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PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peisa Heikki ja Palviainen Erja 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-
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Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

 Peter de Jong                                           Minna Pudas 
      

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen, 24.9. 

Allekirjoitukset 
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  Aika ja paikka  

Pornainen, 24.9. 

 
 
Virka-asema 

sivistysjohtaja                                          Jari Wäre                                                 
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85 Sivistyslautakunta 65 §  19.9.2018 

 

 

 

PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITEMAAN PERUSTUVIEN SUUNNITELMIEN 

(LUKUVUOSISUUNNITELMAT) HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2018-19 

 

 

Sivltk 65 § Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädän- 

liitteet 34-46 nön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen 

opetussuunnitelman avulla. 

 

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lu-

kuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma (jäljempänä 

lukuvuosisuunnitelma), jossa määrätään seuraavista asioista: 

1. opetuksen yleinen järjestäminen 

2. opetustunnit 

3. opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta 

4. työajat 

5. koulun ulkopuolella annettava opetus 

6. muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. 

 

Pornaisten Yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuo-

deksi 2018-2019 on esityslistan liitteinä 34-39.  

 

Mika Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 

2018-2019 on esityslistan liitteinä 40-42. 

 

Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma liitteineen lukuvuodeksi 2018-

2019 on esityslistan liitteinä 43-46. 

  

  Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Pornaisten koulujen lukuvuosisuun-

nitelmat liitteiden mukaisesti. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 

  1745015. 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ____________________________________ 
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86 Sivistyslautakunta   66  §  19.9.2018 

 

 

 

MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN/ TODISTUSMER-

KINTÄTIEDOT 

 

Sivltk  66 §                        Opetushallitus on 9.5.2018 päivätyllä muutosmääräyksellä päättänyt lisät 

liite 47 ä perusopetuksen päättötodistukseen merkittäväksi tiedon siitä, että pe-

rusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen 

ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa 

tutkintojen viitekehyksessä. 

 

 Määräyksen mukaiset todistusmerkintätiedot on sisällytettävä perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan laadittuihin ope-

tussuunnitelmiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin. 

 

Opetushallituksen muutosmääräys (OPH-1077-2018) on liitteenä 47. 

  

Sivistysjohtajan esitys: 

  

 Sivistyslautakunta päättää sisällyttää paikalliseen opetussuunnitelmaan 

ja perusopetuksen päättötodistuksiin Opetushallituksen muutosmääräyk-

sen (OPH-1077-2018) mukaiset todistusmerkintätiedot 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

     ____________________________________________________ 
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MUUTOS PORNAISTEN KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAAN/ A2- KIELI SAKSA 

 

Sivltk 67 § Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen 

(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman 

perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä 

kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu ope-

tussuunnitelma. 

 

 Pornaisten sivistyslautakunta on 16.6.2016 (58§, liite 31) hyväksynyt 

Pornaisten koulujen opetussuunnitelman. Se on kokonaisuudessaan 

otettu käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 0-6 ja lukujen 1-12 osalta myös 

vuosiluokilla 7-9. Eri oppiaineiden osalta yläluokat siirtyvät uuteen ope-

tussuunnitelmaan asteittain: 7. luokat vuonna 2017, 8 luokat vuonna 

2018 ja 9. luokat vuonna 2019. 

 

 Muutosvaiheessa tuntijatkoa tulee tarkentaa A2- saksan lukijoille, koska 

uudessa OPSissa mainitaan vain B2- Saksa, eikä siirtymävaihetta ole 

huomioitu. Edellä mainittuun perustuen esitetään, että Pornaisten paikal-

liseen opetussuunnitelmaan tehdään alla oleva lisäys: 

 

Lukuvuonna 2018-19 kahdeksansien luokkien ja lukuvuonna 2019-2020 

yhdeksänsien luokkien valinnaiset A2- saksan tunnit (2vvt) tulevat yli-

määräisinä oppitunteina muiden oppituntien lisäksi. 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisen valinnaista A2- 

kieli saksaa koskevan muutoksen Pornaisten koulujen opetussuunnitel-

maan. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre  

  puh. 040 174 5015.  

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ________________________________________ 
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KOTOJÄRVEN VIRKISTYSALUEEN KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITELMAN HYVÄK-

SYMINEN 

 

Sivltk 68 § Pornaisten Kotojärven virkistysalueelle vuonna 2007 laaditun yleissuun- 

liitteet 48-50 nitelman päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Suunnitelman päivitys-

työssä kuultiin käyttäjien toiveita alueen kehittämistarpeista. Vaikutta-

maan pääsi vastaamalla nettikyselyyn tai osallistumalla työpajaan. Osal-

listamisprosessin tuloksia on hyödynnetty päivitetyssä suunnitelmassa. 

