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JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: torstaina 17.3.2022 klo 17.30  
Paikka: Raitin toimipiste 
 
Läsnäolijat: 
Kirsi Juuti   Esittelijä 
Pia Siljala-Kaskelin  Sihteeri 
Nina Strandén  Puheenjohtaja 
Karolina Lamroth  Huoltajajäsen  
Heli Framelius  Huoltajajäsen 
Karri Lehtiö   Huoltajajäsen 
Sudhir Karki  Huoltajajäsen 
XX   Oppilasjäsen 
XX   Oppilasjäsen 
Antti Kalo   Opettajajäsen 
Hanna Sirkiä  Opettajajäsen 
Kreeta Laurivuori-Tarvonen Opettajajäsen 
Anneli Pukkila  Henkilökunnan edustaja 
 
1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31 
 
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3§ Esityslistan hyväksyminen  
 
Päätösesitys: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  
 
4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Anneli Pukkila ja Kreeta Laurivuori-Tarvonen. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pukkila ja Kreeta Laurivuori-Tarvonen. 
 
5§ Kannelmäen 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 7.2.2022 §14 toimialan 
palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022 - 
31.12.2022. 
 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2021 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. 
 
Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien 
määrärahat 7.2.2022, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen 
talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän 
perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen 
puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  
 
Kannelmäen peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 9 212 046 euroa. Käyttösuunnitelma 
perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2022 osalta on 1121 oppilasta ja syksyn 
ennusteen 2022 osalta 1157 oppilasta. 
 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja 
toiminnoittain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on 
suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
Ehdotus: Kannelmäen 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 sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
 
Päätösesitys: Kannelmäen peruskoulun johtokunta päättänee 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 sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen 

tiedoksi tehdyt muutokset.  

Päätös: Kannelmäen 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. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen 

tiedoksi tehdyt muutokset.  

6§ Lisäys toimintasuunnitelmaan  

Päätösesitys: Hyväksyttäneen 4A yöleirikoulu 13.4.-14.4.2022.  

Päätös: Hyväksytään 4A yöleirikoulu 13.4.-14.4.2022. 

7§ Esittelijän katsaus Kannelmäen peruskoulun opetustiloihin lukuvuonna 2022-

2023 

Rehtori Kirsi Juuti esitti katsauksen rakentamisen hankkeisiin Kannelmäen peruskoulun 

neljän toimipisteen osalta. Raitin toimipiste valmistunee elokuussa 2023. 

Kuninkaantammen toimipiste valmistunee elokuussa 2023. Kanteleen toimipiste muuttaa 

kesällä 2022 väistötiloihin osoitteeseen Pelimannintie 16 ja Kanteleen rakennus korjataan 

ja sinne palataan tammikuussa 2024. Runon toimipisteen uudisrakentamisen aloitus 

suunnitelman mukaan tammikuussa 2024 ja uusiin tiloihin päästään 2026.  

8§ Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 23.5.2022 klo 17.30 Kanteleen toimipisteessä, kutsu lähetetään 

viimeistään viikkoa ennen kokousta.   

9§ Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.41.  
 
 

 

 
 
 
Nina Strandén    Pia Siljala-Kaskelin 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu. 
 
 
 
 
 
Kreeta Laurivuori-Tarvonen   Anneli Pukkila 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 


