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Kokousaika: 2.6.2020 klo 16.30 
 
Kokouspaikka:  Haagan peruskoulu, opettajanhuone  
 
Läsnä:  Tiina Viheriälä, pj. 
  Hilla Etelämäki 
  Hanna Vuolteenaho 
  Mikko Juvonen 
  Timo Suomala 
  Hilpi Hakkarainen, opettajajäsen 
  Sari Vasara, opettajajäsen 
  Jaana Nurmi, henkilökunnan edustaja   

Ella Aaltonen, oppilasjäsen 
Aki Oksman, oppilasjäsen 

  Johanna Kauppi, sihteeri 
 
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.37 
  
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sari Vasara ja Hilpi Hakkarainen. 
 
4§ Kokouksen esityslista 
 Esityslista hyväksyttiin. 
 
5§ Haagan 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 määrärahansa ja tarkista-
maan 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, eu-
romäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulos-
budjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on 
suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen 
määrärahojen vastuuhenkilö. 
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Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti 
aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättä-
neet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen 
puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  
 
Haagan peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 445 127 euroa. Käyttösuunnitelma perus-
tuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2020 osalta on 709 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 
osalta 669 oppilasta. 
 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toi-
minnoittain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruu-
deltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
Esitys: 
Haagan koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuk-
sen mukaisesti. 
 
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa 
päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toi-
minta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
  
6§  Lukuvuoden 2019-2020 toimintakertomus (liite) 
 

Esitys: 
Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

7§ Opetussuunnitelman tuntijako lv. 2020-2021 (liite) 
  
 Opetutussuunnitelman tuntijaon muutos. 

1. Ala-asteen taito- ja taideainetuntien sijoittuminen vuosiluokilla 1-6 
2. Yläkoulun Urhea-luokan taito- ja taideainetuntien sijoittuminen vuosiluokilla 7-9 
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Esitys: 
 Johtokunta hyväksyy Haagan peruskoulun opetussuunnitelman koulukohtaisen tuntijaon 
 
 Päätös: 

Esityksen mukaan. 
 

8§  6A-luokan leirikoulun hyväksyminen lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan  
(liite) 
 
Esitys: 
Johtokunta hyväksyy lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan 6A-luokan leirikoulun Varalan 
Urheiluopistossa 15.-18.9.2020 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

9§ 6B-luokan leirikoulun hyväksyminen lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan  
(liite) 
 
Esitys: 
Johtokunta hyväksyy lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan 6B-luokan Kittilän kunnassa, 
Raattaman kylässä 13.-18.9.2020 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
 

10§ 6C-luokan leirikoulun hyväksyminen lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan  
(liite) 
 
Esitys: 
Johtokunta hyväksyy lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan 6C:n leirikoulu Tuhannen tari-
nan talossa 6.–9.10.2020 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
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11§ Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 
 
 
  
 ___________________________________  _________________________________ 
 Tiina Viheriälä, puheenjohtaja   Johanna Kauppi, sihteeri 
 
 
 
 
 
 ___________________________________  _________________________________ 
 Sari Vasara, pöytäkirjan tarkastaja  Hilpi Hakkarainen, pöytäkirjan tarkastaja 
 


