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JOHTOKUNNAN KOKOUS  
aika: to 21.3.2019 klo 17:30 

paikka: opettajainhuone 

läsnä:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.32 

 

 

§ 2 KOKOUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 
Esitys: Sihteeriksi valittaneen Timo Hartikka, pöytäkirjantarkistajien valinta  

Päätös: Sihteeriksi valittiin Timo Hartikka, pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Elina Myllymäki ja Nina 

Arola 

 

 

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Esitys: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

§ 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 

 

§ 5 HELSINGIN LUONNONTIEDELUKION KÄYTTÖSUUNNITELMAN (BUDJETTI) HYVÄKSYMINEN 
VUODELLE 2019 
 

Kaupungin valtuusto 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. Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen 

lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 5.3.2019 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden 

mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019.  

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa 

johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat 

toiminnalliset tavoitteet v. 2019.  

Helsingin luonnontiedelukion osalta budjettikehys on yhteensä 4 680 948 euroa.  

Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,5 % 

henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

Esitys: Helsingin luonnontiedelukion johtokunta päättänee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman 

rehtorin esityksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättänee, että rehtorilla on oikeus kohdentaa 

johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja 

toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo tarvittaessa seuraavaan 

johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

Jussi-Pekka Moisio, puheenjohtaja Nina Arola 

Timo Heikkerö Panu Viitanen 

Martti Vakkala Elina Myllymäki 

Hannemari Leppiniemi   

Tina Sammi Kasper Tarri 

 Timo Hartikka, sihteeri 
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Rehtori esittelee talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019. (liite 1) 

 

Päätös: Helsingin luonnontiedelukion johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman 

rehtorin esityksen 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 tarvittaessa seuraavaan 

johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

 

 

 

§ 6 ILMOITUSASIOITA 
Opettajarekrytointi. 

Ammattien aamupäivä ke 8.5. (liite 2) 

 

Esitys johtokunnan seuraavaksi kokousajaksi: 

 

Johtokunnan kokoukset 
Aihe Sijainti Aika 

HLL Johtokunta 3/2018-2019, Toimintakertomus Opehuone ti 28.5.2019 17:30-19:30 
 

 

 

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 

 

 

 

 

 

Jussi-Pekka Moisio  Timo Hartikka 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

Elina Myllymäki   Nina Arola 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 


