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Kokousaika  torstaina 18.3.2021 17.00 

 

Kokouspaikka Sähköinen kokous 

 

Läsnä 

Jäsenet  Rosokivi, Hannu puheenjohtaja 

Gripenberg, Pia  varapuheenjohtaja  

Tainio, Jussi huoltajajäsen 

Huusko, Mira huoltajajäsen 

Pietiläinen, Juha huoltajajäsen 

Nieminen, Riikka opettajia edustava jäsen 

Kaasinen, Kaija opettajia edustava jäsen 

 

Muut  Penttinen, Anna-Kaisa vs. rehtori, esittelijä 

Kontinen, Kivi   oppilaiden edustaja 

 

 

 

§ 

1 

Asia 

Asia/1 

 
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 

2 Asia/2 Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille 

3 Asia/3 Lauttasaaren ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion 
käyttösuunnitelma 

4 Asia/4 Ilmoitusasiat 

5 Asia/5 Seuraava kokous 
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§ 1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 
 
Päätös 

Kokous avattiin klo 17. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Kokoukselle valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi 
ääntenlaskijoiksi Juha Pietiläinen ja Kaija Kaasinen. 

 

§ 2 
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille 
 
Ehdotus 

Johtokunta hyväksyi Kivi Kontisen ja Lumi Keskitalon läsnäolo- ja 
puheoikeuden johtokunnan kokouksissa. 
  
Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-
oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa 
koskevia asioita. 

 
Esittelijän perustelut 
 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten 

kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi 

pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, 

kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja 

toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta 

päättää muiden toimielinten osalta toimielin tai toimielimen asettava 

viranomainen. 

Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden edustajat 

johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden 

ensimmäisen kokouksessaan.  

Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen 
jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. 
Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain 
keskusteluun. 
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Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan 

kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan 

kurinpitoa koskevaa asiaa. 

 
§ 3 
Lauttasaaren ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma 
 
Esittely 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen 

ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti 

toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien 

kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja 

heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja 

päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen 

määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 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. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen 
perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja 
oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 
 
Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 
2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten 
koulujen kehyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on 
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan 
hyväksyttäväksi.  
 
Lauttasaaren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 

5 715 561 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän 

keskiarvoon, kevään 2021 osalta on 727 oppilasta ja syksyn ennusteen 

2021 osalta 660 oppilasta. 

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

Päätös Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi talousarvion 

käyttösuunnitelman esittelijän 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.  

 
 
   
 
Liitteet 

1. Käyttösuunnitelman käsittelyprosessi 
2. Budjetin käyttösuunnitelma 

 
§ 4 

Ilmoitusasiat  

Esittely   

Lauttasaaren ala-asteen koulu siirtyy lukuvuonna 2021-2022 seitsemän 

oppitunnin tuntijaksotukseen. Tuntijaksotus kirjataan 

toimintasuunnitelmaan, jonka hyväksyy johtokunta.  

Liitteet 
1. Tuntijaksotus 
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§ 5 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään toukokuussa. 

 

 

§ 6 

Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin klo 18.10.  

  

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta  
 
 
 
 
 
 
 
Hannu Rosokivi  Anna-Kaisa Penttinen 
puheenjohtaja  esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Juha Pietiläinen  Kaija Kaasinen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


