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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

10 – 17

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla 2.3.2020

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mira Ohvo-Harhakoski ja Erja Palviainen
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 2.3.2020
Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Pornainen, 3.2.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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Sivistyslautakunta

10 §

Kokouspäivämäärä

sivu

26.2.2020
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VUONNA 2019 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk 10 §
liite 3

Sivistyslautakunta on palkinnut menestyneitä urheilijoita ja joukkueita
kannustestipendeillä. Menestyneiden urheilijoiden palkitsemisessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää palkitsemissääntöä
(27.10.2016 siv.ltk 90 §). Palkitsemissäännön mukaan stipendi voidaan
myöntää palkkiona menestyksestä tai kannustusstipendinä lahjakkaalle
ja hyvää urheiluhenkeä ja esimerkkiä osoittaneelle aktiiviselle urheilijalle. Urheilijan tulee olla kirjoilla Pornaisissa. Kannustusstipendin yläikäraja on 27 –vuotta. Sivistyslautakunta jakaa muiden huomionosoitusten
lisäksi vuosittain tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle Pornaislaista liikuntaa ja liikuntakulttuuria merkittävästi edistäneelle aktiiviselle
seuratoimijalle.
Koonti hakemuksista sekä palkitsemisesitys on liitteenä 3. Avustussääntö lähetetään tiedoksi liitteenä ilman liitenumeroa.

Sivistysjohtajan esitys:
Nimi

Seura

Laji

Melina Rissanen

SB Pro
Nurmijärvi

Salibandy

Y
l MLC Powerlifi ting
2
7
- Jannika Kiiski

Voimanosto

Saavutus/perusteet
SM KULTA

Voimamalja tilaston voitto, vuoden voimanostoseura 2019

SB Pro
Salibandy
SM KULTA
Nurmijärvi
Juulianna
SB Pro
Salibandy
SM KULTA
Sotala
Nurmijärvi
Ansioituneet seuratoimijat ja liikuntakulttuurin edistäjät
Kaj Mattila
MLC Powerlifting

Esitys
300€

100€

300€

300€

50€

Yli 27 –vuotiaita menestyneitä urheilijoita sekä ulkopaikkakuntalaisia,
mutta Pornaislaista urheiluseuraa edustavia urheilijoita muistetaan kunniamaininnoin. Kunniamaininnan saavat MLC Powerliftingistä Seija
Skogman, Sari Rauhala sekä Kaj Mattila
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

sivu

Sivistyslautakunta 10 §

26.2.2020
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../.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö 0400
937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyy urheilijoiden palkitsemisen esityksen mukaisesti.
_____________________
Melissa Rissanen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

11 §
44 §

Kokouspäivämäärä

sivu

26.2.2020
22.5.2019
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT 1.6.2020 ALKAEN
Sivltk 44§

Kirjaston henkilöstötilanne, toimenkuvat ja resurssit on kartoitettu henkilöstöpalaverissa 8.5.2019. Tämän johdosta on mahdollista aloittaa kirjastossa itsepalvelukokeilu 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.
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)
Itsepalvelukirjasto:
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.
____________________________

Sivltk 11 §

Kirjaston itsepalvelukokeilu on tuonut kuntalaisille kymmenen tuntia
lisää aukioloaikaa. Kuntalaisilta saatu palaute on ollut lähes ainoastaan
myönteisistä. Myös kirjaston henkilökunta on työpaikkapalaverissaan
ilmaissut tyytyväisyytensä uusiin aukioloaikoihin.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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./..
Aukioloajoissa ei tapahdu muutoksia loma-aikoina, jolloin kuntalaisen
näkökulmasta kirjaston aukiolo on ennakoitavissa ympäri vuoden.
Myönteisen palautteen perusteella alla olevia aikoja esitetään kirjaston
vakituisiksi aukioloajoiksi.
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)
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kirjaston aukioloajat esittelytekstissä mainittujen aikojen mukaisina.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUS KOEAIKANA TEHDYSTÄ MÄÄRÄAIKAISEN VIRKASUHTEENPURKAMISESTA/
Sivltk 12 §

