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JOHTOKUNNAN KOKOUS 

 

KOKOUSAIKA         Keskiviikko 27.3.2019 klo 17.00 

 

 
 
KOKOUSPAIKKA    Metsolan toimipisteen luokkahuone 
 
 
  

  
KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET 
 

Pirkka Haanpää  puheenjohtaja 
Jaakko Kuusi  varapuheenjohtaja 

  Anne Kukko   huoltajajäsen 
  Jukka Göös                                             huoltajajäsen  

Elina Heikkinen   huoltajajäsen 
   

  Jura Juusela   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 
 Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
03 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi. 
 
 
04 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta 

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jukka Göös ja Elina Heikkinen. 
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05 §              Koulunkäyntiavustusresurssi  
                     Esittelijä esitteli koulunkäyntiavustusresurssin muodostumisen peruskoulun ala-asteella. 
                     

Resurssin muodostumisen periaatteet avattiin ja todettiin, että rehtori suunnittelee vuosit-
tain niiden kohdentamisen oppilaslähtöisin periaattein ja tiedottaa opettajakuntaa resurs-
sien jakamisesta lukuvuoden alussa.  Resurssien kohdentamista tarkistetaan lukuvuoden 
aikana oppilaiden tarpeet huomioiden yhdessä henkilöstön kanssa. Lukuvuoden aikana 
koululla on mahdollisuus anoa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lisäresurssia.   

 
Resurssien kohdentaminen käsitellään johtokunnan syyskokouksessa osana lukuvuosit-
taista toimintasuunnitelmaprosessia.  
 

06§ Lukuvuoden 2019 – 2020 toimintasuunnitelma 
  

Päätettiin, että tulevan lukuvuoden toimintasuunnitelmaan tehdään varaus Mia Martinin 
6B - luokan leirikoulusta, joka järjestetään Suomenlinnassa 2.-5.9.2019 sekä Outi Jyränki-
Salmen 6C-luokan leirikoulusta Kannuskoskelle 14.-16.8.2019. 

 
07§ Budjetin käyttösuunnitelma vuodelle 2019 
 
 Metsolan koulun vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  

Kvsto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 28.11.2018 (§ 378). 
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 18.12.2018 (§ 268) hyväksynyt vuoden 2019 tu-
losbudjetin.  
Toimialan johtaja on 1.3.2019 (§ 20) päättänyt vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitel-
man vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.  
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 17.12.2018 talousarvion noudattamista koske-
vat ohjeet (Helmi, Intra). 
Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, eu-
romäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista 
tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetus-
johtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun 
ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 
Perusopetusjohtaja on 1.3.2019 (§ 9) päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti aluekohtaisen  
kehyksen talousarviovuodeksi 2019. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksit-
täisten koulujen kehyksistä. 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn ke-
hyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2019.  
Metsolan koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 874 533 euroa. Käyttösuunnitelma pe-
rustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 366 oppilasta ja syksyn 
2019 osalta 366 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. 
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Metsolan koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän eh-
dotuksen mukaisesti. 
Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokoukses-
sa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos 
koulun toiminta sitä vaatii. 
Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  
 

08§ Metsolan toimipisteen tuleva remontti ja sisäilmakatsaus 
 

Rehtori esitteli saamansa tiedot Metsolan toimipisteen tämänhetkisistä korjausehdotuksista 
ja -  suunnitelmista. 

 
Metsolan toimipisteeseen tultaneen uusimaan vesikatto, jonka lisäksi sisätiloissa tehdään 
osittaista remonttia mm. lattioiden ja ikkunapuiden osalta. Korjaustoimenpiteet suunnitel-
laan Tilakeskuksessa. Niistä tiedotetaan koulua. Kouluun järjestetään henkilökunnan tiedo-
tustilaisuus, jossa avataan koulussa jo tehtyjä ja parhaillaan vielä meneillään olevia tietoja 
sisäilmatutkimuksista ja remonttisuunnitelmista.  

 
Koulu on saamassa huoltajatiedotteen. Tiedotuksesta vastaa ensisijaisesti Tilakeskus. Kun 
tulokset ja remontin aikataulu ovat selvillä, koulussa järjestetään vanhempaintilaisuus, jo-
hon rehtori kutsuu rakennuttajan edustuksen sekä sisäilmatutkimuksesta vastaavan tahon 
tiedottamaan huoltajia. Johtokunta kokoontuu ennen kyseistä tilaisuutta tekemään mm. ko-
kousvalmisteluja.  

 
 
09§  Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02. 
 
 
 
 
LIITTEET: Budjetin käyttösuunnitelman johtokuntaraportti ja johtokuntaraportin liite 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


