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POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 
Aika: Tiistaina 2.4.2019 klo 18.00 – 19.15 
 
Paikka: Satumaanpolku 2, kokoushuone 
 
Läsnä: 

Jenny Uusikivi, puheenjohtaja   
Kaisa Larste 
Béla Hódi 
Einari Peura 
Anna-Maija Kiiski 
Marjo Ollikainen  
Anu Raito 
Tuomas Ronkainen, oppilaskunnan edustaja 
Amelia Mäkelä, oppilaskunnan edustaja 
Markku Keijonen, sihteeri 

 
 
 
1§ Kokouksen avaus  
 
 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jenny Uusikivi 
  
 
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Ollikainen ja Anu Raito 
 
 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityspöytäkirjan mukainen asialuettelo. 
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5§ Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 
 

 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion ko-
kouksessaan 28.11.2018 (§ 378). Kasvatuksen ja koulutuksen lauta-
kunta on 18.12.2018 (§ 268) hyväksynyt vuoden 2019 tulosbudjetin. Toi-
mialan 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 vastuuhen-
kilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromää-
rien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta 
sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä oh-
jeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuk-
sen 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 kou-
lujen kehyksistä. 
 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmis-
teltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sito-
vat toiminnalliset tavoitteet v. 2019. 
 
Porolahden peruskoulun koulun osalta budjettikehys on yhteensä 8 069 
029 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä 
kevään 2019 osalta on 836 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 850 oppilasta. 
 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely 
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 
 
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkit-
semiseen, joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen työajan 
palkkasummasta. 
 
Ehdotus:  
Porolahden peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyt-
tösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 
 
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokun-
nan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tili-
ryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori 
tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 
 
Päätös: 
Johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitel-
man esittelijän ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti. 
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Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan 
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryh-
mien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo 
seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

 
 

6§ Koulun johtokunnan lausunto painotetun opetuksen aloittavien opetusryhmien 
vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä 

 
 

Ehdotus: 
Johtokunta keskustelee painotetun musiikin ja kuvataiteen opetuksen 
aloittavien opetusryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä. 
 
Päätös: 
Johtokunta esittää, että Porolahden peruskoulun painotetun opetuksen aloitta-
vien opetusryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät ovat: 
 
Musiikki 

 aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä ensimmäisellä luo-
kalla 20 oppilasta 

 äänestyksen jälkeen, äänin 5-2, johtokunta esittää aloittavan opetusryh-
män enimmäisoppilasmääräksi ensimmäisellä luokalla 25 oppilasta 

 
Kuvataide 

 aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä seitsemännellä luo-
kalla 16 oppilasta 

 aloittavan opetusryhmän enimmäisoppilasmäärä seitsemännellä luokalla 
32 oppilasta 

 
 
 

7§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori, ellei 
johtokunta ole muuta päättänyt. 
 

 
 
 
8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 
 
 
 
Allekirjoitukset Jenny Uusikivi  Markku Keijonen 
 Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 
 
 Marjo Ollikainen Anu Raito 
 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja  


