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KOKOUSAIKA maanantai 25.3. klo 17.30 
 
KOKOUSPAIKKA Käpylän peruskoulu 
  Mäkelänkatu 93 
  Neuvotteluhuone, toinen kerros 
 
LÄSNÄ/ KUTSUTUT: Markko Flores, puheenjohtaja 
  Katri Hyvärinen 
  Tanja Tejada 
  Marja Blomqvist   
  Jukka-Pekka Anttinen, opettajakunnan edustaja, varajäsen 
  Alba Sillero Vigil, opettajakunnan edustaja 
  Anni Wallenius, muun henkilökunnan edustaja 
  Lumia Pesonen, oppilaskunnan edustaja 
  Sirpa Kopsa, rehtori   
POISSA:  Jukka Tolvanen, virka-apulaisrehtori 
  Alma Rantalaiho, oppilaskunnan edustaja 
  Arsi Rosengren 
1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.  Kokous todettiin laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 Esitys: Johtokunta hyväksynee esityslistan työjärjestykseksi.  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
3. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen jäsenet Tanja Tejada ja Anni 
Wallenius. 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
4. KOULUN VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

  
Kvsto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 
28.11.2018 (§ 378). Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 18.12.2018 (§ 268)  
hyväksynyt vuoden 2019 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 1.3.2019 (§ 20) 
päättänyt vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä 
heidän määrärahat ja tuloarviot.  
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 17.12.2018 talousarvion 
noudattamista koskevat ohjeet (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 on 1.3.2019 (§ 9) päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019. 
Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu 
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja 
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koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset 
tavoitteet v. 2019.  
 

Käpylän peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 9 276 697 euroa. Käyttö-

suunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 
943 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 953 oppilasta. Syksyn oppilasmääräarvio on 
suurempi kuin tuleva toteuma, minkä rehtori ottaa huomioon rahankäytön suunnit-
telussa koko vuoden osalta. Todellinen oppilasmäärä tulee olemaan noin 910 op-
pilasta. Valmistavan opetuksen ryhmä Käpylän peruskoulussa lakkaa ja siirtyy 
Vuosaaren alueelle. Lisäopetus Käpylän peruskoulussa lakkaa ja siirtyy Itäkes-
kuksen peruskouluun. 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, 
joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
Esitys: Käpylän 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 syksyn 
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

 
 
Päätös:  
Liite 1 § 4: Käpylän peruskoulun toteutunut talous 2018 

 Liite 2 § 4: Käpylän peruskoulun budjettikehys 2019 
 Liite 3.1 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelma 2019 
 Liite 3.2 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelman liite 2019 
 
5. VUODEN 2019 KEVÄÄN LEIRIKOULUJEN JA TOIMINTAPÄIVIEN HYVÄKSYMINEN 

 
Liite 4 § 5 JOPO 2018-2019 leiriselvityslomake 
Liite 5 § 4 Leirikoulusuunnitelma 6B 
Liite 6 § 4 Luokkaretkisuunnitelma_6C 
Liite 11 § 4 LEIRIKOULUSUUNNITELMA 9B 
Liite 12 § 4 Leirikoulusuunnitelma 3C 
  

 Esitys:  
Käpylän peruskoulun johtokunta hyväksynee tehdyt leirikouluesitykset.  
 
Päätös:  
Esityksen mukaan: 
6B – hyväksytty leirikoulu Suomenlinnaan 
9B – hyväksytty päiväretki Tampereelle 

 
6. OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS 

  
Johtokunnan tehtävänä on hallintosäännön (2017) 15 luvun 3 § momentin 1 mu-
kaisesti hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva 
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suunnitelma lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa mainittuja vuotuisia 
työaikoja. 

 
Opetussuunnitelma tulee tarkentaa niiltä osin, kun se on muuttumassa syksyllä 
2019 johtuen varhennetusta kielen aloittamisesta. 

 
 

Esitys: Johtokunta hyväksynee tehdyt muutokset osaksi opetussuunnitelmaa, ja 
esittänee muutokset hyväksyttäväksi liitteiden 7 ja 8 § 7 mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liite 7 § 6 Käpylän peruskoulun opetussuunnitelman muutosesitykset / koskien 
2019 ja siitä eteenpäin. 

 
7. LAUSUNTOPYYNTÖ  

 
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen ope-
tuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.  

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää johtokunnalta 
lausuntoa seuraavista aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääris-
tä: 

1. painotetun opetuksen vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät 

2. laajamittaisen kaksikielisen opetuksen vähimmäis- ja enim-
mäisoppilasmäärät 

Esitys: Johtokunta antanee liitteiden mukaiset lausunnot koskien lausuntopyyn-
nössä esitettyjä ryhmäkokoja. 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 Liite 8 § 7 Lausuntopyyntö johtokunnille koskien ryhmäkokoja 

Liite 9 § 7 Esitys johtokunnan lausunnoksi koskien painotetun opetuksen 
ryhmäkokoja 
Liite 10 § 7 Esitys johtokunnan lausunnoksi koskien laajamittaisen kaksikielisen 
suomi-espanjaopetuksen  ryhmäkokoja 
 

8. OPPILASKUNNAN ASIAT 
 

 Lumia Pesonen esitteli oppilaskunnan kevään toimintaa.  
 

9. ILMOITUSASIAT 
  
10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraava kokous sovittaneen toukokuun 27. päiväksi klo 17.30, käsittelyssä 
toimintakertomus sekä seuraavan lukuvuoden suunnitteluvaihe 

  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
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11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päättänee kokouksen. 
 
 Päätös: 
 
 
 
 
Vakuudeksi    
Sirpa Kopsa 
 
 
 
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä   pvm. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
Markko Flores   Sirpa Kopsa 
puheenjohtaja   esittelijä, sihteeri 
 
 
 
Jukka Tolvanen 
tekninen sihteeri 
 
 
 
 
 
pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 
 


