
 
 
SAKARINMÄEN PERUSKOULU   

JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA   1/2019   
     

 
Kokousaika  Keskiviikko 20.3.2019 klo 16.30 
Kokouspaikka Sakarinmäen peruskoulu, kokoushuone 2krs 

 
LÄSNÄ: 

     
Varsinainen jäsen 

Riikka Sulkamo-Mäkinen pj.        

Ari Mattila 
Anni Loukomies 

Petri Luiskari 
Sirpa Norvio 
Petra Kemppainen 

Marita Leppälä 
Anneli Albrecht  

 
Oppilasjäsenet  Iida Kaarto 
  Elli Sääskilahti 

 
 

1. Kokouksen avaus 
  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anni Loukomies ja Petra Kemppainen. 
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Ehdotus: Johtokunta hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.  

Rehtori Antti Kervinen täydensi esitystään siten, että kokouksen kohtana 6 
käsitellään 8B-luokan leirikoulu. Kohta 7 on Kokouksen päättäminen. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esittelijän 
tekemän täydennyksen mukaisena. 

 
 
5. Sakarinmäen peruskoulun vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman 

vahvistaminen.  
 

Kaupunginvaltuusto 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. 
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. 
Sakarinmäen peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 783 973 euroa.  

 
Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 

260 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 259 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. 
 

Ehdotus: Sakarinmäen peruskoulun 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: 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. Luokan 8B leirikoulu 

 
Sakarinmäen peruskoulun luokka 8B on suunnitellut tekevänsä toukokuussa 
2019 leirikoulumatkan Pyhtäälle 23.5–24.5.2019. Luokanvalvoja Petra 

Kemppainen esitteli leirikoulusuunnitelman. Leirikoulun valvojina toimivat 
luokanvalvoja ja kaksi oppilaiden huoltajaa. Leirikouluun lähdetään torstaina 

iltapäivällä ja paluu on seuraavana perjantaina iltapäivillä. Leirikoulun 
kustannukset katetaan luokan omalla rahoituksella. 
 



Ehdotus: Johtokunta hyväksyy leirikoulun toteuttamisen esitellyn suunnitelman 
mukaisesti. 
 

Päätös: Johtokunta hyväksyi leirikoulun toteuttamisen esityksen mukaisesti. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. 

 
 

 
Helsingissä 22.3.2019 
 

 
Vakuudeksi   

 
  _______________________________________ 
  Antti Kervinen, vs. rehtori 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajat:  
 

 
_____________________________ ___________________________ 
Anni Loukomies   Petra Kemppainen  

 


