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(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan Pornaisten kirjastolla 7.10.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Tukiainen ja Ninna Mäenpää
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 7.10.2019
Allekirjoitukset

Johanna Tukiainen

Ninna Mäenpää

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO/ SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivltk 75 §
liite 61

Pornaisten kunnanvaltuusto on (26.8.2019, 56 §, liite 18) hyväksynyt
vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen
kehyksen. Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu annettuja
ohjeita ja kuntastrategian periaatteita noudattaen.
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot ovat 12,27 milj.
euroa ja tuotot 0,52 milj. euroa. Toimintakate on 11,75 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 3% vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.
Sivistystoimen toimintaa ohjataan strategian ja hyvinvointiohjelman
avulla. Toimialaa koskevat keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 61 mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2020.
Sivistyslautakunta myöntää viranhaltijalle mahdollisuuden tehdä ns. teknisiä korjauksia talousarvioon 2020.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA 2018
Sivltk 76 §
liite 62

Pornaisten kunnanvaltuusto pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2018 esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä (Kvalt 27.5.2019 § 30).
Tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessaan sivistyslautakunnan osalta kohdassa 3.2.2 seuraavasti:
”Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sivistystoimen hallinto,
esi-ja perusopetus, kulttuuripalvelut, kirjastotoimi, kansalaisopisto
(Pornaisten osasto), musiikkioppilaitokset sekä vapaa-aikapalvelut sisältäen hallinnon, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.
Esi- ja perusopetukselle sekä kouluille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet toimintakertomuksessa annettujen selvitysten mukaan. Tavoitteiden
toteutumiseen liittyen olisi hyvä kerätä erilaisin kyselyin palautetta oppilailta ja heidän vanhemmiltaan osana tavoitteiden toteutumisen arviointia lukukausittain.
Tarkastuslautakunnan käynnillä Mika Waltarin koululla todettiin, että tilat ja koulun toimintaympäristö on hyvä ja koululla oli kehitetty välituntikerhoja, joihin oppilaat voivat osallistua oman kiinnostuksensa mukaisesti. Kerhoja on pidetty hyvinä oppilaiden ja vanhempien osalta koulussa, jossa on paljon kuljetusoppilaita. Koulujen tiloja käytetään paljon
myös iltaisin, mutta tilat voisivat olla paremminkin käytössä (esim. tekninen luokka). Tilojen suunnittelussa onkin hyvä huomioida monikäyttöisyys niin, että tilat ovat hyödynnettävissä eri- ikäisille (mm. työtasojen
koon säädettävyys).
Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä kansalaisopiston ja musiikkiopiston tavoitteet toteutuivat pääosin. Samoin vapaa- aikapalveluiden tavoitteet. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan vapaa- aikatoimen asiat ovat kehittyneet suotuisasti. ”
Lisäksi kohdassa 3.2.3 talouden tavoitteiden toteutuminen tarkastuslautakunta toteaa, että ulkoiset määrärahat toteutuivat lähes talousarvion
mukaisina eikä tulosalueilla ollut merkittäviä poikkeamia. Sivistystoimen alla suuri ylitys oli musiikkioppilaitoksella (ylitys 6064 euroa, TOT
118%). Vapaa- aikapalveluissa menoylitys oli vain hallinnolla (ylitys
1631 euroa, TOT 101,9%)
./..
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./..
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnan lausunto tarkastuskertomukseen:
Hyvinvointiohjelmassa ja talousarvioesityksessä 2020 osallisuuden kasvattaminen on asetettu tavoitteeksi useassa eri yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa asiakaspalautekysely esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa joka toinen vuosi. Samalla tavoitteena on kehittää muita osallisuuden muotoja täydentämään perinteistä kyselyä. Vuonna 2018 kuntalaiset osallistuivat esimerkiksi hyvinvointiohjelmaan laadintaan.
Osallisuuden kasvattamiseksi ja tilojen monikäyttöisyyden varmistamiseksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua joko suoraan tai
edustuksellisesti kunnan investointien suunnitteluun. Kuntalaiset ovat
osallistuneet mm. liikunta- ja virkistysalueiden suunnitteluun sekä Linnunlaulun päiväkodin suunnitteluun yhteistyössä viranhaltijoiden ja
päättäjien kanssa.
Sivistyslautakunta katsoo, että kunnan kehittämisohjelmat muodostavat
hyvän pohjan kunnan tavoiteasetannalle. Tavoitteiden määrän kohtuullisena pitämiseen tulee edelleen kiinnittää huomioita strategiatyön jatkokehittämisen yhteydessä, jotta mm. laaja-alaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitekokonaisuuksia on mahdollista edistää
pienehkön kunnan resurssitasolla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 77 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 78 – 113
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 535 – 659
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 62 – 114
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 146 – 166
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 145 – 166
Nurminen Sanna, vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätökset 1 – 17
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 15 – 17
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 46 – 82
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 25 – 40
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 78 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Ilmoitusasioita ei ollut.
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MUUT ASIAT
Sivltk 79 §

- Keskusteltiin koulukuljetuspäätösten perusteista ja niihin
mahdollisesti tarvittavista tarkennuksista sekä yhdenmukaisen
käytännön periaatteista kuntamme koulujen osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
2.10.2019
80 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
76,77,78,79,80

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
75

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
75

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

118
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