FM XX:n virkasuhde on purettu koeaikana Pornaisten Yhtenäiskoulun
rehtorin päätöksellä (10/2020/LK) 14.1.2020. Päätös on toimitettu
XX:lle henkilökohtaisesti 14.1.2020, minkä NN on vahvistanut allekirjoituksellaan. XX toimitti oikaisuvaatimuksen sivistystoimen sähköpostitse 27.1.2020. Lisäksi hän toimitti oikaisuvaatimuksen kirjallisena
kunnanvirastolle 29.1.2020. Oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän
kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Näin ollen oikaisuvaatimus käsitellään, koska oikaisuvaatimus on saapunut kuntaan säädetyn määräajan
puitteissa.
Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtori valitsi FM XX:n JOPO- opettajan
avoimen viran hoitajaksi määräajalle 1.8.2019-31.7.2020 päätöksellään
550/2019/LK. Päätöksessä on mainittu, että virassa noudatetaan 6kk
koeaikaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 8§:n
mukaan: ”Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta
lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi 2 momentin
mukaisine pidennyksineen olla enintään puolet virkasuhteen kestosta”
Viranhaltijalaissa (2003/304) todetaan lisäksi: ”Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla.” Lisäksi Viranhaltijalain (2003/304) 43§:n
1 momentissa todetaan: ” Ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista
tai purkamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle.”
Syksyn 2019 aikana XX:n kanssa on keskusteltu työnantajan tyytymättömyydestä työtuloksiin työn ohella sekä erikseen 23.9.2019 ja
10.12.2019. Keskusteluissa on käsitelty työsuorituksessa ilmenneitä
puutteita liittyen ammatillisuuteen ryhmässä toimimisessa sekä kodin ja
koulun välisessä yhteistyössä, ryhmänhallintataidoissa ja oppiaineiden
hallinnassa. Hänelle on näin ollen annettu mahdollisuus parantaa työsuoritustaan koeajan kuluessa. Työnantajan näkökulmasta työsuoritus ei
kuitenkaan parantunut koeajan kuluessa, jolloin tyytymättömyys työn tuloksiin jatkui.
../.
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../.
XX:lle varattiin kuulemistilaisuus 10.1.2020, johon viranhaltija sai kutsun 19.12.2019. Kuulemistilaisuudessa olivat läsnä viranhaltija, työsuojeluvaltuutettu, rehtori ja hallintojohtaja. Kuulemistilaisuuden sisältönä
oli työnantajan tyytymättömyys XX:n työsuoritukseen. Tilaisuudessa
XX esitti vastineensa kuulemistilaisuuden kutsussa mainittuun sisältöön.
Asiasta kysyttäessä XX ei esittänyt toivetta kuulemistilaisuuden jatkamiselle.
XX:n virkasuhde purettiin koeajan kuluessa päättymään 14.1.2020 välittömästi Yhtenäiskoulun rehtorin 14.1.2020 päivätyllä päätöksellä
(10/2020/LK) perusteluna koeaika ja työnantajan tyytymättömyys viranhaltijan työtuloksiin.
Oikaisuvaatimus on nähtävänä lautakunnan kokouksessa. Lisäksi lautakunnan jäsenten on mahdollista tutustua oikaisuvaatimukseen kunnanvirastossa ennen kokousta.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
- hylätä XX:n koeaikapurkua koskevan oikaisuvaatimuksen Pornaisten
Yhtenäiskoulun rehtorin 14.1.2020 (10/2020/LK) tekemästä päätöksestä,
koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen
- tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Asian käsittelyn yhteydessä Erja Palviainen teki poikkeavan esityksen
tietojen puutteellisuuteen vedoten. Esitystä ei kannatettu.
Sivistyslautakunta päätti hylätä koeaikapurkua koskevan oikaisuvaatimuksen.
Erja Palviainen esitti päätöksestä eriävän mielipiteen.
__________________________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TÄYDENNYS PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 9CLUOKKIEN LEIRIKOULU
Sivltk 13 §
liite 4

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.9.2019 hyväksynyt
Pornaisten Yhtenäiskoulun koulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään seuraavalla leirikoululla. Yhtenäiskoulun 9C- luokan oppilaat ovat lähdössä leirikouluun Viroon Pärnuun 1820.5.2020. Mukaan on lähdössä 20 oppilasta ja 2 opettajaa. Jos oppilas
ei jostain syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen
mukaisesti hänelle osoitetussa luokassa.
Esityslistan liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, joka sisältää
kustannuslaskelman sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja
huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten Yhtenäiskoulun 9C- luokan leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

14 §

Kokouspäivämäärä

sivu

26.2.2020

22

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 14 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 2020/ 10 - 28
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 2020/49 - 103
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 2020/10 - 37
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 2020/9 - 30
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 2020/14 - 26
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 2020/3 - 6
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 2020/209 - 249, 2020/1- 48
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 2020/7 - 8

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 15 §
- Yleiskirje pph kustannuskorvausten korotuksesta
- Yleiskirje varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkastuksesta
- Muutosmääräys/ Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk 16 §
- Sivistystoimen talousseuranta 1/2020
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Seuraavaan talousseurantaan pyydettiin yksilöidympää selvitystä menokohtien toteutumista tiliryhmittäin sekä käyttöprosenttia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
26.2.2020
17 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
13,14,15,16,17

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
10,11

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
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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
12

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

