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Kokousaika  tiistai 17.3.2020 klo 18:05 – 19.20 
Kokouspaikka Laajasalon peruskoulu, Alatalon ruokasali 
 
 
Asiat 
 
1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkasta-
jien valinta 
 
Päätösehdotus 

Laajasalon peruskoulun johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi sekä valita kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkir-
jan. 
 

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
2 
Johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2020 
 
Päätösehdotus 

Pöytäkirja tulee nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon koulun kotisivuille 
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/laajasalon-peruskoulu/  viimeistään kah-
den viikon kuluttua kokouksesta. 
 

Päätöksen perustelut 
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. Johtokunnan pöytäkirja siihen liitet-
tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään-
nöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietover-
kossa. 
 
Muutoksenhakukielto 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
 

Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaan. 
 
 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/laajasalon-peruskoulu/
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3 
Laajasalon peruskoulun vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen  
 
Päätösehdotus 

Laajasalon peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunni-
telman 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. 

 
Päätöksen perustelut 
 Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja kou-

lutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättä-
mään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrära-
hojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. 
Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttö-
menojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020. 

 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 talousarvion noudatta-
misohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvi-
on tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja 
tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyt-
tämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkieli-
sen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilai-
toksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

 
Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaattei-
den mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. Tämän perus-
teella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myön-
netyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  
 
Laajasalon peruskoulun koulun osalta budjettikehys on yhteensä 8 149 723 eu-
roa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2020 osal-
ta on 909 oppilasta ja syksyn ennusteen 2020 osalta 946 oppilasta. 

 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolaji-
ryhmittäin ja toiminnoittain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, 
joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
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Liitteet Koulun käyttösuunnitelma tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja    
toiminnoittain 

 
 
Päätös Laajasalon peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunni-

telman esittelyn mukaan. 
 
 
4 
Leirikouluavustuksen myöntäminen 
 
Päätösehdotus 

Laajasalon peruskoulun johtokunta myöntää 9A-luokkien oppilaille 10 e/hlö avus-
tusta leirikoulun toteuttamiseksi. Kokoukseen tulee mahdollisesti muidenkin luok-
kien hakemuksia. 
 

Esittelijän perustelut 
Luokkien leirikoulut ovat opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jota luokan-
opettajat voivat toteuttaa tiiviissä yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
Kustannukset katetaan talkoovoimin ja koulu osallistuu pienellä summalla kului-
hin, jotta ko. luokan kaikki oppilaat voivat osallistua riippumatta perheen tilan-
teesta. 

 
Päätös Koronavirusepidemia johdosta kaikki leirikoulut ulko- ja kotimaassa on peruttu 

koko 2020 kevätlukukauden aikana. Mikäli leirikoulut voivat toteutua myöhempä-
nä ajankohtana, he voivat hakea avustusta johtokunnalta seuraavassa kokouk-
sessa.  

 
Luokan 6A hakemus koskee leirikoulua 7.-9.9.2020. Johtokunta päätti myöntää 
leirikouluavustusta 10 e/oppilas, mikäli leirikoulu voidaan järjestää. 

 
5 
Tiedoksi 
 

1. Laajasalon peruskoulun lisätilat ja hallinnollinen lisäresurssi 1.8.2020 alkaen 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Laajasalon peruskoulun 
lisätilojen tarveselvityksen. Lisätiedot ovat liitteenä olevassa päätöksessä. Esitte-
lijä kertoo ajankohtaisen suunnittelun tilanteen. 
 
Helsingin kaupungin perusopetuksen viidessä suurimmassa peruskouluissa on 
lukuvuonna 2019-20 lisätty hallinnollista resurssia perustamalla toisen virka-
apulaisrehtorin virka. Koska Laajasalon peruskoulu kasvaa nopeasti, myös Laa-
jasaloon on tulossa toisen virka-apulaisrehtorin virka 1.8.2020 alkaen. Esittelijä 
kertoo tarkemmin ajankohtaisen tilanteen kokouksessa. 
 
Liite Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös lisätiloista 
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2. Lukuvuoden 2020-21 työ- ja loma-ajat 
Liitteen mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 
päättänyt työ- ja loma-ajoista. Samalla jaosto päätti siirtää päätösvaltaansa siten, 
että koulujen rehtorit voivat päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yhden työpäi-
vän muutoksesta. Laajasalon peruskoulun johtoryhmä käsitteli asiaa ma 
9.3.2020, Ala- ja Ylätalon henkilöstö 10.3 ja 12.3. sekä oppilaskunta 13.3.2020.  
 
Liite  Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös työ- ja loma-ajoista 
 

3. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan otto-oikeuden muutos 1.1.2020 alkaen 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 03.12.2019 (§ 376), ettei se 1.1.2020 lu-
kien käytä otto-oikeuttaan koulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin. Johto-
kuntien pöytäkirjoja ei enää tarvitse toimittaa sähköpostilla toimialalle otto-
harkittavaksi. Muut toimintatavat pysyvät ennallaan, joten edelleen esim. uusista 
jäsenistä päättää lautakunnan jaostot kieliryhmittäin ja johtokuntien pöytäkirjat lit-
teineen ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. 
 

 Liite Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös otto-oikeuden muutoksesta 
 

4. Ajankohtainen katsaus koronavirusepidemian aiheuttamista opetusjärjestelyistä 
 

Käytiin keskustelua etäopetuksen opetusjärjestelyistä. 
 
6 
Seuraava kokous 
Päätösesitys 
 Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen toukokuun lopussa tai kesäkuun 

alussa. 
Päätös Johtokunta pitää seuraavan kokouksen ti 26.5.2020 klo 18 Alatalossa. 
 
 
 
************** 
 
Laajasalon peruskoulun johtokunta 
 
 
 


