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53 - 64

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan Pornaisten kirjastolla 24.6.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erja Palviainen ja Mira Ohvo-Harhakoski

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
Allekirjoitukset

Mira Ohvo-Harhakoski

Erja Palviainen

Aika ja paikka

Pornainen, 25.6.2019
Virka-asema

vt.rehtori

Lea Koskinen
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN VAALI
Sivltk 53 §
liite *

Pornaisten kunnassa on ollut avoinna yhtenäiskoulun apulaisrehtorin
virka. Hakuilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi -sivuilla ajalla 9.5.–30.5.2019.
Määräaikaan mennessä tuli 9 hakemusta. Hakuilmoituksessa edellytettiin 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. 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 25.5.2019 § 43 nimennyt seuraavan haastatteluryhmän: sivistysjohtaja Jari Wäre, yhtenäiskoulun rehtori
Lea Koskinen sekä sivistyslautakunnan jäsenet Ninna Mäenpää, Johanna
Tukiainen ja Heikki Peisa.
Hakemusten perusteella kutsuttiin viisi henkilöä haastatteluihin. Haastattelut pidettiin 10.6.2019. Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Seija Ronimus, Milla Rantanen, Jaana Palviainen, Milja Elomaa ja
Jaana Varis.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi lautakunnalle.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta
-

valitsee Pornaisten kunnassa avoinna olleeseen Pornaisten Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan FM Milla Rantasen 1.8.2019 alkaen. Valinta perustuu hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen
perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.
./..
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-

tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksessa.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________
Tämän pyklälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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VARHENNETTU KIELTEN OPETUS/ MUUTOS PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMAAN JA TUNTIJAKOON, A1- KIELI ENGLANTI
Sivltk 54 §
liite 30,31

Valtioneuvosto on antanut 20.9.2018 asetuksen perusopetusasetuksen
(852/1998) 3§:n 1 momentin muuttamisesta sekä perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (793/2018) 6§:n muuttamisesta. Edellä mainituilla asetusmuutoksilla perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 20 tuntia
työviikossa siten että A1- kieleen on aiempaa asetukseen verrattuna lisätty 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokille 1-2. Siirtymäsäännöksen mukaan
kevätlukukaudella 2020 vuosiluokalla 1 A1-kieltä opetetaan vähintään
0,5 vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2020–2021 vuosiluokalla 2 A1-kieltä
opetetaan vähintään 1,5 vuosiviikkotuntia.
A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat
lisäkustannukset korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Valtionosuus ei kuitenkaan koske kustannuksia, jotka aiheutuvat varhennetun kielten opetuksen aloittamisesta asetuksessa määriteltyä aiemmin. Kustannusten kasvu varhennetusta kielten opetuksesta johtuen on vuonna 2019 n. 5000€ ja vuodesta 2020 eteenpäin n.12000€.
Edellä mainittujen muutosten perusteella opetushallituksessa on valmisteltu opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen
tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Valtakunnalliset perusteet on julkaistu toukokuussa 2019, jonka jälkeen paikalliset opetussuunnitelmat voidaan laatia. Niiden on oltava valmiit ja hyväksytyt vuoden 2019 loppuun mennessä, sillä paikallisten opetussuunnitelmien muutosten on tultava voimaan viimeistään 1.1.2020. Paikallisen opetussuunnitelmaan esitettävät
lisäykset A1-kielen osalta ovat liitteenä.
Pornaisten sivistyslautakunnan kanssa käydyn keskustelun perusteella
paikallista opetussuunnitelmaa on valmisteltu siten, että varhennettu
kielten opetus aloitetaan jo lukuvuoden 2019-2020 alusta. 1. ja 2. vuosiluokalle lisätään 1 vuosiviikkotunti A1-kielen opetusta lukuvuodesta
2019-2020 alkaen. Uudistettu Pornaisten perusopetuksen tuntijako on
liitteenä.
Siirtymäsäännöksen vuoksi lukuvuodeksi 2020-2021 2. vuosiluokalle on
poikkeuksellisesti lisättävä 1,5 vuosiviikkotuntia. Siirtymäajan jälkeen
opetuksen järjestäjällä on enemmän harkintavaltaa vuosiviikkotuntien
jakamisessa. Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen 1- ja 2. vuosiluokalla on
molemmilla 1 vuosiviikkotunti A1- kieltä, joka Pornaisissa on englanti.
../.
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Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy
 liitteen 30 mukaisen A1- kieli englantia koskevan lisäyksen Pornaisten koulujen opetussuunnitelmaan käyttöön otettavaksi
1.8.2019 alkaen.
 liitteen 31 mukaisen Pornaisten perusopetuksen tuntijaon käyttöön otettavaksi 1.8.2019 alkaen
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN/ PORNAISTEN KUNNAN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
Sivltk 55 §

Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti.
Päivityksessä täsmennettiin muun muassa perusteasiakirjan käsitteitä, sisältöä sekä lähdeviitteitä vastaamaan uutta lakia. Perustemääräys annettiin 19.12.2019. Kunta ei voi jättää noudattamatta määräystä tai poiketa
siitä.
Päätös edellyttää kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä yksityisten palveluntuottajien tulee päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Samalla
on tärkeää myös muuten arvioida paikallista suunnitelmaa ja kehittää sitä tarpeen mukaan.
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön elokuussa
2019. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten suunnitelmien
käyttöönottoon saakka noudatetaan edellisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Pornainen on ottanut 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen kunnan omaksi toiminnaksi. Alkuvuoden 2019 on käytetty yhteistyössä Mäntsälän
kunnan kanssa laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pornaisten kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto on luontevaa tehdä
samassa yhteydessä, kun kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa on
joka tapauksessa täytynyt päivittää..
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Pornaisten kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma on päivitetty vastaamaan
opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2018.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 1.7.2019- 31.12.2019
Sivltk 97 §

Hallintosäännön 118§:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
- kokoontua ajalla 1.7. – 31.12.2019 keskiviikkoisin alkaen kello 18.00
seuraavasti:
21.8. Isojärven leirikeskuksessa
18.9. Pornaisten Yhtenäiskoululla
23.10. Parkkojan koululla
20.11. Mika Waltarin koululla
11.12. Kirjastolla
- että kokouskutsu joka sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistasta liitteineen lähetetään viikko ennen kokousta sähköisesti
*lautakunnan varsinaisille jäsenille
*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa
*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa
*esittelijälle sekä valmistelijoille
*kunnanhallituksen puheenjohtajalle
*valtuuston puheenjohtajalle
*kunnanjohtajalle
*hallintojohtajalle
*sivistystoimen esimiehille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväskyttiin 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.
_________________________________________________

Sivltk 57 §

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 vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.

Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että eri vaihtoehtoja
tarkastellaan vuoden 2020 budjettia valmisteltaessa.
__________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

58 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN 6AYM- LUOKKIEN LEIRIKOULUN LIITTÄMINEN
OSAKSI LUKUVUODEN 2019-20 LUKUVUOSISUUNNITELMAA
Sivltk 58 §
liitteet

Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten koulujen lukuvuosisuunnitelmat.
Lukuvuoden 2019-20 osaksi tullaan liittämään liitteenä oleva leirikoulu.
Leirikoulu hyväksytään etukäteen, koska varsinaista lukuvuosisuunnitelma ei ole todennäköisesti vielä hyväksytty sivistyslautakunnassa leirikoulun toteutumisen hetkellä.
Pornaisten Yhtenäiskoulun luokat 6AYM ovat lähdöissä leirikouluun
Hauhon lomakeskukseen 11.-13.9.2019. Mukaan on lähdössä 35 oppilasta ja kaksi opettajaa sekä koulunkäynninohjaaja. Jos oppilas ei jostain
syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti
hänelle osoitetussa luokassa. Ohessa on leirikoulun ohjelma, kustannuslaskelma sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten Yhtenäiskoulun 6AYM- luokkien leirikoulusuunnitelman
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

