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Töölön ala-asteen johtokunnan kokouksen pöytäkirja
Aika: Torstaina 23.3.2017 klo 17.30
Paikka: Töölön ala-aste, luokka 103
Paikalla: Tapani Tulkki (puheenjohtaja), Jari Kajas (varajäsen), Matti Matikainen (jäsen), Pia
Tanskanen (varajäsen), Eija Linna (jäsen), Riitta Tuominen (jäsen) ja Jutta Olsoni (johtokunnan
sihteeri, esittelijä)
Estynyt: Meria Palin
Kokouksen järjestäytyminen
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin.
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi päätettiin valita Riitta Tuominen ja
Matti Matikainen.
Käsiteltävät asiat
5§ Töölön ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2017
Esitys: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä
kahden viikon kuluttua kokouksesta koulun kansliassa.

Päätös: Johtokunta päätti yksimielisesti, että johtokunnan pöytäkirjat ovat julkisesti
nähtävillä koulun nettisivuilla kahden viikon kuluttua kokouksesta.
6§ Luokanopettajan virka, nro 2991
Luokanopettajan avoin virka julistettiin haettavaksi ajalla 13.1. – 1.2.2017 Helsingin
kaupungin ilmoituslehtinään käyttämissä lehdissä julkaistulla hakuilmoituksella. Virka oli
haettavana myös verkkosivuilla osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Luokanopettajan viran
hoitoon kuuluvien luokanopettajantehtävien lisäksi edellytämme kykyä ja halua
samanaikaisopetukseen, yhteissuunnitteluun ja joustaviin opetusjärjestelyihin sekä
innostunutta otetta opetuksen kehittämiseen uuden opetussuunnitelman hengessä.
Luemme eduksi taidon opettaa musiikkia. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Määräajan kuluessa virkaa haki yhteensä 115 viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa.
Esitys: Töölön ala-asteen koulun johtokunta päättää valita KM *** Helsingin kaupungin
palvelukseen luokanopettajan virkaan. Virantoimitus alkaa 1.8.2017.
1. varasijalle Töölön ala-asteen koulun johtokunta päättää valita KM ***.
Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä esityksen.
7§ Luokanopettajan virka, uusi
Luokanopettajan avoin virka julistettiin haettavaksi ajalla 13.1. – 1.2.2017 Helsingin
kaupungin ilmoituslehtinään käyttämissä lehdissä julkaistulla hakuilmoituksella. Virka oli
haettavana myös verkkosivuilla osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Luokanopettajan viran
hoitoon kuuluvien luokanopettajantehtävien lisäksi edellytämme kykyä ja halua
samanaikaisopetukseen, yhteissuunnitteluun ja joustaviin opetusjärjestelyihin sekä
innostunutta otetta opetuksen kehittämiseen uuden opetussuunnitelman hengessä.
Luemme eduksi taidon opettaa musiikkia. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Määräajan kuluessa virkaa haki yhteensä 102 viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa.
Esitys: Töölön ala-asteen koulun johtokunta päättää valita KM *** Helsingin kaupungin
palvelukseen luokanopettajan virkaan. Virantoimitus alkaa 1.8.2017.
1. varasijalle Töölön ala-asteen koulun johtokunta päättää valita MuM, luokanopettaja ***.
Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä esityksen.
8§ Töölön ala-asteen uusien Järjestyssääntöjen hyväksyminen
Esitys: Johtokunta hyväksyy Töölön ala-asteen uudet Järjestyssäännöt.
Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä esityksen.

9§ Lausunto uusista lukuvuositodistuksista lautakunnalle
Päätösehdotus: Johtokunta esittää opetuslautakunnan suomenkieliselle
jaostolle liitteenä olevia todistuslomakkeita Töölön ala-asteen koulun
lukuvuositodistuksiksi käytettäväksi keväästä 2017 alkaen.
Päätös: Johtokunta päätti esittää päätösehdotuksen mukaisen esityksen.
10§ Vuoden 2017 taloudellisen kehyksen ja talousarvion käyttösuunnitelman
hyväksyminen
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion
kokouksessaan 30.11.2016. Opetuslautakunta on 13.12.2016 (§ 337)
hyväksynyt vuoden 2017 tulosbudjetin tavoitteineen. Opetustoimenjohtaja on
14.11.2016 (§102) päättänyt vuoden 2017 talousarvion vastuuhenkilöt sekä
heidän määrärahat ja tuloarviot.
Lisäksi opetustoimenjohtaja antaa ryhmäkirjeellä vuoden 2017 talousarvion
toimeenpanoa ja noudattamista koskevat ohjeet. Määrärahojen vastuuhenkilöt
ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien
noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä
muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden
mukaisesti. Perusopetuslinjan linjanjohtaja on suomenkielisen esi- ja
perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuhenkilö. Rehtori on
koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 15.3.2017 päättänyt tulosbudjetin
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti koulukohtaisen kehyksen
talousarviovuodeksi 2017.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu
myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Opetuslautakunnan tulosbudjetissa on perusopetuslinjaa sitovat toiminnalliset
tavoitteet v 2017.
Töölön ala-asteen koulun osalta budjettikehys on 2 820 299€.
Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärien keskiarvoon, mikä
kevään osalta on 402 oppilasta ja syksyn 2017 osalta 406 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely
menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Esitys: Töölön ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä opettajakunnan
hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen
mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdistaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan
johtokunnan kokoukseen tiedoksi mahdolliset tehdyt muutokset.
Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä esityksen.
Kokouksen päättäminen
11§ Seuraava kokous
Päätös: Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.6. klo 17.00. Aineisto toimitetaan
sähköisesti johtokunnan jäsenille viimeistään perjantaina 2.6.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Tapani Tulkki, puheenjohtaja

Matti Matikainen, pöytäkirjantarkastaja

Jutta Olsoni , sihteeri

Riitta Tuominen, pöytäkirjantarkastaja

