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Kokousaika 14.3.2019 klo 17:30 alkaen 

Paikka  Suutarinkylän peruskoulu, Suutari             

Osallistujat Jouni Iivari (puheenjohtaja)  
Jaana Ranta-Pantti (varapuheenjohtaja)  
Sanna Hiltunen 
Minna Marttila-Mäki 
Tiina Lepistö  
Saara Martikainen  
Mari Koskeva 
OPISKELIJAJÄSEN (alle 18 v.) Aino Mansikkaniemi 
Paula Järnefelt (sihteeri) 

 Poissa   Tomi Raitio (sihteeri ei ollut lähettänyt kutsua) 

 

    

   
1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.36 
 
2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Hiltunen ja Minna Marttila-
Mäki 

 
3 §  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
  Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

   
4 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.   

 
5 § KOULUN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 
 

Kvsto 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.  
Suutarinkylän peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 
203 036 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun 
oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 592 oppilasta ja 
syksyn 2019 osalta 562 oppilasta. 
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja 
menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

  
Suutarinkylän 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.  

 

6 § JOHTOKUNNAN LAUSUNTO KOULUN PAINOTETUN OPETUKSEN 

ALOITTAVAN RYHMÄN VÄHIMMÄISOPPILASMÄÄRÄSTÄ JA 

ENIMMÄISOPPILASMÄÄRÄSTÄ 

Painotetun opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä 
on 16 ja enimmäisoppilasmäärä on 26 vuosiluokilla 1-6. 
Painotetun opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä 
on 16 ja enimmäisoppilasmäärä on 32 vuosiluokilla 7-9. 
Johtokunta kannattaa ehdotusta 
 

7§ MUUT ASIAT 
 Käytiin läpi koulun ajankohtaisia asioita 
 Valtakunnalliset kokeet 
 Tilat ja remontit 
 Virkojen täyttö 
 Tukipalvelut 
 Johtamisjärjestelmä 
 Oppimateriaalin hankinta  
  
 
 
8 § OPPILAAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN 
 Opiskelijajäsen poistuu paikalta 
 Johtokunta päättää erottaa oppilaan 15.3.-15.4.2019   



 
9 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.10 
  
 
    
 
 

Jouni Iivari   Paula Järnefelt 
Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan sihteeri 
 

 
Pöytäkirjan tarkastajat  

 
 

Minna Marttila-Mäki  Sanna Hiltunen 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu. Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa.  
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös 
koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

   
 
 
 

 
   
 
   