Vuonna 2007 valmistuneen yleissuunnitelman toteutumattomat hankkeet 

on myös pyritty huomioimaan päivitetyssä suunnitelmassa. 

 

Päivitetty yleissuunnitelma määrittää tulevien vuosien kehittämistarpeet 

ja investoinnit Kotojärven virkistysalueella. Suunnitelmassa esitettyjä toi-

mia toteutetaan vuosittain liikuntapaikkarakentamisen investointeihin 

osoitettujen määrärahojen puitteissa.  

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy Kotojärven virkistysalueen kehittämisen 

yleissuunnitelman liitteiden 48-50 mukaisena. Sivistyslautakunta valtuut-

taa viranhaltijan tekemään suunnitelmaan pieniä teknisiä muutoksia. Päi-

vitetty yleissuunnitelma viedään kunnanhallituksen tiedoksi.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400 

937 704.     

 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

   

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

  _________________________________ 
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IRTISANOUTUMINEN YHTENÄISKOULUN REHTORIN VIRASTA/ MARJO RISSANEN 

 

Sivltk 69 § Marjo Rissanen on toimittanut 28.6.2018 irtisanomisilmoituksen, jossa  

* hän irtisanoutuu Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin virasta siten, että 

viimeinen työpäivä on 19.8.2018.  

 

Pornaisten kunnan hallintosäännön (Valt 29.5.2017, 46§) mukaan viran-

haltijan ilmoitus virkasuhteestaan irtisanoutumisesta saatetaan palvelus-

suhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

 

 

  Sivistysjohtajan esitys: 

 

Päättää merkitä Marjo Rissasen irtisanoutumisen Yhtenäiskoulun rehto-

rin virasta tiedoksi 

 

Tästä päätöksestä antaa sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015.  

 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

  

  Merkittiin tiedoksi. 

  _________________________________ 
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HELLE- KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT, TAKSAT JA MAKSUT 

 

Sivltk 70 § Sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.5.2017, 39 § hyväksynyt Helle- 

liitteet 50-51 kirjastojen johtoryhmän hyväksymät Helle-kirjastojen käyttösäännöt 

sekä taksat että maksut. 

 

Helle-kirjastokimpan laajetessa syyskuussa 2018 (Helleen liittyvät 

Hanko, Inkoo, Raasepori ja Siuntio) on tullut ajankohtaiseksi päivittää 

käyttösäännöt sekä taksat että maksut. Molempiin on lähinnä tehty kos-

meettisia muutoksia: tekstiä on selkeytetty, mitään suuria muutoksia ei 

ole tehty. 

 

Helle-kirjastojen johtoryhmä on kokouksessaan 31.8.2018 hyväksynyt 

Helle kirjastojen käyttösäännöt sekä taksat että maksut. 

Käyttösäännöt sekä taksat että maksut ovat liitteissä 51 ja 52. 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 51 ja 52 mukaiset Helle-kirjasto-

jen käyttösäännöt sekä taksat että maksut. Molemmat liitteet astuvat voi-

maan 1.10.2018 alkaen. Sivistyslautakunta valtuuttaa kirjastotoimenjoh-

tajan tekemään käyttösääntöihin, taksoihin ja maksuihin vähäisiä tekni-

siä muutoksia. 

 

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja Marianne Lind-

blad  puh. 040 3568 573 

 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.  

  

  _____________________________________________________ 
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HELLE- KIRJASTOJEN PR-TUOTTEIDEN HINNAT 

 

Sivltk 71 § Pornaisten kunnan hallintosäännön mukaan (§22, kohta 7) sivistyslauta-

kunnan tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu päättää palveluista perittävistä 

korvaukista ja maksuista. 

 

Pornaisten kunnankirjasto kuuluu Helle-kirjastojen kimppaan, joka on 

hankkinut PR-tuotteiksi heijastimia, juomapulloja ja kangaskasseja. 

 

Helle-johtoryhmä on kokouksessaan 29.8.2018 päättänyt tuotteiden ulos-

myyntihinnoiksi: 

Heijastin 1 €/kpl 

Juomapullo 3 €/kpl 

Helle-kangaskassi 5 €/kpl. 

Hinnat sisältävät alv:in 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta vahvistaa PR-tuotteiden hinnaksi Helle-johtoryhmän 

esittämät hinnat. Sivistyslautakunta valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan te-

kemään vähäisiä muutoksia PR- tuotteiden hintoihin. 

 

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja Marianne Lind-

blad  puh. 040 3568 573 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

_____________________________________________________  
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VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN  

 

Sivltk 72 § Pornaisten kunnan hallintosäännön (Valt 29.5.2017, 32§) mukaan kun-

nanhallitus päättää muiden kuin toimialajohtajien virkojen perustami-

sesta.  

