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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla 4.2.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Peisa ja Marko Sirén

P uheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

P öytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

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

Pornainen, 4.2.2019
Allekirjoitukset

Heikki Peisa

Marko Sirén

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET 2019
Sivltk 1§
liitteet 1-3

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2019 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2019 on 6.559.910 euroa (vuosi
2018 6.870.108€), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on
-951.777 euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu valtionosuus/rahoitus vuodelle
2019 -1.167.494 € (-1.149.589 € /2018).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä.
Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle
2019: Perusosa 6.600,17 €/opp. (6.511,92 €/2018). Laskelman mukaisesti: kotikuntakorvaustulot 92.402 € (121.122 €/2018), menot 204.038 €
(249.485 €/2018). Netto -111.635 € (-128.363 €/2018).
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnalla ei ole huomauttamista Valtionvarainministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 valtionosuuksia ja yksikköhintoja koskeviin päätöksiin. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta tyytyy valtionosuuksia koskeviin päätöksiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN/ SIVISTYSTOIMI
Sivltk 2 §
liitteet 4-10

Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion.
Kunnanhallituksen 14.1.2019 hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat
käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta.
Sivistystoimen talousarvion 2019 käyttösuunnitelmat ovat liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa sivistystoimen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________________________
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT SIVISTYSTOIMESSA VUONNA 2019
Sivltk 3 §

Kunnanhallituksen 14.1.2019 hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaan kunkin toimialan tulee nimetä jokaista tulosaluetta tai tulosyksikköä varten vuosittain henkilö, joka hyväksyy laskut. Jokaisella
henkilöllä on oltava varahenkilö. Hyväksyjän tulee olla tulosalueen tai
tulosyksikön toiminnasta vastaava henkilö.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat henkilöt laskujen hyväksyjiksi:
Koko sivistystoimen laskujen osalta ml. sivistystoimen hallinnon tulosyksiköt hyväksymisoikeus on sivistysjohtajalla ja Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorilla.
Pornaisten Yhtenäiskoulun osalta hyväksymisoikeus on rehtorilla ja apulaisrehtorilla.
Parkkojan koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja vararehtorilla.
Mika Waltarin koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja
vararehtorilla.
Varhaiskasvatuksen yksiköiden osalta hyväksymisoikeus on varhaiskasvatuksen ohjaajalla ja päiväkodinjohtajalla.
Kirjaston ja kulttuurin osalta kirjastotoimenjohtajalla ja hänen erillisellä
viranhaltijapäätöksellä määritellyllä sijaisellaan.
Vapaa-aikapalvelujen osalta vapaa-aikapalvelujen päälliköllä ja hänen
erillisellä viranhaltijapäätöksellä määritellyllä sijaisellaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN REHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN, KELPOISUUSEHDOISTA JA HAASTATTELURYHMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Sivltk 4 §

