PORNAISTEN KUNTA

Kokouskutsu

5/2019

Lähettämispäivä

15.5.2019

Sivistyslautakunta
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 22.5.2019 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Pornaisten Yhtenäiskoulu , ovi K

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia Liite
Sivu

51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

52

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

37

*

53

Päiväkodin johtajan vaali

38

*

54

Virkavapaushakemus ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020 / Maria Nivala

39

27

55

Vapaa-aikatoimen hinnasto ajalle 1.6.2019- 31.7.2020

40

28

56

Liikuntasalivuorojen jakaminen kaudelle 2019- 2020

41

29

57

Talousarviomuutokset vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019 käyttötalousmenoihin- ja tuloihin

42

*

58

Yhtenäiskoulun rehtorin virkavaalin vahvistaminen

43

59-60

Pornaisten Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran auki julistaminen, kelpoisuusehdoista ja haastatteluryhmästä päättäminen

44

61

Kirjaston itsepalvelukokeilu ajalla 2.9.2019- 31.5.2020

45

62-64

Johanna Tukiaisen ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama aloite kotihoidon
tuen kuntalisän maksamiseksi Mäntsälän kunnan tapaan myös Pornaisten
kunnassa

46

*

65-66

Anomus palkallisesta virkavapaudesta / Ansa Sivula

47

*

67

Työlomahakemus ajalle 1.8.2019 – 31.12.2020 / Pauliina Vilja

48

*

68

Virkavapaushakemus ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020 / Minna Pudas

49

*

69

Viranhaltijapäätökset

50

70

Ilmoitusasiat

51

71

Muut asiat

52

72-73

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

ASIALISTA

Nro

5/2019
Sivistyslautakunta

Sivu

51
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 22.5.2019 klo 18.00 – 19.55
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Pornaisten Yhtenäiskoulu

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

de Jong Peter, pj.
Lastuvuori Jenni, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
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Parviainen Kai
Peisa Heikki
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varajäsen Laaksonen Teijo
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

37 - 52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla 27.5.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Tukiainen ja Jenni Lastuvuori

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, 27.5.2019
Allekirjoitukset

Johanna Tukiainen

Jenni Lastuvuori

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

37 §
29 §

Kokouspäivämäärä

sivu

22.5.2019
24.4.2019
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN VAALI
Sivltk 37 §
liite *

Pornaisten kunnassa on ollut avoinna päiväkodin virka. Hakuilmoitus
julkaistiin kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi sivuilla ajalla 6.2–28.2.2019. Viran hakuaikaa jatkettiin 7.3.2019 alkaen
4.4.2019 saakka.
Jatketun hakuajan päättymiseen mennessä tuli yhteensä 13 hakemusta.
Hakuilmoituksessa edellytettiin varhaiskasvatuksen tuntemusta ja johtamiskokemusta. Lisäksi korostettiin yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja hyvää organisointikykyä. Päiväkodin johtajan odotetaan vievän yksikössään eteenpäin uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena
on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukainen kelpoisuus saman
lain 74 ja 75§:n mukaiset siirtymäsäännökset huomioiden sekä riittävä
johtamistaito.
Palkkaus määräytyy KVTES: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 § 5 nimennyt seuraavan
haastatteluryhmän: Jari Wäre, Peter de Jong, Mira Ohvo- Harhakoski ja
Johanna Tukiainen.
Hakemusten perusteella kutsuttiin kuusi henkilöä haastatteluihin, joista
yksi perui hakemuksensa. Haastattelut pidettiin 15. ja 16.4.2019. Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Päivi Peltonen, Sari Koskenmäki, Hanna Rintanen, Laura Wiik sekä yhden hakijan joka ei halunnut nimeään julkaistavan.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi lautakunnalle.
Sivistysjohtajan esitys:
-

lähettää soveltuvuustesteihin seuraavat hakijat: Hanna Rintanen ja
Laura Wiik

-

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
__________________________________
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Sivltk 37 §
liite*

