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Kokousaika  18.3.2021 klo 17.30 -  

 

 

Kokouspaikka TEAMS -kokous 

 

Läsnä  

 

 

Jäsenet   

Anu Heinaro, varapuheenjohtaja 

Kimmo Korpi, varajäsen 

Anne Lahtinen 

Pauliina Luoto 

Jenni Radun 

Jukka Ranua, puheenjohtaja  

Carita Roiha 

Kaarlo Virtanen, poissa 

 

   

 

Muut  Satu Arokari, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

Havu Heikkinen, oppilaiden edustaja 

X.X., oppilaiden edustaja 

 

Kokoukseen on kutsuttu myös johtokunnan jäsenten 

henkilökohtaiset varajäsenet, joille ei makseta kokouspalkkiota. 



 

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 

tarkastajien valinta 

 

2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

4 Koulun käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021 

 

5 Ajankohtaiskatsaus Paloheinän ala-asteen nykytilanteesta 

 

6 Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

7 Seuraava kokous 

 

8   Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 



1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan       

tarkastajien valinta                 

 

 

Esitys Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Samalla johtokunta valinnee pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Korven ja Carita 

Roihan. 

 

 

Päätös Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Korpi ja Carita Roiha. 

 

 

2 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

 

Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

 

 

 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

 

Esitys Johtokunta hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
   

 

Päätös Johtokunta hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

 

 

 

4 § Koulun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 

 

  

Asia: Paloheinän ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion 

käyttösuunnitelman vahvistaminen.  

 



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 14.12.2021 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.  

Paloheinän ala-asteen osalta budjettikehys on yhteensä 3 178 236,00 euroa. 

Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon 461 oppilasta. 

 

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 

menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha (8 319 euroa) kertaluonteiseen 

palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan 

palkkasummasta. 

 

Esitys 

Paloheinän ala-asteen 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 Paloheinän ala-asteen 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.  

 

 

5 §  Ajankohtaiskatsaus Paloheinän ala-asteen nykytilanteesta 

 

  

Esitys Rehtori esittelee tilannetta kokouksessa 

 

 Johtokunta kävi keskustelua korona-tilanteen vaikutuksesta koulun toimintaan 

sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan aktiivisesta käytöstä koulun 

toiminnassa.  

 

Keskustelua syntyi myös siitä, että lähikouluperiaate ei toteudu niiden 

paloheinäläisten lasten kohdalla, joilla on tarvetta erityisen tuen pienryhmän 

tukeen. Toivetilana on, että Paloheinän ala-asteelle saataisiin oma erityisen 

tuen pienryhmä tai riittävä vastaava resurssi, jotta lähikouluperiaate voisi 

toteutua kaikkien lasten osalta.  

 

 

6 § Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

 

Esitys Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine 

oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 

jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 

säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa. 

 

 

Päätös Pöytäkirja julkaistaan koulun nettisivuilla ma 22.3.2021. 

 

 

7 § Seuraava kokous 

 

 

Päätös Seuraava kokous pidettäneen toukokuussa toimialan lähemmin antaman 

aikataulun mukaisesti. 



 

8 § Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51 

 

 

 

 


