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PÖYTÄKIRJA: Outamon koulun johtokunta 

 

Aika ma 25.3.2019 

 

Paikka Kallio, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan virastorakennus 

(käyntiosoite Töysänkatu 2 D, Helsinki). 

  

Läsnä 

  

Jäsenet 

Jukka Kuittinen, puheenjohtaja 

Esa Vierikko 

Oili Grönroos 

Hannele Valovaara 

Opettajajäsen 

Markku Katainen 

Muu henkilökunta 

Tuija Virkkunen 

Timo Oksanen, esittelijä, sihteeri 

 

 

 

 

  



OUTAMON KOULU HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 4 
 Kasvatus ja koulutus 

 
 

   
   
   

1.4.2019   PÖYTÄKIRJA 
 
 

 

 

Postiosoite: Karkalintie 148B, 08100  LOHJA 

Käyntiosoite: Karkalintie 148B, 08100  LOHJA +358 19 360 8402 hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/outamon-koulu 

 

1. kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 

2. järjestäytyminen 

a. laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

b. pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen 

 

Päätösehdotus: Tuija Virkkunen ja Markku Katainen 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Tuija Virkkunen ja Markku Katainen. 

 

3. tiedotusasiat 

 

Johtokuntien toiminta 2019 –tiedote.  

Johtokunnan henkilökunnan edustajan varajäsen on eronnut kaupungin 

palveluksesta. Jos henkilökunnan edustajaa ei löydy kaupungin omista 

työntekijöistä, pitää se jättää valitsematta  

Koulun oppilashuollon on nimetty uudet työntekijät. 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

4. Outamon koulun vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  

 

Esittely: 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 

heidän määrärahat ja tuloarviot.  

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 17.12.2018 talousarvion 

noudattamista koskevat ohjeet (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 on 1.3.2019 (§ 9) päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja 

periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019. 

Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
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Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu 

myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset 

tavoitteet v. 2019.  

 

Outamon koulun osalta budjettikehys on yhteensä 833.555,00 euroa. 

Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 

osalta on 22 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 22 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. 

 

Päätösehdotus: Outamon koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 

käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 

Lisäksi johtokunta päättää, 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. 

 

Päätös: Esityksen mukaisesti. 

 

5. kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

Jukka Kuittinen  Timo Oksanen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu 

 

 

 

Tuija Virkkunen  Markku Katainen 

pöytäkirjan tarkistaja pöytäkirjan tarkistaja 
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Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 

 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/outamon-koulu/meidan-koulu/johtokunta/  

 

 


