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KOKOUSPAIKKA    Metsolan toimipiste 
 
 
  

KOKOUKSESSA LÄSNÄOLLEET 
 

Pirkka Haanpää  puheenjohtaja 
Jaakko Kuusi  varapuheenjohtaja 

  Anne Kukko   huoltajajäsen 
  Jukka Göös                                             huoltajajäsen  

Elina Heikkinen   huoltajajäsen 
   

  Outi Jyränki-Salmi  opettajajäsen  
  Merja Patokoski  henkilökunnan jäsen 

Leena Tuuri     esittelijä, sihteeri 
 
     
     oppilasjäsen 
     oppilasjäsen 
  
 
KÄSITELLYT  ASIAT 
 
01 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 
 
 
02 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

03 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi. 

 
 
04 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta 

Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Anne Kukko ja Jukka Göös 
 

 
05§ Lukuvuoden 2019 – 2020 toimintasuunnitelman tarkennukset 

Päätettiin, että nykyisen 6B –luokan leirikoulu järjestetään Helsingissä, Suomenlinnassa 
27.-30.4.2020. 

 

 

 

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

KOKOUSAIKA         keskiviikko 11.3.2020 klo 17.00 
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06§ Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaan varaukset 

Päätettiin, että nykyinen 5C –luokka varaa mahdollisuuden toteuttaa leirikoulun 6.-
9.10.2020 Anjalassa tai rehtorin myöhemmin tarkentamassa kohteessa ja että nykyinen 
5A-luokka varaa mahdollisuuden toteuttaa leirikoulun Hauholla 20.-26.08.2020 Ilorannan 
lomakeskuksessa. 

 
07§ Budjetin käyttösuunnitelma vuodelle 2020 
 
Metsolan koulun vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuo-
den 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonais-
määrärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tar-
vittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrä-
rahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020. 
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). 
Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien 
noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttami-
sen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusope-
tuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 
Perusopetusjohtaja päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekoh-
taisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten 
koulujen kehyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteis-
sa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Metsolan koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 958 117€. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmää-

rän keskiarvoon, joka on 352 oppilasta. 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoit-
tain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 
0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 
 
 
Metsolan koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti. 
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 mahdollisesti tehdyt muutokset.  
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08§ Ajankohtaiset muut asiat tiedoksi 
 
Rehtori totesi, että koulu odottaa isännöitsijän tiedotetta kattoremontin etenemisestä. Akuutteja vesivuo-
toja on edelleen satunnaisesti ja että isännöitsijä on teettänyt mittavan kartoituksen ja selvityksen katon 
korjaamiseksi, mahdollisesti uusimiseksi. 
 
Ensi lukuvuoden henkilöstösuunnitelma on valmisteilla. Aluepäällikkö on koulun esityksestä ottanut luo-
kanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen KM Riikka Räsäsen. 
 
Koulussa on keskusteltu ja valmisteltu nykyisen kieliohjelman mahdollista muuttamista johtokunnan aloit-
teen pohjalta. Pohdinnassa on, voisiko kieliohjelmaa laajentaa 1.luokalta alkavan kielen osalta siten, että 
ensimmäisenä kielenä olisi yhden kielen sijasta mahdollisuus valita kahdesta eri kielestä ja valinnaisena 
vapaaehtoisena kielenä 3. luokalta alkaen kolmesta kielestä. 
Asian valmisteluun palataan johtokunnan toukokuun kokouksessa. 
 
 
 
10§  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 
 

 
Liitteet:  
Talouden suunnittelun johtokuntaraportti ja johtokuntaraportin liite 

 
 
 

  

  


