
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu / johtokunta     
PL 30301, 00099 Helsingin kaupunki 
(09) 310 80371 
juha.hirvonen@hel.fi 
   
       1 / 2 
 

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan kokous 1/2021 
 
Aika: Keskiviikko 24.03.2021 klo 17:30 

Paikka: Teams -kokous 

Läsnä: Jukka Isokangas, puheenjohtaja 
 Heidi Liljestrand 
 Henriikka Rosti 
 Virpi Vilèn 
 Elina Wallin 
 Janne Rusama 
 Merja Sippola 
 XX ,       oppilasjäsen 
 Juha Hirvonen, sihteeri 
 
Poissa:  Iiris Järvinen 

XX ,      oppilasjäsen 
 
 
 

PÖYTÄKIRJA  
 
 1 § KOKOUKSEN AVAUS 
   

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30 ja totesi osallistujat. 
 

 
 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille sähköpostitse 17.3.2021. Kokous on 
laillinen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
 3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
Todettiin, että puheenjohtajana toimii Jukka Isokangas ja sihteerinä Juha Hirvonen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Sippola ja Janne Rusama, jotka tarvittaessa 
toimivat ääntenlaskijoina.   
 
 

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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5§ PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2021 TALOUSARVIOIN 
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 14.12.2020 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.  

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2112 437,00 
euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2021 osalta on 
224 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 240 oppilasta. 

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on 
suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

Päätös: Pikku Huopalahden ala-asteen koulun 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.  
 

  6 §              SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 
      
Päätös: Seuraava kokous sovitaan myöhemmin. 

 
 
                        7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
   
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10. 

  

Vakuudeksi 25.03.2021  
 

______________________  _____________________  
 Jukka Isokangas, puheenjohtaja  Juha Hirvonen, sihteeri 
      

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty. 
 
 
 ______________________    _____________________   
 
 Merja Sippola   Janne Rusama 


