
1 

 

Jakomäen peruskoulu   ESITYSLISTA  1/20 
Helsingin kaupunki 
Johtokunta  
 
Jakomäen peruskoulun johtokunnan kokous 
 
Aika Maanantaina 18.5.2020 klo 17 
Paikka Jakomäen peruskoulun yläkoulurakennuksen historian luokkatila 
 
Läsnä Kristiina Sirola-Korhonen jäsen, puheenjohtaja  
 Katja Kakkonen jäsen, varapuheenjohtaja 

Niku Hartikainen jäsen  
Sami Kosonen jäsen 

 Titta Virtanen jäsen 
Susa Peltola  jäsen 

 Heidi Pohjalainen jäsen 
 Jane Majanen esittelijä, sihteeri 
 7B  oppilasedustaja 
 8A  oppilasedustaja 
 
1 § Kokouksen avaus 
  
 Esitys  Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 Päätös Esityksen mukaan. 
  
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
 Esitys Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

Päätös Esityksen mukaan. 
  
3 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
Esitys Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Susa Peltola ja Heidi Pohjalainen. 
 
Päätös Esityksen mukaan. 

  
4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Esityksen mukaan. 
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5 § Asia Jakomäen peruskoulun 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 tarkistamaan 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 on 
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan 
hyväksyttäväksi. Jakomäen peruskoulun osalta budjettikehys on 
yhteensä 5 103 551 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän 
keskiarvoon, kevään 2020 osalta on 500 oppilasta ja syksyn ennusteen 
2020 osalta 517 oppilasta. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen 
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen 
työajan palkkasummasta. 
 

Esitys Jakomäen peruskoulun 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 
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sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi 
tehdyt muutokset.  
Päätös Käyttösuunnitelma hyväksyttiin. 
 

6§ Toimintakertomuksen hyväksyminen 
   

Toimintakertomuksen esittely opettajajäsen Susa Peltolan toimesta.  
 

Esitys              Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen. 
 
Päätös Toimintakertomus hyväksyttiin. 
 
 

7§ Opetussuunnitelmamuutos 
   

Jakomäen peruskoulun valinnaisainetarjottimeen lisätään seuraavat valinnaisuudet: 
elämänhallinta ja yrittäjyys. 
 
Elämänhallintaryhmän valinnaisainekuvaus  
 
Oppinaineen tehtävä 
 
Elämänhallintaryhmät ovat koulun ja nuorisotyön yhteistyömuoto, jotka ovat 
tarkoitettu peruskoulun yläluokkien nuorille. Ryhmissä opiskelee nuoria, jotka 
tarvitsevat tukea kasvussa, aikuistumisessa ja peruskoulusta jatko-opintoihin 
siirtymisessä. Ryhmiin valitaan 8. ja 9. -luokkalaisia nuoria ja ne kokoontuvat 
opettajan, kouluvalmentajan sekä nuorisotyötekijän johdolla viikoittain. Ryhmien 
vetämiseen voi osallistua myös yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) työntekijöitä. 
Ryhmät ovat syntyneet tarvelähtöisesti alueelta koulun ja nuorisotyön yhteistyönä. 
Vastaavanlaisia ryhmiä on vedetty valinnaisaineena myös aiemmin koulussa. 
 
Valinnaisena kokonaisuutena elämänhallintaryhmät toteuttavat laaja-alaisten 
osaamisen kokonaisuuksien L1 (oppimaan oppimisen taidot), L3 (hyvinvointi ja arjen 
taidot) ja L6 (työelämätaidot ja yrittäjyys) tavoitteita. 
 
Ryhmätoimintaa voidaan järjestää lyhyinä valinnaisaineina (1 vvt.) tai pitkänä 
valinnaisaineena (2 vvt.). Tavoitteiltaan samaa mutta lyhytkestoisempaa 
ryhmätoimintaa voidaan tarvittaessa käynnistää myös esimerkiksi kerhotoimintana 
kouluajan ulkopuolella. 
 
