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TALOUSOHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty kannatusyhdistyksen syyskokouksessa 10.12.2008
Helsingin Rudolf Steiner -koulun talous- ja hallintomalli uudistettiin vuoden 2008 alusta. Uudistuksessa
perustettiin käyttötalouden suhteen kaksi autonomista osastoa; suomenkielisistä luokkasarjoista
suomenkielinen osasto ja ruotsinkielisestä luokkasarjasta ruotsinkielinen osasto. Tällä talousohjesäännöllä
määritellään ne periaatteet, joiden mukaisesti osastojen tulot määräytyvät, mitkä kustannukset kuuluvat
osastojen katettaviksi sekä mistä kustannuksista yhdistys vastaa suoraan. Koulutuksen järjestäjänä
kannatusyhdistys vastaa viime kädessä siitä, että opetuksen määrä ja laatu vastaavat vähintään viranomaisten
vaatimuksia.
Kannatusyhdistyksen kokonaistaloudesta vastaa hallitus. Talousarvio ja tuloslaskelma laaditaan alla olevia
jakoja noudattaen. Talousarvio laaditaan valtionosuuden ennakkolaskennan mukaan. Hallituksen
hyväksymää osastokohtaista talousarviota ei muuteta vuoden aikana, vaan mikäli oppilasmäärä nousee tai
vähenee, vaikuttaa se osastojen seuraavan vuoden budjettiin.
Budjettiseuranta toteutetaan niin, että johtokunnat seuraavat osastonsa budjetin toteutumista ja raportoivat
hallitukselle hallituksen asettamin väliajoin.
Osastojen käytössä olevat tulot koostuvat yhdistyksen osoittamasta määrärahasta ja osaston omasta
varainhankinnasta. Määrärahan ja oman varainhankinnan suhteellinen osuus tuloista ja menoista on sama.
Osaston vahvistettu yli-/alijäämä siirtyy kyseisen osaston seuraavan vuoden kumulatiiviseen yli-/alijäämään.
Kannatusyhdistys vastaa koulutoiminnan puitteista, jotka on merkitty tuloslaskelman vastuujakotaulukon
sarakkeeseen KY. Kannatusyhdistys jakaa osastoille määrärahan koulutoiminnan ylläpitämiseen, joka on
merkitty vastuunjakotaulukon sarakkeeseen OSASTOT. Neljännessä sarakkeessa on kerrottu osastoille
jaettavien tulojen jakoperusteet.
Taulukko tuloslaskelman jakautumisesta
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1)
Opetushenkilöstökuluihin sivukuluineen (opettajat, koulunkäyntiavustajat, psykologi ja terapiahenkilökunta) osoitetaan 97 % määrärahasta, josta puolet jaetaan osastoille oppilasmäärien
suhteessa ja puolet luokkien lukumäärien suhteessa.
Jakoavaimen matemaattinen malli
a) Suomenkielisen osaston oppilasmäärä on M s ja ruotsinkielisen osaston oppilasmäärä
on M r . Täten suhteellinen oppilasmäärä on M s/(M s+M r) ja ruotsinkielisen osaston
M r/(M s+M r)
b) Opetuksen määrän perusteena käytetään osastojen luokkamääriä, jotka
suomenkielisellä osastolla on x luokkaa ja ruotsinkielisellä osastolla y luokkaa. Täten
suomenkielisen osaston osuus opetuksen määrästä on x/(x+y) (L s) ja ruotsinkielisen
osaston y/(x+y) ( L r)
c) Jakoperuste suomenkielisen osaston tuloille on T s ja ruotsinkielisen osaston tuloille T r
T s =0,50 * [ M s/(M s + M r) + L s ]
T r = 0,50 * [ M r/(M s + M r) + L r ]

2)
Muihin opetuskuluihin kannatusyhdistys varaa 3 % osastoille jaettavasta määrärahasta. Osastoille
määräraha jaetaan oppilasmäärien suhteessa.
1 ) & 2)
Osastokohtaisesti määrärahan muutos vuodesta toiseen ei voi olla suurempi kuin ± 5 %.
Osastokohtainen määräraha ei voi olla pienempi kuin 90 % kokonaan osaston oppilasmäärän
mukaan lasketusta vertailumäärärahasta.
Nämä jakoperusteet koskevat perusopetusta ja lukio-opetusta.

3)
Oppilasmaksuina, myyjäisten avulla tai muulla vapaaehtoisella varainhankinnalla hankitut tulot
ovat osastojen omaa toimintaa. Varainhankinnalla hankituilla tuloilla ei ole vaikutusta
kannatusyhdistyksen osastoille jakamiin määrärahoihin.

4)
Rahastojen hallinnointi ja niistä saatavat tuotot ovat osa kannatusyhdistyksen toimintaa. Osassa
kannatusyhdistyksen saamien lahjoitusten säädekirjoissa on määritelty jakoperusteet tuottojen
käytölle suomenkielisen ja ruotsinkielisen osaston kesken. Näiden tuottojen jaossa noudatetaan
säädekirjojen määräyksiä eikä niillä ole vaikutusta kannatusyhdistyksen osastoille jakamiin
määrärahoihin.

