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KOKOUSAIKA 5.5.2020 klo 16.30-18  
 
KOKOUSPAIKKA Teams-kutsun välityksellä sähköisin yhteyksin 
 
OSALLISTUJAT  

Rosokivi Hannu, puheenjohtaja 
Gripenberg Pia, varapuheenjohtaja 
Huusko Mira 
Tainio Jussi 
Pietiläinen Juha 
Halttunen Tiina  
Viitala Jemina 

  Lohilahti Tarja, poissa 
Satu Hakulinen, rehtori, esittelijä, sihteeri 
 
Oppilaskunnan edustajat  
Immonen Emmi 6B, poissa 
Kontinen Kivi 5F, poissa 
 

 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 

  
1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
PÄÄTÖS  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN 
VALITSEMINEN 

 
PÄÄTÖS Kokoukselle valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi 

ääntenlaskijoiksi Mira Huusko ja Juha Pietiläinen.  
 
3 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
PÄÄTÖS  Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan. 
 
 
4 
LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2020 TALOUSARVION 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

 
  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja 
oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien 
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja 
heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. 

 
Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 §19 vahvistaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 20/14.2.2020 perusteella 
vuoden 2020 perusopetuksen palvelukokonaisuuden 
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käyttösuunnitelman. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen 
määrärahojen kokonaissumma on 362 806 377 € sisältäen ulkopuolista 
hankerahaa yhteensä 2 846 577 €. 

 
Johtokunta hyväksyy koulun talousarvion käyttösuunnitelman 
rehtorin esittelystä tiliryhmätasolla 

 
Rehtori vastaa koulun määrärahojen käytön seurannasta ja huolehtii 
siitä, ettei ylitystä synny. Mahdolliset lisämenot on aina pyrittävä 
kattamaan vastaavan suuruisilla säästöillä muissa menoissa. 
Ylitystarpeen ilmentyessä tulee rehtorin ottaa yhteyttä perusopetuksen 
controlleriin 

 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on 
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan 
hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa 
on perusopetusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2020.  
 
Lauttasaaren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 137 
682,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, 
mikä kevään 2019 osalta on 1016 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 740 
oppilasta.  

  
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen 
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen 
työajan palkkasummasta. 

 
PÄÄTÖS Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä 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.  

 
 
 
5 
TILANNEKATSAUS KOULUARKEEN POIKKEUSAIKANA SEKÄ SYKSYLLÄ 2020 
   

  Poikkeustilan aiheuttamat poikkeukset koulun toiminnassa. 
- Opettajat tehneet ison työn etäopetuksen 

järjestämisessä. 
- Google Classroom ollut käytössä koko koulussa jo 

syksystä alkaen; tämä on helpottanut etäarjen 
aloittamista etenkin isompien oppilaiden kanssa. 

- Lähiopetukseen siirrytään 14.5. ja tällä hetkellä 
odotetaan kaupungin linjauksia koulun ohjeistusten 
tueksi. 

 
  Vattuniemen koulurakennuksen kuulumiset. 
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- Tällä hetkellä kartoitetaan kalusteita ja odotetaan ict-

tekniikkaa saapuvaksi. 
- Prosessista on annettu palautetta kaupungin 

suuntaan.  
 
  Ennakkokatsausta Lauttasaaren ala-asteen koulun lukuvuoteen 20-21 

- oppilasmäärä on n. 740, henkilöstömäärä 50 
- tilat: Hedengren, puukoulut, Vattuniemen 

koulukiinteistö 
- perusparannuksen eteneminen; perusparannus 

valmistuu syksyllä 2021 
- ankkuriryhmän aloittaminen 

 
 
6 
ASIAKASKOKEMUSKYSELYN LÄPIKÄYNTI  

 
 
 Esittelijä esitti keväällä 2020 tehdyn asiakaskokemuksen tuloksia sekä 

johtoryhmän tekemät nostot tuloksista. 
 
PÄÄTÖS Johtoryhmä on nostanut asiakaskokemuskyselystä koulun 

kehittämistavoitteeksi lukuvuodelle 2020-2021 tavoitteiden asettamisen 
ja arvioinnin läpinäkyväksi tekemisen, oppilaiden osallisuuden tunteen 
lisäämisen ja tiedottamiskäytänteiden tarkentamisen. 

 
 
7 
SEURAAVA KOKOUS 
 
PÄÄTÖS  Esittelijä esittää, että seuraava kokous pidetään Hedengrenin 

koulurakennuksen ruokasalissa torstaina 8.10.2020 klo 17-19. 
 
 
8 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 
PÄÄTÖS Kokous päätettiin klo 18.34. 
 
 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 
Hannu Rosokivi    Satu Hakulinen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Mira Huusko    Juha Pietiläinen 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
 
 


