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§1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

§2
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien
valinta
Päätös
Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, että
kokouksessa läsnä olevat oppilaskunnan keskuudestaan valitsemat jäsenet, tervetuloa! Samalla
johtokunta päättänee valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Niemelä ja Tapani Louhimo.

§3
Esityslistan hyväksyminen
Päätös
Johtokunta hyväksyy esityslistan.

§4
Maunulan ala-asteen johtokunnan lausunto koulun laajamittaisen kaksikielisen opetuksen
aloittavan ryhmän vähimmäismäärästä ja enimmäisoppilasmäärästä (liite 1)
Johtokunta on saanut Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuntopyynnön (liite 1) koskien
Maunulan ala-asteen koulun laajamittaisen kaksikielisen opetuksen aloittavan ryhmän
vähimmäismäärää ja enimmäisoppilasmäärää.
”Suomenkielisten peruskoulujen johtokunnat
JOHTOKUNTIEN LAUSUNNOT KOULUN PAINOTETUN JA KAKSIKIELISEN OPETUKSEN
ALOITTAVAN RYHMÄN VÄHIMMÄISOPPILASMÄÄRÄSTÄ JA
ENIMMÄISOPPILASMÄÄRÄSTÄ
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen
koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää johtokunnalta lausuntoa
seuraavista aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä:
2.

laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 ja
enimmäisoppilasmäärä on 26.”
Maunulan ala-asteen johtokunta lausuu, että jatkossa laajamittaisen kaksikielisen opetuksen
aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 ja enimmäisoppilasmäärä on 26.

§5
Maunulan ala-asteen johtokunnan esitys koulun lukuvuositodistuksen muutoksesta (liite 2)
Esitys johtokunnalle:
Maunulan ala-asteen lukuvuositodistuksen lauseesta:
”Käytössä on portfolio, joka on kooste oppilaan opiskelusta kaikissa oppiaineissa kuluvana
kouluvuonna.”
Esitetään poistettavaksi punaisella oleva sanapari.
Johtokunta keskusteli asiasta pitkään. Äänestyksen jälkeen päätettiin säilyttää lukuvuositodistus
ennallaan, ei muutosta.

§6
Maunulan ala-asteen koulun talousarvion hyväksyminen (liitteet 3 ja 4)

Maunulan 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.
Maunulan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 127 965,00 euroa.
Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 528 oppilasta
ja syksyn 2019 osalta 560 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:
Maunulan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman
esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi 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.

§7
Tiedoksi opettajien virkasiirtoja ja –valintoja, sekä erityisluokka-asioita. Keskustelua koulun
kehittämishankkeista ja tulevaisuudesta
Ilmoitusasiat
a)

Luokanopettajan virkaan Maunulan ala-asteen kouluun on valittu Jenni Lehmonen.
Virantoimitus alkaa 1.8.2019.

b)

Luokanopettajan virkansa Maunulan ala-asteelle siirtää Margit Tikkanen-Haario.
Virantoimitus Maunulassa alkaa 1.8.2019.

c)

Maunulan ala-asteelta lakkaa yksi alueellinen erityisluokkaresurssi 1.8.2019 alkaen.
Vastaavasti Maunulan ala-asteella aloittaa uusi kielellisten erityisvaikeuksien SLIluokka 1.8.2019 alkaen.

Päätös
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelua koulun tulevaisuudesta.

§8
Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen aiheena toimintakertomuksen hyväksyminen. Alustava ajankohta ma 3.6.
klo 17.30.

§9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

