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HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja 3/2021-2022 
KALASATAMAN PERUSKOULU 
JOHTOKUNTA 
 
Aika Tiistai 22.3.2022 klo 17.30 - 18.30 
Paikka Kalasataman peruskoulu, Luffari (henkilökunnan taukotila)  
 
Osallistujat: 
Leevi Mentula, puheenjohtaja 
Laura Halenius, varapuheenjohtaja 
Päivi Kerko 
Osma Ahvenlampi 
Milja George 
Dalida Ayad 
Milja Aulanko, poissa, paikalla varajäsen Niklas Salasmaa 
Tiia Sinikallio, poissa, paikalla varajäsen Mariela Alvarez Kiviranta 
Abdul Al Salkini 
Kati Pennanen, esittelijä ja sihteeri 
 
1§ 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33. 
 
2§ 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3§ 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Dalida Ayad ja Niklas Salasmaa. 
 
4§ 
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
5§ 
Kalasataman peruskoulun vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin 
ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen 
vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. 
Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 7.2.2022, jonka 
pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaiset kehykset talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt päättävät yksittäisten koulujen kehyksistä. 
Johtokunta hyväksyy koulun talousarvion käyttösuunnitelman rehtorin esittelystä tiliryhmätasolla. 
Rehtori vastaa koulun 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 perusopetuksen controlleriin. 
 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 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. 

 

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

johtokunnan hyväksyttäväksi ja esitteli koulun rahatilannetta tällä hetkellä. 
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Kalasataman peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 221 408,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu 

oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2022 osalta määrä on 380 oppilasta ja syksyn ennusteen 2022 osalta noin 

444 oppilasta. 

 

Hyväksyntä: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion 

käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa 

päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun 

toiminta sitä vaatii.  

 

Lisämaininta: Johtokunta esitti huolen oppikirja- ja tarvikerahojen (aineet, tarvikkeet, tavarat) 

riittävyydestä, sillä uuden koulun varustamiseksi pitää saada riittävä määrä uusia oppikirjoja 

opetukseen. 

 

6§  
Johtokunta hyväksyi muutoksen koulun toimintasuunnitelmaan: 6a-ydinryhmän leirikoulu järjestetään 
toukokuussa Piispalan nuoriskeskuksessa ajalla 9.-11.5.2022. 
 
7§ 
Seuraava kokous järjestetään kesäkuussa, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Aiheina 
toimintakertomuksen hyväksyminen ja mahdolliset muut asiat. 
 
8§  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21. 
 
 
Liitteet: 

1. Talousarvion käyttösuunnitelma toiminnoittain 
2. Johtokuntaraportti 
 

 
 
 
Kati Pennanen 
esittelijä, sihteeri 
 
 
 
 
Dalida Ayad     Niklas Salasmaa 
pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 