Pornaisten yhtenäiskoulun rehtori on irtisanoutunut 19.8.2018. Rehtorin
virkaa hoitamaan on nimetty vt. rehtori 31.7.2019 saakka. Pornaisten
kunnanvaltuuston (17.12.2018) hyväksymässä hallintosäännössä (22§)
todetaan, että sivistyslautakunta valitsee koulujen rehtorit.
Sivistysjohtajan esitys:
Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin virka laitetaan hakuun helmikuussa.
Virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässään 1.8.2019.
Rehtori vastaa yksikössään opetuksen järjestämisestä sekä toiminnan ja
talouden johtamisesta ja kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään hyvää
perusopetuksen tuntemusta ja johtamiskokemusta. Rehtori on mukana
kehittämässä opetuksen yhteisiä asioita yhteistyössä sivistysjohtajan ja
muun opetuksen henkilöstön kanssa. Arvostamme erityisesti yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä, organisointikykyä ja opetuksen tietojärjestelmien tuntemusta. Rehtorin odotetaan vievän yksikössään eteenpäin
opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. joustavien opetusjärjestelyiden, opettajien välisen yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta. Rehtori toimii lisäksi sivistysjohtajan sijaisena.
Viran palkkaus määräytyy OVTES mukaan.
Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen ylempi korkeakoulututkinto sekä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan
kelpoisuus. Lisäksi edellytämme riittävää työkokemusta opettajan tehtävissä, opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaista opetushallinnon tutkintoa, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuisia yliopiston järjestämiä opetushallinnon opintoja tai muulla
tavalla hankittua riittävää opetushallinnon tuntemusta.
Hakuilmoitus julkaistaan te-palvelujen (mol) sivulla sekä kunnan kotisivuilla. Kunnanhallitukselta haetaan rekrytointilupaa ennen hakuilmoituksen julkaisemista.
Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun 3-5
hakijaa. Haastatteluryhmän muodostavat sivistysjohtaja sekä 2-3 sivistyslautakunnan nimeämää lautakunnan jäsentä. Haastattelut järjestetään
viikoilla 10 ja/tai 11.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
./..
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin viran auki laittaminen esityksessä mainituin kelpoisuusehdoin.
Nimettiin haastatteluryhmään alustavasti Peter de Jong, Erja Palviainen
sekä Ninna Mäenpää.
___________________________________________________
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PÄIVÄKODINJOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN, KELPOISUUSEHDOISTA JA
HAASTATTELURYHMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Sivltk 5 §

Päiväkodin johtajana toiminut Satu Komscha on siirtynyt varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan 1.1.2019 alkaen. Päiväkodin johtajan virkaa hoitamaan on nimetty vt. päiväkodinjohtaja 31.3.2019 saakka. Pornaisten
kunnanvaltuuston (17.12.2018) hyväksymässä hallintosäännössä (22§)
todetaan, että sivistyslautakunta valitsee päiväkodin johtajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Päiväkodin johtajan virka laitetaan hakuun helmikuussa. Virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
Päiväkodin johtaja vastaa yksikössään varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä toiminnan ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä. Tehtävässä
edellytetään varhaiskasvatuksen tuntemusta ja johtamiskokemusta. Päiväkodin johtaja on mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen yhteisiä
asioita yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen henkilöstön ja sivistysjohtajan kanssa. Arvostamme erityisesti yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja hyvää organisointikykyä. Päiväkodin johtajan odotetaan vievän yksikössään eteenpäin uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. Viran palkkaus määräytyy KVTES mukaan.
Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain
(540/2018) 31 §:n mukainen kelpoisuus saman lain 74 ja 75§:n mukaiset
siirtymäsäännökset huomioiden sekä riittävä johtamistaito.
Hakuilmoitus julkaistaan te-palvelujen (mol) sivulla sekä kunnan kotisivuilla. Kunnanhallitukselta haetaan rekrytointilupaa ennen hakuilmoituksen julkaisemista.
Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun 3-5
hakijaa. Haastatteluryhmän muodostavat sivistysjohtaja sekä 2-3 sivistyslautakunnan nimeämää lautakunnan jäsentä. Haastattelut järjestetään
viikoilla 10 ja/tai 11.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin viran auki laittaminen esityksen mukaisin kelpoisuusehdoin. Haastatteluryhmään nimettiin alustavasti Peter de Jong, Mira
Ohvo-Harhakoski sekä Johanna Tukiainen.
___________________________________________________
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YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET POIKKEAVAAIKAISEEN PÄIVÄHOITOON 1.1.2019 ALKAEN
Sivltk 6 §
liite 11
Pornaisten kunta on ottanut varhaiskasvatuksen järjestämisen kunnan
omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen. Varhaiskasvatuksen siirtyessä
omaksi toiminnaksi tulee Pornaisten kunnan määritellä toiminnasta maksettavien korvausten perusteet. 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.
Sivistyslautakunta on päättänyt 21.11.2018 §89 yksityisen hoidon tuen
kuntalisän maksuperiaatteista. Näiden lisäksi on päätettävä korvausperiaatteista koskien poikkeava-aikaista päivähoitoa. Mäntsälästä siirtyvän
käytännön mukaisesti Pornaisten kunta korvaa 1.1.2019 alkaen poikkeava- aikaisesta päivähoidosta aiheutuvat kustannukset yksityisille perhepäivähoitajille YPPH ry hoitomaksusuositusten mukaan. (liite 11) Käytäntöä arvioidaan uudelleen, kun Linnunlaulun päiväkodin laajennus
valmistuu ja poikkeava-aikaisen päivähoidon (ilta- ja vuoro-hoito) järjestämistä kunnan omana toimintana harkitaan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
- ottaa käyttöön liitteen 11 mukaiset vuosittain indeksikorotuksilla
tarkistettavat YPPH ry:n hoitomaksusuositukseen perustuvat yksityisen hoidon tuen kustannuskorvaukset 1.1.2019 alkaen poikkeava-aikaiseen päivähoitoon
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
./..
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________________________
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PARKKOJAN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Sivltk 7 §
liitteet 12-17
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan investointiosan määrärahoja ei saa suunnittelua, selvityksiä ja muita valmistelevia toimenpiteitä lukuun ottamatta käyttää ennen kuin valtuusto on hyväksynyt hankkeen
luonnospiirustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvion. Tämä ei koske alle 100.000 euron hankkeita.
Liikuntapaikkarakentamisen investointiosassa vuosille 2019-2020 on
varattu määräraha Parkkojan lähiliikunta-alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio sekä
rakennustapaselitys ovat esityslistan liitteenä
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen luonnospiirrustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvion
liitteiden12-17 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Esitettiin lisäksi, että suunnitteluvaiheessa otettaisiin huomioon koululla
pidettävien tilaisuuksien aikainen pysäköinti sekä mm. keinujen alla olevan alueen sekä juoksuradan materiaalien vaihtoehdot ja niiden kestävyys.
_______________________________________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

