroja? 
● Ammattisi hyvät ja huonot puolet? 
● Valitsisitko vielä saman ammatin? 
● Työnsaantimahdollisuudet? 
● Mahdollisuudet työn, alan, tehtävien vaihtoon

 
  
Kun vahvistat osallistumisesi, ilmoitathan myös puhelinnumerosi. 
 
Jos Sinulle tulee viime hetkellä jokin este, ilmoitathan siitä pikaisesti. 
 
Terveisin,  
 
Helsingin luonnontiedelukion opinto-ohjaajat 
 
Leena Ohtonen 
050 433 4049 
leena.ohtonen@edu.hel.fi 

Verna Puttonen 
040 631 4991 
verna.puttonen@edu.hel.fi 

Hannele Castrén 
040 154 8353 
hannele.castren@edu.hel.fi
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