Yhdistelmä hakijoista on lähetetty 24.4.2019 kokouksen esityslistan mukana tiedoksi lautakunnalle.
Soveltuvuustutkimuslausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta valitsee Pornaisten kunnassa avoinna olleeseen päiväkodin johtajan virkaan sosionomi Hanna Rintasen 17.6.2019 alkaen tai
sopimuksen mukaan.
Esitys perustuu hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella
tehtyyn kokonaisarviointiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
174 5015.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 1.8.2019-31.7.2020/ MARIA NIVALA
Sivltk 38 §
liite *

Parkkojan koulun päätoiminen tuntiopettaja Maria Nivala hakee palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Em. lain 27 §:n 2 momentissa todetaan, että virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat
työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.
Harkinnassa on otettava huomioon mm. se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana hoidetaan. Tässä tapauksessa sijaisjärjestelyt ovat ratkaistavissa virkavapauden ajalle ilman kohtuutonta haittaa
opetuksen järjestämiselle.
Opetuksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi tavoitteena on, että
virkavapautta myönnetään enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mikäli ei
ole erityisiä perusteita pidemmälle virkavapaalle.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää päätoiminen tuntiopettaja Maria Nivalalle
virkavapaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

39 §

Kokouspäivämäärä

sivu

22.5.2019

55

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO AJALLE 1.6.2019 – 31.7.2020
Sivltk 39§
liite 27

Hallintosäännön § 22 kohta 7:n mukaan lautakunta vastuualueellaan
päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista. Toimielin
myös myöntää vapautuksen maksusta.
Esitys vapaa-aikatoimen on hinnastoksi ajalle 1.6.2019 - 31.7.2020 on
esitetty liitteessä 27.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa vapaa-aikatoimen hinnaston liitteen 27 mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:
Lautakunta vahvisti hinnaston liitteen 27 mukaisesti.
_________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2019-2020
Sivltk 40 §
liite 28

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Waltarin koulun liikuntasaleihin.
Liitteessä 28 on ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun
ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle 2019-2020 sekä yhteenveto hakijoiden toiveista suhteessa myönnettyihin vuoroihin.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2019-2020 salivuorojaon liitteen 28
mukaisesti. Vapaiksi jääneitä vuoroja tarjotaan ensiksi tahoille, joiden
kaikkia vuorotoiveita ei voitu täyttää. Muutoin vapaita vuoroja voi tiedustella kauden aikana vapaa-aikatoimesta.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti esitystään siten, että Parkkojan koulun keskiviikon PPNS:n vuoron ajankohdaksi
muutetaan klo 17-19. Mäntsälän kansalaisopiston vuoron alkamisajaksi
esitetään klo 19.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.
Merkittiin, että Heikki Peisa poistui kokouksesta käydyn keskustelun sekä tehdyn päätöksenteon ajaksi.
_______________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKAPALVELUIDEN VUODEN 2019 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN – JA TULOIHIN/Nuorten työpajatoiminta
Sivltk 41§
liite 29
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle
28 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella
1.1.- 31.12.2019 (ESAVI/23271/2018) Avustus voi kattaa enintään 75 %
avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustuspäätös lähetetään tiedoksi liitteenä 29
Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 28 000 euron tuloarvion muutos. Vastaava menojen lisäys eli 28.000 euroa kohdennetaan samaiselle
kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti.
4215 Nuorten työpaja
TULOARVION MUUTOS
3301. 4215
28 000
MENOARVION MUUTOS
5010.4215 (määräaik.palkat)
22500
5103.4215 (palkkaperusteinen
maksu)
3800
5101.4215 (muut maksut)
800
PALKKAKULUT Yhteensä
27100
5460.4215 (matkustus-ja kuljetus)
600
5580.4215 (kalusto)
300
Muut menot yhteensä
900
YHTEENSÄ
28 000,00 €

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

Sivltk 42 §

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.3.201 § 20 valinnut Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan FM Lea Koskisen.
Lea Koskinen on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen ja
ilmoittanut ottavansa Yhtenäiskoulun rehtorin viran vastaan 1.8.2019 alkaen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa rehtorin virkavaalin. Lea Koskinen aloittaa
Yhtenäiskoulun rehtorin virassa 1.8.2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta vahvisti rehtorin virkavaalin.
______________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN,
KELPOISUUSEHDOISTA JA HAASTATTELURYHMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Sivltk 43 §

