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Kokousaika:  Ma 18.3.2019 klo 17.00 
Kokouspaikka: Kontulan ala-asteen koulun opehuone 
  Rintinpolku 4, 00940 Helsinki 
 
Paikalla:  Janne Viitapuro   huoltajien edustaja/varapj 

Tomi Ihalainen  huoltajien edustaja 
Sirpa Seppälä   huoltajien edustaja 
Heidi Ruottinen  huoltajien edustaja 
Terhi Leväniemi  opettajien edustaja 
Marika Castrén  hlö-kunnan edustaja 
Katja Verta   esittelijä 

 
Sanni Räsänen  oppilasedustaja  

  Roope Kiljunen  oppilasedustaja 
 
 
1 §  Kokouksen avaus 
 
  Pj avasi kokouksen klo 17.13 
  
  
2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
ESITYS:  Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan. 
 
 
3 §  Sihteerin toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
ESITYS: Sihteerinä toimii esittelijä Katja Verta. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan ja pöytäkirjan tarkastajina Tomi Ihalainen ja Sirpa Seppälä.  
. 
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4 §   Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
ESITYS:  Esityslista hyväksyttäneen 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan. 
 
  
5§  Vuoden 2019 käyttösuunnitelman vahvistaminen 
 
 Kontulan ala-asteen 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 noudat-
tamista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat 
vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudatta-
misesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tu-
losbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. 
Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vas-
tuuhenkilö. 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 ke-
hyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu 
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset 
tavoitteet v. 2019.  
Kontulan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 302 877 eu-
roa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 
2019 osalta on 414 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 429 oppilasta. 
 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely me-
nolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemi-
seen, joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen työajan palkka-
summasta. 

 
 
ESITYS: Kontulan ala-asteen koulun johtokunta päättää vahvistaa talousarvion käyt-

tösuunnitelman 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 seuraa-
vaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
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PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan. 
 
 
6§  Muut asiat: 
 

- Kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään 
kahden viikon kuluttua kokouksesta koulun kansliassa 
yleisesti nähtävänä ja pöytäkirja julkaistaan koulun kotisivuilla 
- Opettajatilanne  

o Rehtori kertoi opettajatilanteesta syksyllä 2019. 
- Oppilasmäärä 

o Oppilaita luultavasti arvion mukaan n. 430. 
- Rehtori kertoi paviljonkihankkeesta syksylle 2019. 
- Kirjatilaukset 

o Kirjoja on tilattu kivasti ja paljon. Emme pode kirjapuutteita. 
- Oppilaskunnan kuulumiset 

o Roope ja Sanni kertoivat oppilaskunnan kuulumisia. 
- Puhuimme kertapalkisemisen avoimuudesta ja jakoperusteista. 
- Tarkistetaan johtokunnan pöytäkirjat kotisivuilta. 

 
 
7§  Seuraava kokous 
 
ESITYS:  Rehtori kutsuu koolle toukokuun lopulla. 
 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukaan. 
 
 
8§  Kokouksen päättäminen 
 
  Pj päätti kokouksen klo 18.24 
 
 
Allekirjoitukset 
 
  Janne Viitapuro, varapj  Katja Verta, esittelijä 
 
 
 
  Sirpa Seppälä, pöytäkirjan tarkastaja Tomi Ihalainen, pöytäkirjan tarkastaja 


