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KOKOUSAIKA maanantai 15.3.2021 klo 16.00 
 
KOKOUSPAIKKA Meet-etäkokous /  
 
LÄSNÄ/ KUTSUTUT: Markko Flores, puheenjohtaja 
  Marja Blomqvist  
  Katri Hyvärinen 
  Arsi Rosengren 
  Tanja Tejada 
  Jukka-Pekka Anttinen, opettajakunnan edustaja,  
  Mirva Alakarhu, opettajakunnan edustaja, varajäsen 
  Anni Wallenius, muun henkilökunnan edustaja 
   
POISSA:  Alba Sillero Vigil, opettajakunnan edustaja 
  Verna Lindström, oppilaskunnan edustaja 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Kokous todettiin laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen jäsenet Katri Hyvärinen ja Jukka-
Pekka Anttinen 
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen jäsenet Katri Hyvärinen ja Anni 
Wallenius. 

 
4. KOULUN VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

  
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 295 kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan 
päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa 
määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä 
tarvittaessa. Toimialajohtaja on päättänyt toimialan palvelu-kokonaisuuksien 
käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. - 31.12.2021. 
 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 § 865 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 11.2.2021 §11 vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan päätöksen § 10/29.1.2021 perusteella vuoden 2021 
perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman. Koulujen kehyksien, 
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alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön määrärahojen 
kokonaissumma on 375 282 000 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 9 
208 000 €. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu 
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Johtokunta 
hyväksyy koulun talousarvion käyttösuunnitelman rehtorin esittelystä 
tiliryhmätasolla. 
 
Käpylän peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 9 220 761 euroa (v 2020  
9 066 256 euroa). Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, 

kevään 2020 osalta on 935 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 osalta 955 
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. 
 
Esitys: Käpylän peruskoulun johtokunta päättänee hyväksyä talousarvion 
käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 
Lisäksi johtokunta päättänee, 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: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 
 
 
Liite 1 § 4: Käpylän peruskoulun toteutunut talous 2018 / 2019 / 2020 

 Liite 2 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelma 2021 
 Liite 3 § 4: Käpylän peruskoulun käyttösuunnitelman liite 2021 
 
5. VUODEN 2020 KEVÄÄN LEIRIKOULUJEN JA TOIMINTAPÄIVIEN HYVÄKSYMINEN 

 
 

 Esitys:  
Kevätkaudella ei toteuteta toimialan ohjeistuksen mukaisesti leirikouluja. 
Oppilaat voivat yleistä ohjeistusta noudattaen lähteä päiväretkelle. 
 
Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 

 
 

 
6. SEURAAVA LUKUVUOSI 
   

Esitys: Liitteenä esitys seuraavan lukuvuoden aloituspäiviksi, kirmyjäispäiväksi ja 
keskustelua korvaavasta vapaapäivästä. 
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Päätös: Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. 
 
Liite 4 § 6: Seuraavan lukuvuoden 2021 – 2022 kalenterisuunnitelma 
 

7. OPPILASKUNNAN ASIAT 
Rehtori esitteli viimeisimmät oppilaskunnan asiat: Ruuti-rahoituksen 
valmisteluvaihe sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun 
loppuvaihe. 

  
8. ILMOITUSASIAT 
 9.1. Todettiin peruskorjauksen uusi aikataulusuunnitelma. 

Marja Blomqvist on ottanut yhteyttä projektipäällikkö Jari Miettiseen. Paviljonkien 
tilanne on epäselvä. Asiaa selvitetään. 

 9.2. Todetaan virkoihin 2021 valitut: 
 erityisluokanopettaja, TOI-opetus Katja Seppälä 
 luokanopettaja Outi Honkasaari 
 lehtori, musiikki Laura Kiviranta 
 erityisluokanopettaja, alueellinen erityisopetus jäi täyttämättä 
  
9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraava kokous sovittiin toukokuun 31.päivä klo 16.00. Käsittelyssä 
toimintakertomus sekä seuraavan lukuvuoden suunnittelun tilanne. 

  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47. 
 
  
 
 
Pöytäkirja on pidetty nähtävillä pvm.  
 
 
 
Markko Flores   Sirpa Kopsa 
johtokunnan pj.    esittelijä, sihteeri 
 
 
Johtokunnan pöytäkirjan ovat tarkistaneet 
 
 
Katri Hyvärinen   Anni Wallenius 
pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 
 
 
 
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä   pvm.  22.3.2021 
 
 


