
PIHKAPUISTON ALA-ASTEEN KOULU 

JOHTOKUNTA 1/20 

Aika: keskiviikko 18.3.2020 klo 17.00 

Paikka: Pihkapuiston koulun opettajienhuone 

Läsnäolijat:  Jouko Louhisola, pj. 

 Mikko Kytömäki, jäsen 

 Sami Seppänen, jäsen 

 Kaarina Maanselkä, jäsen 

 Heikki Huurre, jäsen 

 Minna Dey, jäsen 

 Mervi Wihuri, sihteeri 

 xx xx, oppilasjäsen  

  

Esityslista 

  

1§  Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja todennee kokouksen avatuksi, laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi klo 17.00. 

 

2§ Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista  hyväksyttäneen. 

 Esityslista hyväksyttiin. 

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre. 

  

4§ Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 

2020 

 Ehdotus: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjat pidetään pöytäkirjan 

tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä koulun verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista 

säännöksistä muuta johdu.   



 Johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirjat pidetään pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 

yleisesti nähtävänä koulun verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 

johdu.  

 

5§ Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-rahan käytön toiminnalliset tavoitteet ja 

toteutus 

 Asia: Ruuti-hankeraha 2020 siirretään toimialajohtajan päätöksellä koulun omaan 

tulosbudjettiin. Koulut tekevät itse hankkeeseen liittyvät tilaukset ja maksavat laskut omasta 

budjetistaan. Koulu seuraa hankerahan käyttöä tarkasti, jotta hankeraha tulee käytettyä eikä 

myönnetty summa ylity. Pihkapuiston ala-asteen koulun Ruuti-hankeraha vuodelle 2020 on 

1673 euroa. Oppilaskunnan hallitus kuulee koulun osallisuusryhmiä ja tekee hankerahan 

käytöstä esityksen rehtorille. Oppilaskunta raportoi koulun johtokunnalle koulun yhteisen 

hankkeen sekä oppilaskunnan hallituksen ja muiden osallisuusryhmien hankerahoituksella 

toteutettavan toiminnan tavoitteet ja toteutuksen (liite 1) ja ne kirjataan 

toimintakertomukseen.  

 Ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-

rahan käytön toiminnalliset tavoitteet ja toteuttamisen. 

 Johtokunta merkitsi tiedoksi Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-rahan käytön 

toiminnalliset tavoitteet ja toteuttamisen. 

 

6§ Pihkapuiston ala-asteen koulun oppikirjahankintaprosessi 

Asia: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtosääntö 3.9.2018: Rehtori päättää 

opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin käyttöön 

ottamisesta. Oppimateriaalihankintojen tulee perustua koulun henkilöstön kanssa käytyyn 

pedagogiseen keskusteluun siitä, millä materiaalilla parhaiten toteutetaan 

opetussuunnitelman tavoitteita. Esittelijä esittää Pihkapuiston ala-asteen koulun 

johtokunnalle koulun oppimateriaalihankintaprosessin ja pedagogiset periaatteet. 

Ehdotus: Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta merkitsee tiedoksi koulun oppikirjojen 

ja niihin rinnastettavien hankintojen oppimateriaalihankintaprosessin.   

Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta merkitsi tiedoksi koulun oppikirjojen ja niihin 

rinnastettavien hankintojen oppimateriaalihankintaprosessin.  

7§ Pihkapuiston ala-asteen koulun vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman 

vahvistaminen  

 Asia: 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. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 

toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt 

ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.  

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 2.12.2019 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 päätti 17.2.2020 § 19 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden 

mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2020. Tämän perusteella 

aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn 

kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Pihkapuiston ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 357 387,00 euroa. 

Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, mikä kevään 2020 osalta on 252 

oppilasta ja syksyn 2020 osalta 252 oppilasta. 

Esityslistan liitteenä (liite 2 ja liite 3) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 

menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on 

suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

Ehdotus: Pihkapuiston ala-asteen 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 

tehdyt muutokset. 

Pihkapuiston 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 tehdyt 

muutokset. 

  

8§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Ehdotus: Esittelijä esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen 

myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana aikana. 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän 

sopimana aikana. 

9§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan   kokouksen klo 17.30. 

 

 



Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

Minna Dey  Heikki Huurre 

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

Jouko Louhisola Mervi Wihuri 

puheenjohtaja sihteeri 

 

 

 

 

 


