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Kokousaika tiistai 30.3.2021 16.30–17.30

Kokouspaikka Teams-kokous

Läsnä

Jäsenet Mattila-Wuoristo Katariina puheenjohtaja

Eskola Heikki varapuheenjohtaja

Vanhasasi-Huida Sirpa huoltajia edustava jäsen

Kuusiniemi Annina huoltajia edustava jäsen

Tempakka Tiia opettajia edustava jäsen

Spåra Mika opettajia edustava jäsen

Ryan Tarja muuta henkilökuntaa edustava jäsen

Shahid Sabahsaad opiskelijoita edustava jäsen

Virtala Lukas opiskelijoita edustava jäsen

Huovinen Ari sihteeri

Puheenjohtaja

Mattila-Wuoristo Katariina 1-8 §

Esittelijä

Huovinen Ari rehtori, 3-7 §

Pöytäkirjanpitäjä

Huovinen Ari rehtori, 1-8 §

  §

  1

Asia

Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta

  2 Asia/2 Edellisen kokouksen 3/2020 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen

  3 Asia/3 Ressun lukion vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

  4 Asia/4 Ressun IB-lukion vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma
   5          Asia/5      Ressun lukion LOPS2021 yleisen osan kommentointi
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6 Asia/6 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen keväällä 2021

7 Asia/7 Ilmoitusasiat

8 Asia/8 Kokouksen päättäminen

§ 1
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Päätös
Ressun lukion johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ressun lukion johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tiia
Tempakan ja Mika Spåran.

Käsittely
Ressun lukion johtokunta valitsi yksimielisesti ehdotuksesta
pöytäkirjantarkastajaksi Tiia Tempakan ja Mika Spåran.

Päätösehdotus

Ressun lukion johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tiia
Tempakan ja Mika Spåran.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 2

Edellisen kokouksen 3/2020 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 3/2020.

Käsittely
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 3/2020.

Päätösehdotus

Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä tarkastetun pöytäkirjan
3/2020.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 3
Ressun lukion vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

Päätös
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Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä 1 olevan Ressun
lukion talousarvion käyttösuunnitelman.

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.

Käsittely Ressun lukion johtokunta käsitteli Ressun lukion talousarvion
käyttösuunnitelmaa keskustellen.

Liitteet
1. Käyttösuunnitelma
2. Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Ressun
lukion talousarvion käyttösuunnitelman.

Esittelijän perustelut
Kvsto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion
kokouksessaan 9.12.2020. Kasvatuksen ja koulutuksen
lautakunta on 15.12.2020 (§ 296) hyväksynyt vuoden 2021
tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 29.1.2021 (§ 10) päättänyt
vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt
sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020
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 10.2.2021
päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti
lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021.
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Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan
hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet
v. 2021.

Ressun lukion osalta budjettikehys on yhteensä 5.814.752,00
euroa.

Liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön
säännöllisen työajan palkkasummasta.

§ 4
Ressun IB-lukion vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä 1 olevan Ressun IB-
lukion talousarvion käyttösuunnitelman.

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.

Käsittely Ressun lukion johtokunta käsitteli Ressun IB-lukion talousarvion
käyttösuunnitelmaa keskustellen.

Liitteet
1. Käyttösuunnitelma
2. Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Ressun IB-
lukion talousarvion käyttösuunnitelman.

Esittelijän perustelut
Kvsto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion
kokouksessaan 9.12.2020. Kasvatuksen ja koulutuksen
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lautakunta on 15.12.2020 (§ 296) hyväksynyt vuoden 2021
tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 29.1.2021 (§ 10) päättänyt
vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt
sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020
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 10.2.2021
päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti
lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021.

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan
hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet
v. 2021.

Ressun IB-lukion osalta budjettikehys on yhteensä 2.001.144,00
euroa.

Liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön
säännöllisen työajan palkkasummasta.

§ 5

Ressun lukion LOPS2021 yleisen osan kommentointi

Esitys Ressun lukion johtokunta on saanut nähtäväksi ja
kommentoitavaksi Ressun lukion LOPS2021 yleisen osan.

Käsittely Johtokunta keskusteli Ressun lukion LOPS2021 yleisestä osasta
tekemättä kommenttimuutoksia.
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
Ressun lukion johtokunta päätti olla esittämättä kommentteja
Ressun lukion LOPS2021 yleiseen osaan.

Esittelijän perustelut

Ressun lukion LOPS2021 yleinen osa on ollut kommenteilla
opiskelijoilla, opettaja- ja muulla henkilökunnalla.

§ 6
Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen keväällä 2021

Esitys Ressun lukion johtokunta päätti, että rehtori ja puheenjohtaja
päättävät kevään kokoontumisista.
Kokouksien paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin
mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi
puheenjohtajan kutsusta.

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa
kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3
mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä
tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa
ennen kokousta (3 §:n 3 mom.).

Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain
140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
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§ 7
Ilmoitusasiat

Päätös Ressun lukion johtokunta merkitsi seuraavat ilmoitusasiat:

Toiseen asteen yhteishakuaikaa on jatkettu 7.4.2021 asti.
Ressun lukioon on valittu viisi uutta lehtoria viranhaltijoiksi.
Ressun kansalliseen lukioon otetaan sisään 190 opiskelijaa (20
enemmän kuin aikaisemmin) ja IB-lukioon 100 opiskelijaa.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 8
Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Ressun lukion johtokunta

Katariina Mattila-Wuoristo Ari Huovinen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tiia Tempakka  Mika Spåra

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
https://www.hel.fi/ressul/fi/yhteystiedot/johtokunta/ 12.4.2021.


