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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan Pornaisten kirjastolla 26.11.2018

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Lastuvuori ja Ninna Mäenpää.

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, 26.11.2018
Allekirjoitukset

Jenni Lastuvuori

Ninna Mäenpää

Aika ja paikka

Pornainen, 26.11.2018
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

88 §

Kokouspäivämäärä

sivu

21.11.2018

116

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN
Sivltk 88 §
liitteet 59-60

Pornaisten kunta on päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen järjestämisen
kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen ja irtisanoa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. (Valt
25.6.2018, §41) Varhaiskasvatuksen siirtyessä omaksi toiminnaksi tulee
Pornaisten kunnan määritellä toiminnasta perittävät maksut. Pornaisten
kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia
(1503/2016) ja sen nojalla annettuja säännöksiä sellaisena kuin ne ovat
voimassa tammikuun 1. päivänä 2018. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin, joista viimeisin on tehty
1.8.2018 alkaen.
Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi
kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan.
Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuun siirtyessä Mäntsälän kunnalta
Pornaisten kunnalle liikkeen luovutuksena siirtyvät kuntalaisille tehdyt
päätökset sellaisenaan Pornaisten kunnan vastuulle. Siirtymisen tapahtuessa kesken toimintakauden on asiakasmaksujen jatkuvuuden näkökulmasta kannattavinta ottaa käyttöön Mäntsälän kunnan voimassa olevat
varhaiskasvatuksen maksut sellaisenaan.
Mäntsälän kunnan voimassa olevat varhaiskasvatuksen maksujen määräytymisen periaatteet ovat liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
 ottaa käyttöön liitteiden mukaiset varhaiskasvatuksen maksuperiaatteet, jotka ovat yhtenevät Mäntsälän kunnan voimassa olevien
1.8.2018 alkaen indeksitarkistettujen maksuperusteiden kanssa
 valtuuttaa sivistysjohtajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan tekemään maksujen maksamiseen liittyvät käytännön toimintaperiaatteet
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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88 §

21.11.2018

./..
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________
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YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ 1.1.2019 ALKAEN
Sivltk 89 §
liite 61

Pornaisten kunta on päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen järjestämisen
kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen ja irtisanoa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen. (Valt
25.6.2018, §41) Varhaiskasvatuksen siirtyessä omaksi toiminnaksi tulee
Pornaisten kunnan määritellä toiminnasta perittävät maksut. Pornaisten
kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista.
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädetään
lakisääteisen yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän perusteet ja määrät. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi
kunnat voivat harkintansa mukaan maksaa kuntalisää.
Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuun siirtyessä Mäntsälän kunnalta
Pornaisten kunnalle liikkeen luovutuksena siirtyvät kuntalaisille tehdyt
päätökset sellaisenaan Pornaisten kunnan vastuulle. Siirtymisen tapahtuessa kesken toimintakauden on yksityisen varhaiskasvatuksen jatkuvuuden näkökulmasta kannattavinta ottaa käyttöön Mäntsälän kunnan voimassa olevat yksityisen hoidon tuen kuntalisät sellaisenaan.
Mäntsälän kunnan voimassa olevat yksityisen hoidon tuen kuntalisät sekä tukien maksatuksen periaatteet ovat liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
- ottaa käyttöön liitteiden mukaiset yksityisen hoidon tuen kuntalisät sekä niiden maksuperiaatteet, jotka ovat yhtenevät Mäntsälän
kunnan perusturvalautakunnan §57/19.5.2016) sekä kasvatus- ja
sivistyslautakunnan päätösten §39/27.3.2018 ja §62/15.5.2018
tekemien päätösten kanssa
- valtuuttaa sivistysjohtajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan tekemään yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamiseen liittyvät
käytännön toimintaperiaatteet
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________
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RUOTSIN JA SAKSAN KIELTEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA PÄÄTOIMISEN KIELTEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
Sivltk 90 §
Valtuustossa (29.5.2017) hyväksytyn hallintosäännön 32§:n mukaan
kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Pornaisten Yhtenäiskoulussa on määräaikaisesti täytettynä ruotsin ja saksan
kielten lehtorin virka. Opetusvelvollisuus virassa on 20 vuosiviikkotuntia.
Oppilasmäärän muutosten sekä opetettavien kielten tarpeen vaihtelun
vuoksi lehtorin virkaa esitetään muutettavaksi päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi. Muutos toteutetaan siten, että lehtorin virka lakkautetaan ja
perustetaan päätoiminen kielten tuntiopettajan virka. Opetettavat kielet
määritellään hakuilmoituksen yhteydessä, jotta tulevaisuudessa opetettavia kieliä voidaan tarvittaessa muuttaa. 1.8.2019 alkaen virkaan henkilöä
haettaessa opetettaviksi kieliksi määritellään ruotsi- saksa- espanja.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
-

ruotsin ja saksan kielten lehtorin viran lakkauttamista
päätoimisen kielten tuntiopettajan viran perustamista

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________
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VANHENTUNEIDEN KIRJASTON MYÖHÄSTYMISMAKSUJEN POISTAMINEN
Sivltk 91 §
Kirjastojärjestelmässä on vanhentuneita saatavia, jotka ovat olleet Intrumin jälkiperinnässä. Saatavia ei ole saatu perittyä henkilön vähävaraisuuden tai muun syyn vuoksi. Maksut ovat vuosilta 2002-2010.Saatavat
ovat vanhentuneita, joten niitä ei voi lain mukaan periä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää poistaa vanhentuneita myöhästymismaksuja
kirjastojärjestelmästä 966,73 euron edestä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_______________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

92 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 277 – 286
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 160 – 242
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 168 – 177
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 118 – 129
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 54 – 62
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 21 – 22
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

93

§

Kokouspäivämäärä

sivu

21.11.2018

122

ILMOITUSASIAT
Sivltk

93 §
-

Tiedoksi nuorisovaltuuston pöytäkirja 5.11.2018

Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
____________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk

94§

- Kevään lautakunnan kokousajoiksi ehdotus:
30.1. Mika Waltarin koulu
27.2. Kirjasto
27.3. Pornaisten Yhtenäiskoulu
24.4. Aurinkolinnan päiväkoti
22.5. Isojärven leirikeskus
Kokousajat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.
-

Varhaiskasvatuksen tiedote, joka jaetaan huoltajille 22.11.2018
Keskusteltiin Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin sekä päiväkodin
johtajan virkojen rekrytointien aikatauluista.
Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorina jatkaa Lea Koskinen 31.7.2019
saakka ja virka laitetaan hakuun helmi-maaliskuun aikana.
________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

21.11.2018
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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.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

