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22.3.2019

VIHERKALLION KOULU
Johtokunnan kokous

Aika

Keskiviikko 20.3.2019 klo 18.00

Paikka

Viherlaakson alakoulu, Kievarinraitti 1 - 3
PL 71305, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Läsnä

Antti Karvonen (pj.), Hilkka Timonen (vpj.), Juha-Matti Mattila, Kristiina
Maunu, Jaana Moisio, Jari Lappalainen, Mikko Leppänen (siht.), AnnaElena Vallivirta (opp. jäsen), Markus Pietilä (opp. jäsen)

Poissa
Jakelu

Johtokunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenille tiedoksi

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian esittely
Kuntalain 1995/365 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Espoon
kaupungin hallintosäännön (2009) mukaan luottamuselimen kokouskutsu
toimitetaan mikäli mahdollista kolme päivää ennen kokousta.
Päätösesitys
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittanee Jari Lappalainen ja Hilkka Timonen.
Päätös
Esityksen mukaan.
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4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätösesitys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityksen mukaan.

VARSINAISET KOKOUSASIAT
5 § Viherlaakson koulun opetussuunnitelma
Asian esittely
Koulun opetussuunnitelmaan tulee kirjata alakoulun valinnaisaineiden
arviointi vuosiluokilla 4 - 6. Jokaisesta valinnaisaineesta tehdään oma
arviointi. Valinnaisaineen tavoitteet ja sisällöt tulee olla kuvattuna koulun
opetussuunnitelmassa.
Valinnaisaineiden arviointiskaala on sama kuin muissa 1-4-luokkien
aineissa.
OEH Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin.
OH Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.
OMH Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin.
OS Olet saavuttanut tavoitteet osittain.
ES Et ole saavuttanut tavoitteita.

Tämän lisäksi voidaan sanallinen arviointi – kenttään kirjata sanallista
arviointia.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä opetussuunnitelman muutokset.
Päätös
Esityksen mukaan
6 § Koulun talous
Asian esittely
Viherlaakson koulun budjetti on ollut tiukka. Koulun talouteen vaikuttavat
vähäisissä määrin oppilasmäärä ja suurissa määrin opettajien keskipalkka.
Keskipalkan jakoperuste oli aiemmin Espoon keskiarvo ja nykyisin
koulukohtainen keskiarvo. Muutos on pienentänyt alakoulun osalta käytössä
olevaa rahamäärää huomattavasti. Alakoulun budjetista on rehtori laatinut
selvityksen ylityksen ollessa yli säädetyn 1%. Laskentaperiaatteen
muutoksen lisäksi on perusteena ilmaistu olevan vuoden 2017 tiliöinneistä
on osa siirtynyt vuoden 2018 puolelle koulusihteerin puuttumisen vuoksi.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedokseen koulun taloustilanteen.
Päätös
Esityksen mukaan.
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7 § Viherlaakson koulurakennukset
Asian esittely
Viherlaakson alakoulun sisäilmahaasteisiin on reagoitu. Koululla aloitetiin
sisäilman korjaustoimenpiteet syksyllä ja työt ovat edenneet alakerran
osalta pohjoispäätyyn. Liikuntasali on myös tiivistetty ja alakerrassa on
aivan pohjoispään luokkien lisäksi jäljellä vielä musiikkiluokan toimenpiteet
vuorossa. Uusia huolia on esitetty yläkerrasta ja ne on välitetty korjaavalle
taholle. Rehtorin työhuoneen mikrobitaso on ollut myös hälyttävä ja nämä
korjaustoimenpiteet tehdään sisätilojen osalta nyt keväällä ja ulkopuolisten
kesällä.
Yläkoulun rakentamistyömaa on ollut osin pysähdyksissä asukkaiden
valitusten johdosta. Asukkaat olivat valittaneet hallinto – oikeuteen.
Tammikuussa tulleen päätöksen mukaan ei valitukselle ollut aihetta ja
rakennustyömaa voi nyt täismääräisesti alkaa. Rakennuksen arvioitu
valmistumisaika on kevät 2021.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä tiedokseen rakennusten kunnon ja tilanteen.
Päätös
Esityksen mukaan.

8 § Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018.
Asian esittely
Viherlaakson koulun johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018 on
lähetetty virastoon lukion rehtorin Jussi Rekilän toimesta. Allekirjoittanut ei
varsinaisesti ole ollut ko. lukuvuonna johtokunnan toiminnassa mukana,
ainoastaan kuultavana.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee merkitä asian tiedokseen.
Päätös
Esityksen mukaan.

9 § Saapuneet kirjeet
Asian esittely
Johtokunnalle on saapunut Viherlaakson ala – ja yläkoulun retkilistat.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee lisätä retkilistan lukuvuosisuunnitelmaan.
Päätös
Esityksen mukaan.
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10 § Muut asiat
Asian esittely
Päätösesitys
Päätös

11 § Seuraava kokous
Asian esittely
Johtokunnan kokous 29.5.2019.
Päätösesitys
Johtokunta päättänee hyväksyä kokouksen päivämäärän.
Päätös
Esityksen mukaan.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Kokouksen puolesta

_______________________________
Puheenjohtaja

______________________________
esittelijä ja sihteeri

Antti Karvonen

Mikko Leppänen

Pöytäkirjan tarkastus
Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaan laadituksi.

_____________________________

_____________________________

Jari Lappalainen

Hilkka Timonen

5 (7)

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
MUUTOKSENHAKUOHJEET PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSIIN
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökset: 1§, 2§, 3§, 4§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 12§ (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: 5 § (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee).
Oikaisuvaatimusohje
Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Jos asianosainen on antanut suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava
-

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla
muutosta vaaditaan
muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos
muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
lähettäjän omalla vastuulla.
Kirjaamon osoite on:
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11
ma-pe 8.00 - 15.45
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621
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HALLINTOVALITUSOSOITUS
Päätökset: _________________________ § (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee).
Edellä mainittuun päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valituksen saa tehdä
- se, jota päätös koskee,
- se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköisesti lähetetty asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero virka-aikana),
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- vaatimuksen perusteet.
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
- todistus tiedoksisaantipäivästä.
Valitus on toimitettava virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Helsingin hallinto-oikeudelle.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa
ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona/faksina tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite on:
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 42000
Telekopio: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Virastoaika: 8.00 – 16.15
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla. Lisätietoja
valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