Oppimisympäristöön ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
 
Ryhmien kokoontumistilana käytetään myös koulun ulkopuolisia tiloja, kuten 
nuorisotaloa. Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä jatko-opintopaikkoihin ja 
tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Toimintaan kutsutaan myös 
ulkopuolisia vierailijoita. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 
 
Ryhmätoiminta on sellaisenaan tarkoitettu säännölliseksi eriyttämisen ja tuen 
keinoksi. Jos oppilas on tehostetun tai erityisen tuen piirissä, ryhmätoiminta kirjataan 
tuen muodoksi oppimissuunnitelmaan tai HOJKsiin. 
 
Ryhmien vetäjät tekevät yhteistyötä oppilaiden luokanvalvojien kanssa. 
 
Arviointi 
 
Arviointimuotoina ovat sanallinen itsearviointi sekä vertaisarviointi yhteisten 
keskustelujen muodossa.  
 
Opetuksen tavoitteet 
 
Elämänhallintaryhmän tavoitteena on tuoda oppilaille lisätukea heidän 
koulunkäyntiinsä. Ryhmän tavoitteena on saada oppilaat tunnistamaan omia 
tunteitaan ja oppimaan keinoja omien tunteiden ilmaisemiseen. Opetuksen 
tavoitteena on myös saada oppilaat tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä 
vahvistamaan niitä. Ryhmän tavoitteena on saada oppilaille mielekästä tekemistä 
harrastusten muodossa. Elämänhallintaryhmän on tarkoitus valmistaa oppilaita 
jatko-opintoihin sekä peruskoulun jälkeiseen elämään.  
 
Laaja-alainen osaaminen 
L1, L3, L6 
 
Sisällöt 
 
Kurssilla harjoitellaan elämänhallintaa ja pohditaan omaa tulevaisuutta. Kurssilla 
tutustutaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja palveluihin. Kurssilla tuetaan 
oppilaiden omaa kasvua, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä 
oppilaiden osallisuutta. Lisäksi kurssilla syvennetään oppilaiden käsitystä jatko-
opintomahdollisuuksista sekä tutustutaan erilaisiin ammatteihin oppilaiden 
kiinnostuksen mukaan. 
 
Yrittäjyys ja työelämäosaaminen -ryhmän valinnaisainekuvaus 
 
Tavoitteet 
 
Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen valinnaisaineessa oppilaat syventävät 
ymmärrystään omista vahvuuksistaan, kiinnostuksenkohteistaan ja tulevaisuuden 
unelmistaan. Valinnaisaineen tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan, miten 
koulussa ja vapaa-ajalla hankkimiaan vahvuuksia voi hyödyntää työelämässä. 
Oppilaat tutustuvat omien kiinnostustensa pohjalta erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin, 
yritystoiminnan perusperiaatteisiin sekä suunnittelevat oman yrityksensä. 
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Sisällöt 
 

Kurssi koostuu sähköisistä oppimateriaaleista, yrittäjätapaamisista sekä 
yritysvierailuista lähialueen yrityksiin sekä muualle pääkaupunkiseudulle. Oppilaat 
suunnittelevat oman yrityksensä. Ylempien vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus 
osallistua Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  
 
Esitys  Johtokunta esittää tämän pykälän hyväksymisellä 

opetussuunnitelmamuutoksen perusopetusjohtajalle.   
 
Päätös Opetussuunnitelmamuutokset hyväksyttiin. 
 
 

8§ Leirikoulu 
   

Tulevat 7. luokat osallistuvat syyslukukauden aluksi leirikouluun kouluvalmentajan 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Esitys  Johtokunta hyväksyy leirikoulun. 
 
Päätös Leirikoulu hyväksyttiin. 
 

9§ Seuraava kokous 
   

Esitys  Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi keskiviikkona 
30.9.2020 klo 17 uudessa Jakomäen sydämessä/yläkoulurakennuksen 
historian luokkatilassa.  

 
10§ Kokouksen päättäminen 
   

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.15. 
 
Jakomäessä 18.5.2020 

 
_________________________  _________________________

 Kristiina Sirola-Korhonen   Jane Majanen 
 puheenjohtaja   sihteeri 
  

________________________  _________________________ 
 Susa Peltola    Heidi Pohjalainen 
 pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 
 
 Pöytäkirja koulun kotisivuille 


