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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 27.3.2019

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu, klo 18 – 19.12

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
Franti Aija
Marttila Seija
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Peltola Anneli
Pudas Minna

varajäsen Laaksonen Teijo

kunnanhallituksen edustaja
hallintojohtaja
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
vapaa-aikapalvelujen päällikkö

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

20 – 29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla 1.4.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ninna Mäenpää ja Mira Ohvo-Harhakoski

Puheenjohtaja

Jenni Lastuvuori
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

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

Pornainen,
Allekirjoitukset

Ninna Mäenpää

Mira Ohvo-Harhakoski

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

20 §

Kokouspäivämäärä

sivu
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN VIRAN VAALI
Sivltk 20 §
liite *

Pornaisten kunnassa on ollut avoinna yhtenäiskoulun rehtorin virka.
Hakuilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi -sivuilla ajalla 6.2–28.2.2019.
Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta. Hakuilmoituksessa edellytettiin hyvää perusopetuksen tuntemusta ja johtamiskokemusta. Lisäksi korostettiin 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. Kelpoisuusvaatimuksena
on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
986/1998 mukainen rehtorin kelpoisuus.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon
saatuaan.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.1.2019 § 26 nimennyt seuraavan haastatteluryhmän: Jari Wäre, Peter de Jong, Erja Palviainen ja Ninna Mäenpää.
Hakemusten perusteella kutsuttiin viisi henkilöä haastatteluihin. Haastattelut pidettiin 12.3.2019. Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Johanna Maskery, Lea Koskinen, Marjaana Mäkinen, Kaisa Tukia
ja Susanna Lamminpää.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi lautakunnalle.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta valitsee Pornaisten kunnan perusopetuksessa avoinna
olleeseen Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan FM Lea Koskisen
1.8.2019 alkaen. Varalle valitaan KM Marjaana Mäkinen.
Esitys perustuu hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella
tehtyyn kokonaisarviointiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Sivistyslautakunta

20 §

Sivltk 20 §

./..
Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun kuluessa Heikki Peisa esitti, että virkaan valittaisiin
Marjaana Mäkinen. Koska esittelijän ehdotuksesta tehtiin poikkeava esitys, puheenjohtaja kysyi, voidaanko vaali suorittaa avoimena äänestyksenä. Lautakunta hyväksyi menettelyn.
Suoritetussa äänestyksessä Lea Koskinen sai kuusi ääntä ja Marjaana
Mäkinen sai kaksi ääntä.
Äänestyksen tuloksena äänin 6-2 Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin
virkaan valittiin FM Lea Koskisen 1.8.2019 alkaen.
Varalle valittiin KM Marjaana Mäkinen.
____________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2019 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN – JA TULOIHIN/Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke
Sivltk 21 §
liite *
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten vapaaaikatoimelle 8.000 euroa käytettäväksi Kokeilun kautta liikunnan riemuun 3 -hankkeeseen. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla
1.1.2019- 31.12.2019 (ESAVI/236/2018). Avustuspäätös lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kustannuspaikalle 3301.4228 kohdennetaan tuloja 8.000 euroa. Vastaava menojen lisäys eli 8.000 euroa kohdennetaan samaiselle kustannuspaikalle 4228 alla olevan tiliöinnin mukaisesti
TULOJEN
KOHDENNUS
3301. 4228
yht. 8 000
MENOARVION
MUUTOS
5010.4228
5103.4228
5101.4228
5580.4228
5919.4228

Määräaik/sijaisten palkat
palkkaperusteinen maksu
muut sivukulut
PALKKAKULUT Yhteensä
kalusto ja kaluston varaosat
Muut vuokramenot
Avustustiliöinti Yhteensä

4 100 €
700 €
100 €
4 900 €
2 800 €
300 €
8 000,00 €

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ylläolevan taulukon mukaiset talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704

Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen mukaiset vapaa-aikatoimen talousarviomuutokset.
______________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Sivltk 22 §
liite 21

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan tiedot tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten vuodelta 2018. Sivistystoimen toimintakertomus on liitteenä 21.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018 liitteen 21 mukaisena ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään
mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.
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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TÄYDENNYS PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 9DKLUOKKIEN LEIRIKOULU
Sivltk 23 §
liite 22

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 §65 hyväksynyt Pornaisten Yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa
täydennetään seuraavalla leirikoululla.
Pornaisten Yhtenäiskoulun 9DK- luokkien oppilaita on lähdössä leirikouluun Krakovaan 20.5-24.5.2019. Mukaan on lähdössä 21 oppilasta ja
2 opettajaa sekä 2 huoltajaa. Jos oppilas ei jostain syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti hänelle osoitetussa
luokassa. Esityslistan liitteenä on leirikoulusuunnitelma, joka sisältää
kustannuslaskelman sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja
huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten Yhtenäiskoulun 9DK- luokkien
leirikoulusuunnitelman
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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LAUSUNTO KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSESTA
Sivltk 24 §
liitteet 23-27

Pornaisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen
30§:n mukaista lausuntoa kartanorinteen asemakaavan laajennuksesta.
Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 120.3.-18.4.2019. Pornaisten kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivulla www.pornainen.fi.. Lausuntoa pyydetään 18.4.2019 mennessä.
Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihtoehdot ja kaavaselostus.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta antaa asemakaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Kaava-alue ei edellytä tonttivarauksia sivistystoimen näkökulmasta,
vaan alueen asukkaat voivat tukeutua kohtuullisen etäisyyden päässä sijaitseviin sivistyspalveluihin ml. koulut ja varhaiskasvatuksen palvelut.
Lähialueella sijaitsevien palveluiden hyödyntäminen edellyttää, että alueen kaavoitusta ja muita kulkuyhteyksiin vaikuttavia hankkeita valmisteltaessa ja toteutettaessa parannetaan asukkaiden kevyen liikenteenkulkuyhteyksiä erityisesti keskustan, kirjaston, Mika Waltarin ja Yhtenäiskoulun, Linnunlaulun päiväkodin ja liikuntapaikkojen suuntiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_______________________________________
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT/ KESÄAJAN MAKSUTTOMUUS
Sivltk 25 §

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). 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.
Kesäajan maksuttomuus
Mäntsälän kunnalla oli varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu Pornaisten
kunnan osalta sopimukseen perustuen 31.12.2018 saakka. Aiemmin kesäajan maksuttomuudesta päätettiin myös Pornaisten osalta vuosittain
Mäntsälän kunnan viranhaltijan tekemällä päätöksellä. Näin ollen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuun siirryttyä Pornaisten kunnan tulee ottaa erikseen kantaa kesäajan maksuttomuuden jatkamiselle.
Mikäli kesäajan maksuttomuudesta ei tehdä erillistä päätöstä, on heinäkuu maksuton niiden perheiden lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Lisäksi voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan kokonaisen kuukauden poissaolosta
peritään puolikas maksu.
Mäntsälässä olleen käytännön mukaisesti lautakunnalle esitetään, että
kesäkuun tai heinäkuun alusta päivystysajan loppuun saa maksuvapautuksen, mikäli poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti kesälomakyselyn
yhteydessä.
Maksuvapautuksen saa, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta seuraavasti:
1. 1.6. alkaen päivystysajan loppuun
2. 1.7. alkaen päivystysajan loppuun

Kesällä 2019 päivystysaika päättyy 4.8.2019.
Yllämainitut hyvitykset koskevat myös niitä lapsia, jotka ovat aloittaneet
varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden syyskuussa tai sen jälkeen. Muilta osin noudatetaan sivistyslautakunnan tekemää päätöstä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista §88, 21.11.2019.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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./..
Edellä mainittujen maksuvapautusaikojen ajalta vanhemmilla ei ole oikeutta Kelan maksamaan lasten kotihoidontukeen, jonka voi saada vain,
jos irtisanoo varhaiskasvatuspaikan.
Tulevien koululaisten varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa tarpeen päätyttyä, koska oikeus varhaiskasvatukseen päättyy perusopetuksen alkaessa.
Muutoksella ei ole vaikutusta talousarvion tulokertymään, koska lähes
samanlainen käytäntö on ollut aiemminkin käytössä Mäntsälän vastatessa Pornaisten varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kesäajan maksuttomuus vähentää lisäksi sijaisten tarvetta päiväkodeissa.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää ottaa kesäajan maksuttomuuden käyttöön esittelytekstin mukaisesti
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

26 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 28 – 45
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 162 – 235
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 1 - 10
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 25 – 35
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 30 - 41
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 17 – 20
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- ei uusia päätöksiä
Satu Komscha, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 1 – 13
Merja Harmokivi, vt. päiväkodin johtaja
- Päätökset 1 – 100
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
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ILMOITUSASIAT
Sivltk

27 §

- Parkkojan koulun lähiliikunta- alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio ja rakennustapaselitys on hyväksytty valtuustossa 25.2.2019
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk

.

28 §

- Mira Ohvo-Harhakoski esitti, että esimerkiksi virkavaaleja valmisteltaessa kysyttäisiin myös nuorisovaltuustolta esille otettavia seikkoja
ja näkökohtia. Samoin, että esimerkiksi päiväkodin johtajan valinnsa kuunneltaisiin lasten toiveita valintaa valmisteltaessa.
-

Sivistysjohtaja kertoi meneillään olevan koulukuljetuskilpailutuksen
kriteereistä.

-

Keskusteltiin ns. ”pankin talon” tilanteesta ja sivistysjohtaja kertoi
meneillään olevan remontin valmistuvan kevään kuluessa.
Tilojen tulevilta käyttäjiltä (mm.eri yhdistykset) on kysytty toiveita
ja ne on pyritty huomioimaan.. Tässä vaiheessa remontoidaan alakerta ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden syksyllä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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27.3.2019
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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
21,22,23,24,26,27,28,29

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
20,25

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
20,25

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

38
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
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