8§

Kokouspäivämäärä

sivu

30.1.2019

11

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

8§

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 298/2018 – 311/2018
- Päätökset 1/2019 – 10/2019
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 336/2018 – 342/2018
- Päätökset 1/2019 – 94/2019
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 1/2019 – 15/2019
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 146/2018 – 147/2018
- Päätökset 1/2019 – 21/2019
Pudas Minna, vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätökset 1/2019 – 4/2019
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 1/2019 – 2/2019
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

9§

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje: Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä.
Tästä pyydetään lisätietoja kirjastotoimenjohtajalta esitettäväksi seuraavassa kokouksessa.
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 28.1.2019.
Nuorisovaltuusto valitsi edustajakseen sivistyslautakuntaan Melissa
Rissasen.
Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuiksi.
____________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk

10 §

Tilannekatsaus hyvinvointiohjelmaan liittyvästä päätöksenteosta.
Keskusteltiin alustavasti varhennetun kielenopetuksen käynnistämisestä
Pornaisissa.
Keskustelussa tuotiin esiin nykyisten ykkösluokkalaisten
kielten opetuksen tason huomioiminen tuntikehystä suunniteltaessa.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävä hanke: kokeilutoiminnan
käynnistäminen tukemaan oppilaiden hyvinvointia.
Toiminnan aloittaminen todettiin tarpeelliseksi. Mikäli hanke osoittautuu
hyväksi, toivottiin että toiminta jatkuisi myös hankerahoituksen päätyttyä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAIS UVAATIMUSOHJ EET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

30.1.2019
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MUUTOKS ENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
perusteet
valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 6

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

OIKAIS UVAATIMUSOHJ EET
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 6

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

15
VALITUSOSOITUS
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiranomainen tuksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
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 jä ljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla 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 aukiolo ajan 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 ) Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
toimitettava

