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Aika   Maanantai 9.3.2020 klo 18.00 
 
Paikka  Karviaistien koulun kuvataideluokka 
 
Läsnä:  Timo Tossavainen, puheenjohtaja 
  Heidi Hägg, jäsen, 
  Katja Lembidakis, jäsen  
  Timo Metsänen, jäsen 
  Antti Vettenranta, jäsen  
  Nina Alsudani, henkilökunnan edustaja   
  Elina Poikela, opettajajäsen 
  xxxxxxxxxxxxxx, oppilasjäsen   
  Juha Parviainen, rehtori, esittelijä 
   
   
1. 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.). 
 

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hal-
lintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättä-
minään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles-
saan varapuheenjohtajan kutsusta. 

 
  Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta  
  (KunL 54 §). Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 3.3.2020. 
 
  Allekirjoitettu esityslista voidaan katsoa käyvän kokouskutsusta. 
   
 Päätös:  
  Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. 
Pöytäkirjan tarkistajien valinta 
 
 Valittiin: Antti Vettenranta ja Timo Metsänen.  
 
 
3. 
Työjärjestyksestä päättäminen 
 
  Kokouksen osanottajille on lähetetty esityslista kokouksen työjärjestyk-

seksi.  
 

Päätös: 
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Päätettiin käsitellä kokouksen asiat esityslistan mukaisessa järjestyk-
sessä. 

 
   
4. 
Karviaistien koulun budjetin 2020 käyttösuunnitelma 
   
    
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja in-
vestointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrära-
hansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palve-
lukokonaisuuksien 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. Perusopetusjoh-
taja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja op-
pilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 
Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti 
aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päät-
täneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyk-
sen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  
Karviaistien koulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 484 719 euroa.  
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toi-
minnoittain. 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suu-
ruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
Päätös: Karviaistien koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esitte-
lijän 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.  
 
 
 
 
______________________   _____________________________ 
Timo Tossavainen    Juha Parviainen 
puheenjohtaja    esittelijä 
 
 
 
_______________________   _____________________________ 
Antti Vettenranta    Timo Metsänen 
pöytäkirjantarkistaja    pöytäkirjantarkistaja  


