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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkasta-
jien valinta

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

Johtokunta päättänee lisätä esityslistalle 4B, 5C, 5D, 7C ja 7D pyynnön kohdaksi
5. Lisäksi johtokunta myöntänee läsnäolo- ja puheoikeuden virka-apulaisrehtori
Niina Halonen-Malliarakikselle.

Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Asuintupa ja Sanna Kolkka.

2
Johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2019

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.
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3
Laajasalon peruskoulun vuoden 2019 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
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 hei-
dän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 17.12.2018 talousarvion noudatta-
mista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuus-
sa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä
tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteutta-
misen 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.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myön-
netyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset tavoitteet
v. 2019.

Laajasalon peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 7 465 347 euroa. Käyt-
tösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on
861 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 880 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.
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Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaan.

4
Lausuntopyyntö koulun painotetun ja kaksikielisen opetuksen aloittavan ryhmän vä-
himmäisoppilasmäärästä ja enimmäisoppilasmäärästä

Päätösehdotus
Johtokunta päättänee, että Laajasalon peruskoulun osalta vähimmäis- ja enim-
mäisoppilasmäärät ovat seuraavat
- painotettu musiikki 3. lk alkaen: 16 ja 26
- painotettu liikunta 7. lk alkaen: 16 ja 32
- laajamittainen kaksikielinen opetus: 12 ja 26

Päätöksen perustelut
Esitys liitteenä olevan lausuntopyynnön mukaisesti.

Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaan.
Liite Lausuntopyyntö

5
Luokkien 4B, 5C, 5D, 7C ja 7D pyyntö johtokunnalle

Päätösehdotus
Johtokunta hyväksyi luokkien 4B, 5C, 5D, 7C ja 7D pyynnön lisätä tämän kevään
toimintasuunnitelmaan mahdolliset yö- ja leirikoulut koulun tiloissa tai ulkopuolel-
la.

Päätöksen perustelut
Johtokunnan hyväksyi kokouksessa 26.9.2018 kuluvan lukuvuoden toiminta-
suunnitelman, jossa ko luokkien yö- tai leirikoulua ei ollut mainittu. Alatalon luok-
kien kirje johtokunnalle liitteenä.

Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaan.
Liite Alatalon luokkien kirje johtokunnalle

6
Tiedoksi

1. Toiminta-ajatuksen uudistamisen prosessin esittely ja kommentointi

Virka-apulaisrehtori Niina Halonen-Malliarakis ja esittelijä kertovat, miten toimin-
ta-ajatuksen uudistaminen on edennyt. Käydään keskustelua uuden toiminta-
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ajatuksen sisällöistä ja muodosta. Lopullinen toiminta-ajatus hyväksytään johto-
kunnan seuraavassa kokouksessa.

2. Lukuvuoden 2019-20 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
11.3.2019 ja opettajakunta päättää mahdollisesta yhden työpäivän muutoksesta
kokouksessaan to 14.3.2019.

Opettajakunta kannatti yhden työpäivän siirtoa siten, että la 14.9.2019 vietetään
kodin ja koulun päivää ja kiirastorstai 9.4.2020 on vapaapäivä.

Lukuvuonna 2019-20 työ- ja loma-ajat:

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2019 (to) ja päättyy 20.12.2019 (pe).
Lauantaityöpäivä 14.9.2019

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe).
Joululoma on 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2020 (ti) ja päättyy 30.5.2020 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe).

Vapaa päivä to 9.4.2020 (kiirastorstai)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 6 (6)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Laajasalon peruskoulu
Johtokunta

20.3.2019

Posti- ja käyntiosoite Puhelin
Alatalo PL 3612 Ylätalo PL 3605 09-310 80785 rehtori
00099 Helsingin kaupunki 00099 Helsingin kaupunki 09-310 80786 koulusihteeri
Holmanmoisionpolku 1 Koulutanhua 1

7
Seuraava kokous
Päätösesitys

Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen toukokuun lopussa tai kesäkuun
alussa.

Päätös Johtokunta päätti pitää kokouksen ti 28.5.2019 klo 18 alkaen.

**************

Laajasalon peruskoulun johtokunta

Satu Kurki
puheenjohtaja

Marja Riitta Rautaparta
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu:

Tomi Asuintupa Sanna Kolkka