Pornaisten yhtenäiskoulun vt. rehtorina toimiva apulaisrehtori Lea Koskinen siirtyy Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan 1.8.2019 alkaen. Näin ollen Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virka jää avoimeksi. Pornaisten kunnanvaltuuston (17.12.2018) hyväksymässä hallintosäännössä (22§) todetaan, että sivistyslautakunta valitsee koulujen rehtorit.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.5.2019 myöntänyt rekrytointiluvan
Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen. Aikataulusyistä apulaisrehtorin virkaa laitettiin hakuun jo ennen lautakunnan kokousta 10.5.2019. Tavoitteena on,
että virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässään 1.8.2019.
Apulaisrehtori toimii tiiviissä yhteistyössä rehtorin kanssa tavoitteenaan
kehittää Pornaisten Yhtenäiskoulusta eteenpäin katsova, oppimista ja
hyvinvointia tukeva yhtenäiskoulu. Tehtävässä edellytetään hyvää perusopetuksen ja oppilashuoltolain tuntemusta, yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä organisointikykyä. Apulaisrehtorin tehtävänkuvaan kuuluu mm. yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon kehittäminen, lukujärjestysten laatiminen, lähiesimiehenä toimiminen, koulukuljetusten organisointiin osallistuminen sekä koulu- ja kuntakohtainen kehittämistyö. Apulaisrehtori toimii Yhtenäiskoulun rehtorin sijaisena.
Apulaisrehtorilta vaaditaan rehtorin kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 2§:n mukaan.
Lisäksi arvostamme kokemukseen sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa kykyä johtaa yhtenäiskoulun arkea menestyksekkäästi
yhteistyössä rehtorin kanssa.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuilmoitus julkaistaan te-palvelujen (mol) sivulla sekä kunnan kotisivuilla.
Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun 3-5
hakijaa. Haastatteluryhmän muodostavat sivistysjohtaja, Yhtenäiskoulun
rehtori sekä 2-3 sivistyslautakunnan nimeämää lautakunnan jäsentä.
Haastattelut järjestetään viikoilla 23 ja/tai 24.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa apulaisrehtorin viran auki julistamisen, esittelytekstissä mainitut apulaisrehtorin viran kelpoisuusehdot sekä
valitsee 2-3 lautakunnan jäsentä haastatteluryhmään.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Päätettiin vahvistaa viran auki julistaminen sekä viran kelpoisuusehdot
esityksen mukaisesti. Haastatteluryhmään nimettiin Heikki Peisa,
Johanna Tukiainen ja Ninna Mäenpää.
_____________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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KIRJASTON ITSEPALVELU-KOKEILU 2.9.2019-31.5.2020
Sivltk 44 §
Kirjaston henkilöstötilanne, toimenkuvat ja resurssit on kartoitettu henkilöstöpalaverissa 8.5.2019. Tämän johdosta on mahdollista aloittaa kirjastossa itsepalvelu-kokeilu 2.9.2019-31.5.2020. Kokeilun aikana kerätään asiakkailta ja henkilökunnalta tietoa toiminnan sujuvuudesta ja sen
pohjalta tehdään keväällä 2020 päätös, millaisessa muodossa ja millaisilla aukioloajoilla itsepalvelukirjasto otetaan vakituiseen käyttöön.
Itsepalvelukirjasto:
Kirjasto auki:
ma-to 9-19
(itsepalveluaika 9-12, kirjaston asiakaspalvelu 12-19)
pe ja arkipyhien aatot 9-15
(itsepalveluaika 9-10, kirjaston asiakaspalvelu 10-15)
Itsepalveluaikana on kirjaston lainaus- ja palautusautomaatti toiminnassa
