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PÖYTÄKIRJA 
Johtokunnan kokous 1/2019, 19.3.2019 

Aika: Tiistai 19.3.2019 klo 18.00 – 19.31 

Paikka: Snellmaninkatu 18, opettajainhuone 

Paikalla: Päivi Lyhykäinen, puheenjohtaja 

 Teija Virtanen 

 Tuomas Pensala 

 Maija Ahonen 

 Marko Tervaportti 

 Anu Rakkola 

 Timo Pihkanen 

 Minna Nieminen 

 Vilja Tihilä, oppilasedustaja  

 Aino Hartonen, oppilasedustaja 

 Jani Puurula, esittelijä ja sihteeri 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. 

 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi henkilöä. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Virtanen ja Anu Rakkola. 
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4 §  Työjärjestyksen hyväksyminen 

 Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 Päätös: Esityksen mukaan. 

 

§ 5 Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vi-

ranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomai-

nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä esittää, että johtokunnan 

pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pi-

detään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapi-

toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 

yleisessä tietoverkossa.  

Esitys: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 

muuta johdu, osoitteessa www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-

aste/meidan-koulu/johtokunta/ 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6 § Kruununhaan yläasteen koulun vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman 

vahvistaminen 

  Liite 1 Johtokuntaraportti 2019 
  Liite 2 Johtokuntaraportin liite 2019 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokoukses-
saan 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 noudatta-
mista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa 
talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tu-
loarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttami-
sen 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 peri-
aatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019. Tämän 
perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/johtokunta/
http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/johtokunta/
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Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myön-
netyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 
2019.  
Kruununhaan yläasteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 083 775 eu-
roa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 
osalta on 482 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 490 oppilasta. 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolaji-
ryhmittäin ja toiminnoittain. 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, 
joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

 

Esitys: Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä 
kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toiminto-
alueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokun-
nan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

§ 7 9F-luokan Prahan leirikoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen 

  Liite 3 9F Leirikoulu Praha ohjelma ja tavoitteet 

Liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, josta ilmenee leirikoulun tavoitteet, 

ohjelma ja yleisiä asioita sekä leirikoulun rahoitus. 

 Esitys: Johtokunta hyväksyy 9F-luokan Prahan leirikoulun toimintasuunnitelman 

 Päätös: Esityksen mukaan. 

   

 

8 § Lausunto painotusopetuksen oppilasmäärästä 

  Liite 4 Lausuntopyyntö 

Liite 5 Kruununhaan yläasteen koulun johtokunnan lausunto painotusopetuksen 

oppilasmääristä 

Esitys: Johtokunta lausuu liitteen 5 mukaisesti painotusopetuksen vähimmäis- ja 

enimmäisoppilasmääristä 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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9 § Esittelijä vei tiedoksi, ja johtokunta keskusteli koulun oppikirjahankintojen peda-

gogisista perusteista 

 

10 § Seuraava kokous 

Esitys: Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 11.6.2019 Agricolanka-

dun väistötiloissa 

Päätös: Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 11.6.2019 Agricolanka-

dun väistötiloissa klo 17.30. 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31. 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu. 

Vakuudeksi 

Helsingissä 19.3.2019 

 

 

 

Päivi Lyhykäinen  Jani Puurula           

puheenjohtaja   esittelijä ja sihteeri 

 

 

 

Teija Virtanen   Anu Rakkola 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

  