 

Varhaiskasvatuslain 4§: n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivä-

hoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuu-

dessa kuin laissa säädetään. Pornaisten kunta on päättänyt siirtää var-

haiskasvatuksen järjestämisen kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019 al-

kaen ja irtisanoa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan yhteistoi-

mintasopimuksen. (Valt 25.6.2018, §41)  

 

Yhteistoimintasopimuksen voimassa ollessa Mäntsälän kunta järjesti 

varhaiskasvatuksen kokonaisuudessaan tarvittavine tukipalveluineen. 

Pornaisten kunta maksoi tukipalveluiden kustannukset ns. vyörytyserien 

ja henkilöstökulujen maksuosuuksien kautta. Varhaiskasvatuksen siirtä-

misen jälkeen Mäntsälän kunta ei tuota varhaiskasvatuksen tukipalve-

luita Pornaisten kuntaan. Näin ollen varhaiskasvatuksen esimies- ja oh-

jausjärjestelyt on organisoitava uudelleen, mikäli liikkeen luovutuksen 

yhteydessä ei siirry tarvittavaa henkilöstöä. Tukipalveluiden organisointi 

on toteutettava siten, että palveluiden järjestäminen tapahtuu katkeamat-

tomasti siirtymävaiheessa. Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran käyttöön-

otto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2018 puolella tukipalveluiden 

uudelleen organisoinnin mahdollistamiseksi. 

 

Varhaiskasvatuksen ohjaajan työnkuvaan kuuluu kuntalaisten oikeuksiin 

liittyvää päätöksentekoa, jolloin työtehtävien hoitamista varten on perus-

tettava virka. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänkuva muodostuu var-

haiskasvatuksen palveluohjauksesta, yksityisen päivähoidon valvonnasta 

ja ohjaamisesta, kunnallisen perhepäivähoidon ohjaamisesta, avoimen 

varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakastieto-

järjestelmän pääkäyttäjyydestä.  Virkasuhteeseen ottava viranomainen 

muokkaa tarvittaessa tehtävänkuvaa haun yhteydessä tai myöhemmin 

varhaiskasvatuksen järjestämisessä ilmenevien tarpeiden mukaan. 

 

Hallintosäännön 34§:n mukaisesti virkasuhteeseen ottava viranomainen 

voi päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, mikäli kelpoisuusvaatimuksia 

ei määritellä viranperustamisen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ohjaa-

jan viran kelpoisuusvaatimukseksi määritellään varhaiskasvatusyksikön 

esimieheen/päiväkodinjohtajaan rinnastettava varhaiskasvatuslain ja ase-

tusten mukainen kelpoisuus. Eduksi katsotaan monipuolinen varhaiskas-

vatuksen tuntemus, esimieskokemus sekä asiakastietojärjestelmien tunte-

mus.  

../.. 
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../.. 

Viran palkkataso määritellään Mäntsälästä siirtyvää päiväkodinjohtajan 

virkaa vastaavaksi, jotta palkkaus on samassa suhteessa vuodenvaih-

teessa 2019 liikkeen luovutuksessa siirtyvän henkilöstön kanssa. Määrä-

rahamuutoksen tarve vuodelle 2018 arvioidaan osavuosikatsauksen yh-

teydessä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituis-

ten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämi-

seen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.  

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen ohjaa-

jan viran perustamista ja rekrytointiluvan myöntämistä varhaiskasvatuk-

sen ohjaajan palkkaamiseksi esittelytekstin mukaisesti. 

 

Lautakunta esittää lisäksi että rekrytointi aloitetaan heti kunnanhallituk-

sen päätöksen jälkeen. 

 

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015.  

 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  _________________________________ 
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VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN PALKKAAMINEN 

 

Sivltk 73 § Varhaiskasvatuslain 4§: n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivä-

hoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuu-

dessa kuin laissa säädetään. Pornaisten kunta on päättänyt siirtää var-

haiskasvatuksen järjestämisen kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019 al-

kaen ja irtisanoa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan yhteistoi-

mintasopimuksen. (Valt 25.6.2018, §41)  

 

Yhteistoimintasopimuksen voimassa ollessa Mäntsälän kunta järjesti 

varhaiskasvatuksen kokonaisuudessaan tarvittavine tukipalveluineen. 

Pornaisten kunta maksoi tukipalveluiden kustannukset ns. vyörytyserien 

ja henkilöstökulujen maksuosuuksien kautta. Varhaiskasvatuksen siirtä-

misen jälkeen Mäntsälän kunta ei tuota tukipalveluita Pornaisten kun-

taan. 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 6 luvun 25§ mukaan 

kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta 

vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Näin ollen 

varhaiskasvatuksen erityisen tuen järjestelyt on organisoitava uudelleen, 

mikäli liikkeen luovutuksen yhteydessä ei siirry tarvittavaa henkilöstöä. 

