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PORNAISTEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

10/2018
Sivistyslautakunta

Sivu

125
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 19.12.2018 klo 18.00 – 19.43

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu, ovi K

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
Lastuvuori Jenni, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
Virkki Juha
Susanna Lignell
Wäre Jari
Anneli Peltola

kunnanhallituksen edustaja, poistui
klo 19.02
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

96 – 104

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten Yhtenäiskoululla 21.12.2018

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Kai Parviainen

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen, 21.12.2018
Allekirjoitukset

Erja Palviainen

Kai Parviainen

Aika ja paikka

Pornainen, 21.12.2018
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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Sivistyslautakunta

96 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.12.2018
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN LUONNOSPIIRUSTUKSET
Sivltk 96 §

Linnunlaulun päiväkodin laajennus liittyy varhaiskasvatuksen tilojen
uudistamisen tarpeeseen Pornaisissa. Tavoitteena on yhdistää Aurinkolinnan päiväkodin ja Linnunlaulun päiväkodin toiminnot siten, että
vuonna 2021 koko Pornaisten kunnan kunnallinen päiväkotihoito järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa.
Laajennuksen osalta on saatu alustava tilaohjelma ja luonnos laajennuksen sijoittumisesta alueelle. Luonnoksista pyydetään kommentteja lautakunnalta, kuntakehitysjaostolta sekä lapsilta ja lasten vanhemmilta. Samanaikaisesti luonnokset ovat esillä myös henkilökunnalla.
Tavoitteena on saada luonnokset kommentteineen kunnanhallituksen käsiteltäväksi tammikuun 2019 aikana. Luonnosten pohjalta jatketaan päiväkodin pääsuunnittelua siten, että hankkeelle olisi rakennuslupa myönnettynä syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on tämän jälkeen kilpailuttaa
hanke siten, että rakennustyöt voisivat alkaa keväällä 2020 ja valmistua
viimeistään 2021.
Luonnokset ovat nähtävillä kokouksessa. Luonnoksiin tutustutaan yhdessä sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston kanssa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston kommentit kirjataan päätökseen.
Kommentit toimitetaan arkkitehdille jatkotyöstöä varten. Luonnokset ja
tilaohjelma toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle lausunnoille tammikuussa 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunnan kommenttina esitettiin, että siinä vaiheessa kun
LVI-suunnitelmaa laaditaan, kartoitetaan eri vaihtoehdot tilojen
lämmityksen, ilmastoinnin sekä tilojen jäähdytysjärjestelmien osalta.
Lämmitysvaihtoehtona esitettiin mm. maalämpöä.
Kommentit toimitetaan arkkitehdille jatkotyöstöä varten. Luonnokset ja
tilaohjelma toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle lausunnoille tammikuussa 2019.
_______________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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PORNAISTEN KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUODELLE 2019-2020
Sivltk 96§

Perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden
työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi
sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (Pol 6. luku 23§).
Lukuvuodelle 2019-2020 tulee 187 työpäivää.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten koulujen työ- ja loma-ajat
seuraavasti:
Syyslukukausi 9.8.-20.12.2019
lauantaikoulupäivä 14.9.2019
syysloma viikolla 42, 14. -18.10.2019
Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020
talviloma viikolla 8, 17. -21.2.2020
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 1.1.2019-30.6.2019
Sivltk 98 §

Hallintosäännön 118§:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- kokoontua ajalla 1.1. – 30.6.2018 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
30.1 Mika Waltarin koululla
27.2 Kirjastolla
27.3 Pornaisten Yhtenäiskoululla
24.4. Aurinkolinnan päiväkodissa
22.5 Isojärven leirikeskuksessa
- että kokouskutsu joka sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistasta liitteineen lähetetään viikko ennen kokousta sähköisesti
*lautakunnan varsinaisille jäsenille
*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa
*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa
*esittelijälle sekä valmistelijoille
*kunnanhallituksen puheenjohtajalle
*valtuuston puheenjohtajalle
*kunnanjohtajalle
*hallintojohtajalle
*sivistystoimen esimiehille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TYÖSUHTEET PORNAISTEN KUNNASSA
Sivltk 99 §
*

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.5.2018 §:ssä 106 päättänyt, että
tulevan syksyn aikana kartoitetaan koulunkäynninohjaajien tarve koko
kunnassa ja työsuhteiden muoto. Koulunkäynninohjaajien määrä ja työsuhteiden laatu on toimitettu tiedoksi lautakunnalle.
Tulevina vuosina tapahtuvan oppilasmäärän vähenemisen kautta on perusteltua, että osa koulunkäynninohjaajista on määräaikaisissa työsuhteissa. Koulunkäynninohjaajien tarvetta ei voida tarkasti arvioida etukäteen, vaan ohjaajien tarve muotoutuu oppilaiden tarvitseman tuen mukaan. Oppilaiden tuen tarpeisiin vastataan mm. erilaisilla opetusjärjestelyillä tai erityisopettajia palkkaamalla koulunkäynninohjaajien palkkaamisen lisäksi. Eri tukikeinojen tarpeen keskinäistä suhdetta ei voida luotettavasti arvioida etukäteen tuleville vuosille.
On kuitenkin huomioitava, että esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden tarvitsema tuen määrä sekä tukea tarvitsevien lasten suhteellinen
osuus oppilaista on kasvanut viime vuosina. Näin ollen on epätodennäköistä, että koulunkäynninohjaajien määrä vaihtelisi vuositasolla niin
paljon, kuin tällä hetkellä määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrä antaisi olettaa.
Työsopimuslain (55/2001) 3 § mukaan: " Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten
työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä
muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi."
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaksi Pornaisten Yhtenäiskoulun koulunkäynninohjaajan työsuhdetta täytetään toistaiseksi
voimassa olevana 1.8.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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TYÖVAPAAHAKEMUS AJALLE 4.1.2019- 31.7.2020/ JOHANNA KOSKIPIRTTI
Sivltk 100 §

Aurinkolinnan päiväkodissa lastentarhanopettajana toimiva Johanna
Koskipirtti on hakenut työvapaata lastentarhanopettajan työsuhteestaan
ajalle 4.1.2019- 31.7.2020 toimiakseen esiopettajana Yhtenäiskoulussa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää lastentarhanopettaja Johanna Koskipirtille
työvapaan ajalle 1.1.2019- 31.7.2020, jotta hän voi toimia esiopettajana
Pornaisten Yhtenäiskoulussa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

101 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 287 – 297
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 243 – 335
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 178 – 196
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 130 –144
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 63 – 70
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________
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ILMOITUSASIAT
Sivltk

102 §

-

Anne Kärpänen on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen luokanopettajan virastaan Pornaisten Yhtenäiskoulussa 1.2.2019 alkaen.

-

Saatu avustus: OPH 11.12.2018;Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020,
34.000€.

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
____________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk

103 §

Puheenjohtaja kiitti sivistyslautakunnan jäseniä kuluneen vuoden
hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää joulua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

19.12.2018

104
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

1

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

