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§ 1 Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 
 
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 

pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

 Kokous on kutsuttu koolle 6.3.2019. Esityslista ja kokousmateriaali on 
toimitettu johtokunnan jäsenille 6.3.2019. 
Päätös: 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi johtokunta valitsi Anna-Kaisa 
Laineen ja Juha Eerikäisen. 
 

§ 3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
 
 päätös: 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi §7 lisäyksellä. 
 
§ 4 Johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 
 
 Päätös: 

Pöytäkirja tulee nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon koulun kotisivuille 
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/vartiokylan-ala-aste/ viimeistään kahden viikon 
kuluttua kokouksesta. 
 
Päätöksen perustelut 
Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun 
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos 
asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunnan pöytäkirja 
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 

 
 

§ 5 Vartiokylän 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.  
Vartiokylän ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 
3 432 239 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, 
mikä kevään 2019 osalta on 473 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 473 
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.  
 
Päätös: 
Vartiokylän ala-asteen koulun johtokunta haluaa lisäselvitystä talousarvion 
käyttösuunnitelman tiliin Aineet, tavarat ja tarvikkeet. Johtokunta katsoo, että 
nyt tallennettu summa on liian pieni (138€/oppilas) kattamaan ajanmukaiset, 
motivoivat oppimateriaalit, muut opiskeluun liittyvät materiaalit ja 
päivittäiskäytössä kuluvat materiaalit. Johtokunta katsoo, että vuonna 2018 
toteutunut määrä tilillä Aineet, tarvikkeet ja tavarat (186 800€, 183€/oppilas) 
vastaisi kokoluokaltaan paremmin vaatimuksiin myös vuoden 2019 
käyttöbudjetissa. Vaikka rehtorilla on oikeus siirtää rahaa tiliryhmien välillä, 
tulisi olla selvillä, mistä määrärahoja on mahdollista siirtää opetuksen määrää 
supistamatta. Lisäksi johtokunta katsoo, että johtokuntaraporttitasolla esitetty 
budjetti ei anna riittävästi informaatiota.  
  
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 Keskustelu koulun oppikirjahankintojen periaatteesta sekä Kaskon 
ohjeistuksesta oppikirjojen ja materiaalin tilaukseen  

Rehtori esitteli johtokunnalle Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ohjeistuksen oppimateriaalihankintoihin liittyen sekä Vartiokylän ala-asteen 
koulun prosessin oppikirja- ja materiaalihankintoihin liittyen. Johtokunta pitää 



tärkeänä, että oppilailla käytössä oleva oppimateriaali on ajantasaista, että 
oppilailla on tehtäväkirjat mm. kielenopiskelua tukemassa ja että 
matematiikassa ei käytettäisi kierrätettäviä vihkokirjoja. 

 

§7 Koulupäivän lyhentäminen 30.4.2019 

Päätös:  

Vartiokylän ala-asteen johtokunta hyväksyi vappuaatoksi 30.4. ehdotetun 
koulupäivän lyhentämisen. Vappuaattona koulussa on kevätrieha ja päivä 
päättyy koko koulun yhteiseen, luokkien väliseen sukkulaviestikilpailuun 
pihalla noin kello 12.  

 

§ 8 Keskustelu Vartiokylän ala-asteen koulun koulurakennuksen kunnosta 

 Johtokunnassa käytiin keskustelu koulun sisäilmatilanteeseen liittyen. 

 
 
§ 9 Kokouksen päättäminen 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45. 
 

  

 

 Kirsi Rantanen   Ritva Tyyskä 

 puheenjohtaja   esittelijä 

 

 

 

 Anna-Kaisa Laine   Juha Eerikäinen  

 pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

 
 



 


