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RESSUN LUKIO

JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Aika

keskiviikkona 27.3.2019 klo 16.30

Paikka

Ressun lukio, työtila nro 150

Läsnä

Mattila-Wuoristo Katariina pj.
Eskola Heikki
Vanhasasi-Huida Sirpa
Hyvönen Kari
Kuusiniemi Annina
Tempakka Tiia
Halonen Marko
Ryan Tarja
Lingwood Natalie
Ilves Sini
Huovinen Ari, siht.

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
4
Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi seuraavat kaksi jäsentä:
Tiia Tempakka ja Marko Halonen
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5
Edellisen kokouksen (1/19) tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
Johtokunta päätti hyväksyä edellisen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan.
6
Ressun lukion 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.
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 totesi, että Ressun lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn
kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2019.
Ressun lukion osalta budjettikehys on yhteensä 3 913 787 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.
Päätös: Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän
ehdotuksen mukaisesti.
7
Ressun IB World School 001419 lukion 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.
Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen lukiokoulutuksen määrärahojen
vastuuhenkilö. Rehtori on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

3

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 5.3.2019 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja
periaatteiden mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019.
Esittelijä toteaa, että Ressun IB World School 001419 lukion talousarvion käyttösuunnitelma on
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2019.
Ressun IB World School 001419 lukion osalta budjettikehys on yhteensä 1 228 721 euroa.
Esityslistan liitteenä on Ressun IB World School 001419 lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja
menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Päätös: Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä Ressun IB World School 001419 lukion
talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
8
Perusparannushankkeen tilanne
Rehtori esitteli Kalevankatu 8-10 perusparannushankkeen tilannetta.
9
Yhteishaku 2019
Rehtori kertoi kevään 2019 Yhteishausta. Ressun lukion kansallisen puolen sisäänotto on 170
opiskelijaa ja IB World School 001419 sisäänotto on 80 opiskelijaa.
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Kaskon ohjeiden mukaisesti pöytäkirja on luettavissa koulun kotisivulla kokouksen jälkeen.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tiia Tempakka
johtokunnan jäsen

Marko Halonen
johtokunnan jäsen

Katariina Mattila-Wuoristo
puheenjohtaja

Ari Huovinen
esittelijä, sihteeri