ja itsenäisesti käytettävissä. Myös varaukset ovat noudettavissa, sillä
siirrymme elokuussa 2019 varausten itsepalvelunoutoon. Asiakkaat saavat niin sanotun alias-tunnuksen, jotta varusten noudossa säilyy tietoturva.
Aukiolomuutokset tuovat aukioloaikaa lisää kymmenen tuntia. Muutosten johdosta pysymme tarjoamaan entistä parempia ja laajempia palveluita kuntalaisille.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä itsepalvelukokeilun esittelytekstissä
mainituin aukiolotunnein
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad, puh. 040 3568573.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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JOHANNA TUKIAISEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALLEKIRJOITTAMA ALOITE KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄN MAKSAMISEKSI MÄNTSÄLÄN TAPAAN MYÖS PORNAISISSA
Sivltk 45 §
Johanna Tukiainen ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet 29.10.2018
valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen:
”Mäntsälä on 24.9.2018 kunnanvaltuustossa tehnyt lopullisen päätöksen
kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta omassa kunnassaan 1.1.2019
alkaen. Myös pornaislaiset lapsiperheemme ja kuntalaisemme toivovat
yhtäläisen tuen maksamista meidänkin kunnassamme Kuntalaisvetoomus
asiasta allekirjoituksineen liitteenä.
Kuuma-kunnista ja pääkaupunkiseudun kunnista van 4 kuntaa (Pornainen, Hyvinkää, Järvenpää ja Vihi) eivät maksa kuntalisää. Mäntsälä, Sipoo, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Tuusula, kuten myös Helsinki,
Espoo ja Vantaa maksavat kyseistä lisää.
Lasten kotihoidon kuntalisän maksaminen on hyvää ja lapsiystävällistä
perhepolitiikkaa. Useampien vanhempien ensisijainen toive on saada itse hoitaa lapsiaan kotona näiden varhaislapsuuden ajan. Kuntalisän
myöntäminen tai myöntämättä jättäminen kertoo kunnan arvoista. Tällä
hetkellä kuntamme tukee vahvasti pienten lasten hoitoa silloin, kun se
tapahtuu jonkun muun kuin lapsen oman vanhemman toimesta. Kunnalle
lasten hoidon tuet ovat myös selkeästi edullisin lasten hoitomuoto. Vuoden 2017 laskelman mukaisesti päiväkotihoidon bruttokustannus oli
Pornaisissa alle 3v osalta 17097€/v/lapsi ja yli 3v osalta 10433€/v/lapsi
Mäntsälästä saadun tiedon mukaan. Kelan maksama kotihoidontuki kuntalisän kanssa, Mäntsälän mallin mukaisella hintatasolla, maksaisi yhdestä alle 3v:sta 5860€/v ja yli 3v:sta 1621€/vuosi. Kelan hoitamana
kuntalisän maksaminen lastenhoitotuen korotuksena, olisi kunnalle maksutonta.
Kuntamme tulisi toimia eri vaihtoehtojen mahdollisimman tasapuolisena
mahdollistajana ja tukea eri hoitomuotoja valinneita perheitä tasavertaisesti. Perheiden todellista valinnanvapautta tulee lisätä ja kuntalisän
myöntäminen vahvistaa kotihoitoa yhtenä vaihtoehtona.
Myös Pornaisten on hyvä näyttää niin ulos- kuin sisäänpäinkin lapsi ja
perhemyönteisenä kuntana. Jo kunnan uusi strategia edellyttää sitä.”
Pornaisissa varhaiskasvatuksen järjestämisen laajuus ja kotihoidon tuen
maksatus perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.
../.
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Kotihoidon tukea maksetaan tällä hetkellä ilman kunnallista lisää seuraavasti Kelan kautta Pornaisissa asuville perheille seuraavasti:




yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk
muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi
yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi.

Kotihoidon tuen kuntalisään lainsäädäntö ei ota muuten kantaa kuin toteamalla, että kunta voi maksaa halutessaan kotihoidon tukea korotettuna, jolloin Kela voi hoitaa myös kunnallisen lisän maksatuksen.
Kotihoidon tuen vaikuttavuudesta ei ole kattavaa tutkimustietoa, mutta
tehtyjen tutkimusten perusteella voitaneen todeta, että kotihoidon tuen
kuntalisä ei ole suurin yksittäinen tekijä pienen lapsen varhaiskasvatuksen ratkaisuja pohdittaessa. Käytännön kokemus eri varhaiskasvatusmuotojen lapsimäärien vaihteluista tukee tätä havaintoa. Jaana Peltolan
pro gradu- tutkielman (Peltola, J. (2018) Kotihoidon tuen kuntalisän yhteys lapselle valittuun hoitomuotoon ja äitien taustatekijöihin) mukaan
kuntalisän käyttö oli sitä todennäköisempää mitä suuremmat olivat perheen tulot, mitä vanhempi äiti oli ja mitä nuorempi lapsi oli. Kaikkein
voimakkaimmin kuntalisän käytön todennäköisyyttä ennusti kuitenkin
äidin synnyinmaa, kun se oli muu kuin Suomi. Toisaalta kuntalisällä
saattaa olla kotona hoitamista pidentävä vaikutus. Tämä tarkoittaa käytännössä yleensä äitien jäämistä kotiin hoitamaan lapsia. Kotihoidon tukea käyttävät pisimpään pienituloiset, matalasti koulutetut ja heikossa tai
epävakaassa työmarkkina-asemassa olevat äidit.
Koska kuntalisän vaikuttavuudesta ei ole selkeää näyttöä, tulisi kotihoidon kuntalisää arvioida lähinnä lapsiperheille suunnatun lisätulon näkökulmasta. Lisäksi tulisi huomioida, että kansainvälisesti varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Suomessa alhainen muihin maihin verrattuna,
joten kuntalisän käyttöönoton tavoitteiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa osallistumisasteen nostamiseen tähtäävien kansallisten tavoitteiden
kanssa. Lisäksi kotihoidon tuen kuntalisää tulisi arvioida kriittisesti erityisesti siitä syystä, että kuntalisä näyttäisi pidentävän erityisesti tukea
tarvitsevien perheiden lasten kotihoidon kestoa.
19.3.2018 Pornaisten kunnanhallitus käsitteli Mäntsälän kunnan valtuustoaloitetta liittyen kotihoidon kuntalisän maksattamiseen. Tällöin kunnanhallitus esitti lausuntonaan, ettei kotihoidon tuen kuntalisää tulisi
ryhtyä maksamaan.
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Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Johanna Tukiaisen sekä 11 muun valtuutetun allekirjoittama aloite kotihoidon tuen kuntalisän maksamiseksi Mäntsälän tapaan myös Pornaisissa on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun kuluessa Johanna Tukiainen esitti esityksestä poikkeavan
vastaehdotuksen aloitteen käsittelyn jatkamiseksi ja Heikki Peisa esitti
asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten valmisteluja varten.
Suoritettiin avoin äänestys asian pöydälle jättämisestä. Esitystä
kannatti viisi (Peter de Jong, Heikki Peisa, Erja Palviainen, Jenni
Lastuvuori ja Veera Varjalehto)
Äänestyksen tuloksena asia päätettiin jättää pöydälle äänin 5-3.
_________________________________________________
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ANOMUS PALKALLISESTA VIRKAVAPAUDESTA/ ANSA SIVULA
Sivltk 46 §
liite *

Ansa Sivula on päässyt suorittamaan erillisiä erityisopettajan opintoja
Helsingin yliopistoon. Päteviä erityisopettajia/erityisluokanopettajia ei
saada tällä hetkellä palkattua kaikkiin avoinna oleviin virkoihin, joten
erityisopettajan koulutukseen hakeutumista voidaan pitää kunnan kannalta erittäin hyödyllisenä. Työn ohessa tehtävien opintojen johdosta hän
anoo 14.5.2019 päivätyssä kirjeessään palkallista virkavapautta syyslukukaudelle 2019 seuraavasti:
 2.-13.9.2019
 30.9-11.10.2019
 28.10.-8.11.2019
Kevätlukukaudelle 2020 läsnäoloa edellyttävää kokopäiväopetusta on
7.1.-6.3.20202.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.2.2012 (§23) hyväksynyt palkkatoimikunnan esityksen koskien erityisopettajaksi/ erityisluokanopettajaksi pätevöityvien opettajien virkavapausajan palkkaa.
-

