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1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.  

 

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

      

3§ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Matti Saario ja Nina Kilpimaa-Lipasti.   

 

4§ Esityslista hyväksyttiin.     

 

5§ Vallilan ala-asteen koulun vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.  

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.  



Vallilan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 686 219,65 euroa. Käyttösuunnitelma 

perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 417 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 

430 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. 

Vallilan 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 tiedoksi tehdyt muutokset.  

 

 

6§ Muutos Vallilan ala-asteen koulun todistuksiin. 

Vallilan koulun todistuksissa käytetään sanallista arviointia luokka-asteilla 1-4 sekä luokka-asteiden 5-6 

käyttäytymisen ja työskentelyn arvioinnissa.  Arviointiasteikko on nyt neliportainen: 

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. 

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin. 

Olet saavuttanut tavoitteet osittain. 

Tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. 

 

Opettajakunta ehdottaa, että asteikkoon lisätään yksi porras lisää: 

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. 

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin. 

Olet saavuttanut tavoitteet. 

Olet saavuttanut tavoitteet osittain. 

Tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. 

 

Johtokunta päätti esittää opetussuunnitelman muutosta opettajakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

7§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17. 

 

 


