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Veera Koivujuuri
Karina Moslova
Jani Hyvönen
Milla Koskinen poissa
Miia Ropponen opettajajäsen
Bettina Valta henkilökunnanjäsen
Talar Kader oppilasedustaja poissa
Amin Salim oppilasedustaja poissa
Janne-Pekka Nurmi esittelijä ja sihteeri

Asiat
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (kutsu ja esityslista 19.3.2020) ja pää-
tösvaltaiseksi (läsnä 6/7 johtokunnan jäsentä, 0/2 oppilasjäsentä ja esittelijä/sih-
teeri).

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bettina Valta ja Karina Moslova.

5. Laakavuoren ala-asteen koulun vuoden 2020 käyttötalousarvion vahvistami-
nen (liitteet 1 ja 2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään
käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vas-
tuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajoh-
taja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrä-
rahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 talousarvion noudattamisoh-
jeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoit-
teiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen pe-
rinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toi-
menpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusope-
tuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määräraho-
jen 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 on valmisteltu myönne-
tyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Laakavuoren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 515 562 euroa.
Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,
kevään 2020 osalta on 252 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 osalta 265 oppi-
lasta.
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Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryh-
mittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen,
joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Ehdotus: Laakavuoren 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 toimintoalu-
eiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan ko-
koukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyi ehdotuksen keskuste-
lun jälkeen yksimielisesti.

6. Opetussuunnitelman muutos
Nykyinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksystä 2016. Varhennettu kielen
opetus, ensimmäiseltä luokalta alkaen, aloitettiin syksystä 2018. Varhennetun kielen
myötä Laakavuoren ala-asteen A1 kieli valintamahdollisuuksia lisättiin niin, että A1
kielenä on mahdollista valita joko englanti tai ruotsi. Ruotsin valinta A1-kieleksi on
tarkoittanut sitä, että oppilas ei voisi opiskella lainkaan englantia. Kahtena ensim-
mäisenä varhennetun kielen vuonna, ruotsin valitsijoita on ollut niin vähän, ettei ryh-
mää ole saatu muodostettua. Sama tilanne on ollut naapurikoulussa Mellunmäen
ala-asteella ja muissakin Helsingin kaupungin kouluissa. Lisäämällä englannin kie-
len opiskelun mahdollisuus valinnaiseksi A-kieleksi, voisi olla myönteinen vaikutus
myös ruotsin kielen valintaan.
Ehdotus: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyy em. muutoksen ja esittää
Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle
seuraavaa lisäystä Laakavuoren ala-asteen koulun opetussuunnitelmaan kohtaan
1.4.:
1.8.2020 ja sen jälkeen koulunsa aloittaneet

Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi valita joko englannin, saksan tai venäjän.
Kieliryhmät muodostetaan yhdessä Mellunmäen ala-asteen koulun kanssa ja ope-
tus järjestetään niin, että kussakin kielessä toinen lukukausi opetetaan Mellunmäen
ala-asteella ja toinen lukukausi Laakavuoren ala-asteella.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7. Lisäys Laakavuoren ala-asteen koulun lukuvuoden 2019 - 2020 toimintasuun-
nitelmaan
Kesken lukuvuotta koulun toimintaan tulevat toiminnat/tapahtumat, jotka suuntautu-
vat HSY-alueen ulkopuolelle, pitää hyväksyttää johtokunnassa, jotta koulun vakuu-
tukset ovat voimassa.

- 5a ja 5b luokkien retki Serlachius-museoille 30.1. Matka tehdään linja-autolla
Sysmään ja takaisin. Sysmässä ohjatut museokierrokset ja lounas. Lähtö kou-
lulta klo 8.00 ja paluu koululle n. klo 19.00.
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Ehdotus: Lisätään 5a ja5b luokkien retki lukuvuoden 2019-2020 toimintasuunnitel-
maan.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8. Rehtorin osallistuminen työnsä edellyttämään koulutukseen ja kansainväli-
seen toimintaan

Ehdotus: Johtokunta oikeuttaa rehtorin osallistumaan työnsä edellyttämiin koulu-
tuksiin ja rehtorin työtä kehittäviin koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan
siten, että kustannukset maksetaan talousarvioon varatuista määrärahoista virka-
ehtosopimuksen mukaan.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Bettina Valta Karina Moslova
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Taina Sivonen Janne-Pekka Nurmi
puheenjohtaja esittelijä/sihteeri

Lisätietoja päätöksistä antaa:

Janne-Pekka Nurmi
rehtori, Laakavuoren ala-aste
09 310 82769

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Laakavuoren ala-asteen kansliassa 6.4.2020.