Erityisen tuen organisointi on toteutettava siten, että palveluiden järjestä-

minen tapahtuu katkeamattomasti siirtymävaiheessa. Varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan tehtävän käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi 

vuoden 2018 puolella. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuva muodostuu seuraavista 

kokonaisuuksista. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: 

 toimii erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden 

valmistelu-, suunnittelu-ja konsultointitehtävissä  

 vastaa alle kouluikäisten, esiopetusikäisten ja pidennetyn oppivelvol-

lisuuden piiriin kuuluvien lasten erityisen tuen järjestelyistä ja toteu-

tumisesta varhaiskasvatuksessa 

 suunnittelee varhaiserityiskasvatuksen resurssien kohdentamista 

 organisoi tukitoimet yhteistyössä perheiden, henkilöstön sekä eri asi-

antuntijatahojen (mm. hyvinvointineuvola) kanssa luontevaksi osaksi 

varhaiskasvatusta. 

 toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja kehittää sekä koor-

dinoi varhaiserityiskasvatuksen palveluja Pornaisten kunnassa 

 toimii päiväkotiryhmien tukena arkipäivän toiminnassa  

 

Työsuhteeseen ottava viranomainen muokkaa tarvittaessa tehtävänkuvaa 

haun yhteydessä tai myöhemmin varhaiskasvatuksen järjestämisessä il-

menevien tarpeiden mukaan. 

 

../.. 
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../.. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhteisen tehtävän kelpoisuus-

vaatimukseksi määritetään varhaiskasvatuksen lainsäädännössä ja ase-

tuksessa määritelty kelpoisuus. Eduksi katsotaan monipuolinen varhais-

kasvatuksen tuntemus sekä kokemus erityisen tuen tehtävistä.  

 

Palkkataso määritellään Mäntsälän varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

palkkatasoa vastaavaksi, jotta palkkaus on samassa suhteessa liikkeen 

luovutuksessa siirtyvän henkilöstön kanssa. Mahdollinen määräraha-

muutoksen tarve vuodelle 2018 arvioidaan osavuosikatsauksen yhtey-

dessä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten 

virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen 

tarvitaan kunnanhallituksen lupa.  

 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle rekrytointiluvan myöntä-

mistä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseksi esittelytekstin 

mukaisesti.  

 

Lautakunta esittää lisäksi, että rekrytointi aloitetaan heti kunnanhallituk-

sen päätöksen jälkeen. 

 

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015.  

 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  _________________________________ 
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LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PÄIVI KULMALALLE 

 

Sivltk 74 § Päivi Kulmala on aloittanut Parkkoja koulunjohtajan/ luokanopettajan 

virassa 1.8.2018 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta myöntää Parkkojan koulun laskujen hyväksymisoi-

keuden Päivi Kulmalalle 20.9.2018 lukien. 

 

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

                                             ___________________________________ 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 

Sivltk       75 § Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.  

*   

Jari Wäre, sivistysjohtaja 

    -      Päätökset 253 –  

 

  Rissanen Marjo, rehtori 

- Päätökset 477 - 482 

 

  Koskinen Lea, apulaisrehtori 

- Päätökset 61 – 97 

 

  Koskinen Lea, vt. rehtori 

- Päätökset 1 –  

 

Kaajava Rene, rehtori 

- Päätökset  61 –   

 

Kulmala Päivi, rehtori 

-  Päätökset  

 

Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri  

- Päätökset 37  –  

 

Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja 

- Päätökset 17 –  

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,  

puh. 040 174 5015 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

___________________________________  
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ILMOITUSASIAT 

 

Sivltk         76 § MKKV (Motoristit KouluKiusaamista Vastaan) tapahtuma pidettiin  

Pornaisten Yhtenäiskoululla 12.9.2018 

 

Tiedoksi nuorisovaltuuston pöytäkirja 3.9.2018. 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

 Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre 

 puh. 040 174 5015. 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

 

 Merkittiin tiedoksi. 

 ____________________________________ 
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MUUT ASIAT  

 

Sivltk        77 §        Käsiteltiin hyvinvointiohjelman valmistelutilannetta.  

 

Kokouksen alussa lautakunta tutustui Parkkojan koulun tiloihin, 

piha-alueisiin ja nurmikenttään.  

 

Johanna Tukiainen toi esille kotihoidontuen kuntalisän, josta ollaan 

päättämässä Mäntsälässä.  

                                       
________________________________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Sivistyslautakunta  19.9.2018  78 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val-
mistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

66, 69,72,73, 75,76,77 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 65,67,68, 70, 71, 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten sivistyslautakunta 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

65,67, 68, 70, 71,74 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen si-

sältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 
 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus-

asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 

ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 
 

Pykälät 

 
 

 

Lisätietoja 
 

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. 
1) Jos toimitettava 

 