59 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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YHDISTYSTALON JA MUIDEN SIVISTYSTOIMEN KOKOUSTILOJEN MAKSUTON
KÄYTTÖ PORNAISLAISILLE YHDISTYKSILLE
Sivltk 59 §
Pornaisten kunta ottaa syksyllä 2019 käyttöön yhdistystalon, jonka tavoitteena on tukea paikallisten yhdistysten toimintaa. Samanaikaisesti
tarkoituksena on poistaa maksuihin liittyvät esteet yhdistystoiminnalta
erityisesti niissä tapauksissa, kun maksutuotoilla ei ole niiden vähyyden
vuoksi kunnan näkökulmasta merkitystä. Kokoustiloista saadut maksutuotot ovat olleet vuositasolla muutaman sata euroa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
-

esittää kunnanhallitukselle, että
o yhdistystalon tilat sekä muut sivistystoimen kokoustilat ovat
Pornaisten yhdistyksille ja seuroille maksuttomia yleishyödyllisessä käyttötarkoituksessa kokous- tai muuhun kunnan toimintoja tukevaan käyttöön
o lisäksi tilat ovat maksutta käytössä pornaislaisten järjestämille tilaisuuksille, joiden toiminta ei ole kaupallista ja kyseessä
on kaikille avoin tilaisuus, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia
o tiloista voidaan määritellä hinnaston mukainen maksu, mikäli
tilojen kunnossapidosta ei huolehdita
o Kokoustilojen käyttö keskitetään Yhdistystaloon, Kirjastoon,
Parkkojan kouluun ja Mika Waltarin kouluun.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että
o yhdistystalon tilat sekä muut sivistystoimen kokoustilat ovat
Pornaisten yhdistyksille ja seuroille maksuttomia yleishyödyllisessä käyttötarkoituksessa kokous- tai muuhun kunnan toimintoja tukevaan käyttöön
o lisäksi tilat ovat maksutta käytössä pornaislaisten järjestämille tilaisuuksille, joiden toiminta ei ole kaupallista ja kyseessä
on kaikille avoin tilaisuus, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia
o tiloista voidaan määritellä hinnaston mukainen maksu, mikäli
tilojen kunnossapidosta ei huolehdita
../.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

59 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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../.
Kokoustilojen käyttö keskitetään Yhdistystaloon, Kirjastoon, Parkkojan
kouluun ja Mika Waltarin kouluun.
__________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

60 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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KIRJASTON ANTOLAINAUS MAKSUTTOMAKSI
Sivltk 60 §
Pornaisten hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta määrittää oman
toimialansa palveluista ja maksuista.
Pornaisten kirjaston antolainaukset (kaukolainaus muille kirjastoille)
ovat olleet maksullista. Helle-kirjastotot ovat päättäneet yhteisesti, että
antolainaukset muille kirjastoille ovat maksuttomia.
Koska antolainauksia on vuositasolla hyvin vähäinen määrä ja niiden
laskuttamiseen menevä aika on suurempi kuin hyöty, tulisi Pornaisten
kirjaston antolainaukset olla maksuttomia muiden Helle-kirjastojen käytännön mukaisesti.

Sivistysjohtajan esitys:
Pornaisten kirjaston antolainaukset muille kirjastoille ovat maksuttomia.
Näin on sama käytäntö kaikissa Helle-kirjastoissa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad, puh 040 3568 573.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

61 §

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 61 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 70 - 77
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 386 – 534
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 58 - 61
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 60 – 145
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 55 - 144
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 33 – 40
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 14
Merja Harmokivi, vt. päiväkodin johtaja
- Päätökset 159 - 200
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

62 §

ILMOITUSASIAT
Sivltk 62 §

Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

63 §

MUUT ASIAT
Sivltk 63 §

Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

19.6.2019
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

19.6.2019
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91

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

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

92
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