-

edellytyksenä on, että henkilö on työskennellyt Pornaisten kunnan
palveluksessa vastaavissa tehtävissä vähintään edeltävän vuoden yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa
koulutuksella ei tarkoiteta täydennyskoulutusta, vaan virkaan/tehtävään pätevöittävää koulutusta

Ansa Sivula täyttää palkalliselle virkavapaalle myönnetyt edellytykset.
Koulutuksen ajaksi viranhaltijalle/työntekijälle voidaan tapauskohtaisen
harkinnan mukaan myöntää palkallisena virkavapaana/työvapaana 50%
virkavapausajan/ työvapaan palkkauksesta enintään 90 päivän ajalta.
Kunnanhallituksen päätöksen perusteella viranhaltijalta on edellytetty
virkavapaan myöntämisen ehtona lisäksi sitoutumista työskentelyyn
Pornaisten kunnan palveluksessa vähintään kahden vuoden ajan.
Pätevien erityisopettajien palkkaaminen on ollut jo pitkään haasteellista
koko Uudellamaalla ja laajemminkin Suomessa. Myöskään ensi lukuvuodelle kaikkiin avoinna olleisiin virkoihin ei saatu palkattua pätevää
erityisopettajaa.
../.
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Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Ansa Sivulalle myönnetään virkavapaata esittelytekstin mukaiselle ajalle. Palkallisen
virkavapaan osalta noudatetaan esittelytekstissä mainittuja ehtoja.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ,että Ansa Sivulalle
myönnetään virkavapaata esityksen mukaisesti.
_______________________________________________________
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TYÖLOMAHAKEMUS AJALLE 1.8.2019-31.12.2020/ PAULIINA VILJA
Sivltk 47 §
liite *

Linnunlaulun päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pauliina Vilja hakee palkatonta työlomaa ajalle 1.8.201931.12.2020.
Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 11§:n 3 mom. mukaan työvapaan myöntämistä harkittaessa tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat sekä mahdollisimman yhtenäinen käytäntö.
Harkinnassa on otettava huomioon mm. se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana hoidetaan. Tässä tapauksessa sijaiseksi ei
todennäköisesti pystytä palkkaamaan pätevää työntekijää, joten tarkoituksenmukaista on myöntää työloma ensin vuodeksi ja arvioida syksyn
2020 työloman tarvetta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta keväällä/kesällä 2020.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pauliina
Viljalle palkatonta työlomaa ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________
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VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 1.8.2019-31.7.2020/ MINNA PUDAS
Sivltk 48 §
liite *

Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Minna Pudas hakee palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Kunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen 11§:n 3 mom. mukaan kunnissa tulisi omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten työvapaiden
myöntämisen osalta. Lisäksi harkinnassa on otettava huomioon mm. se,
miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana hoidetaan.
Palveluiden sujuvan järjestämisen vuoksi tavoitteena on, että virkavapautta myönnetään enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mikäli ei ole erityisiä perusteita pidemmälle virkavapaalle.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää vapaa-aikapalveluluiden päällikölle Minna
Pudakselle virkavapaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 49 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 51 - 69
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 303 – 385
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 37 - 57
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 36 – 59
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 45- 54
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 24 – 32
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 11 – 13
Satu Komscha, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 14 – 17
Merja Harmokivi, vt. päiväkodin johtaja
- Päätökset 134 - 158
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 50 §

- Nuorisovaltuuston pöytäkirja

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
____________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk 51 §

- Sivistyslautakunnan ylimääräinenkokous pidetään 19.6.2019 klo 18,
esittelijänä Lea Koskinen
Aiheina:
- varhennetun kielten opetuksen paikallisen opetussuunnitelmamuutoksen käsittely
- Pornaisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
- apulaisrehtorin virkavaali
- Yhdistystalon ja kokoustilojen maksuton käyttö Pornaisissa toimiville yhdistyksille
- Syksyn sivistyslautakunnan kokousaikataulu
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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
41,42,43,44,46,49,50,51,52

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
37,38,39,40,47,48

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
37,38,39,40,47,48

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

