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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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41 - 46

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin kunnanvirastolla 24.8.2020 kirjastolla

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Peisa ja Johanna Tukiainen
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 24.8.2020
Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Pornainen, 24.8.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2020/ OSAVUOSIKATSAUS II
Sivltk 41 §
Liite 15

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–30.6.2020 on liitteenä 15.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta lähes
suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut
50 prosenttisesti. Tosin tulee huomioida, että vuoteen 2019 verrattuna
suuremmat lomarahojen tilitykset tapahtuvat heinäkuussa, jolloin talousarvion toteutumaprosentin on hyvä olla selkeästi alle 50.
Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen yhteydessä päätettiin menosäästöistä, joilla toimintamenoihin tehtiin 128 805 euron säästöt ja toimintatuloihin 26 973 euron tulojen alenema.
Toisen osavuosikatsauksen osalta toimintakatteen arvioidaan pysyvän
talousarviossa. Talousarvioennuste tarkentuu, kun nähdään toteumien
kehitys elo-syyskuun osalta. Tavanomaiseen vuoteen verrattuna vuonna
2020 taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavien muuttujien suuresta määrästä johtuen ennustetta ei voida tehdä ainoastaan edellisten kuukausien
kehityksen perusteella.
Talousarvioon esitetään muutoksia sekä toimintatuloihin että menoihin
erityisesti kunnalle tulleen hankerahoituksen perusteella. Hankerahoitusta käytetään erityisesti koronaviruksen aiheuttamasta poikkeuksellista tilanteesta johtuvaan kasvaneeseen tuen tarpeeseen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.30.6.2020 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi sivistyslautakunta esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksytiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TOIMIVALLAN DELEGOINTI SIVISTYSJOHTAJALLE POIKKEUKSELLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN SIIRTYMISESTÄ
Sivltk 42 §
Liite 16

Perusopetuslain säädöstä (521/2020) on muutettu lisäämällä siihen 20 a
§, joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.2020–31.12.2020. Muutettu säädös
(521/2020) 20 a § on tämän pykälän liitteenä
Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksellisten
opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttämätöntä.
Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen
järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättää opetuksen järjestäjänä sivistyslautakunta, ellei toimivaltaa ole delegoitu viranhaltijalle.
Esityksessä esitetään, että päätöksen osalta toimivalta siirretään toimialajohtajalle.
Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin on
tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja
viipymättä. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja päätös on
voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Mikäli toimivaltaa ei delegoida,
voisi se edellyttää, että lautakunnan tulisi tarvittaessa kokoontua ylimääräisiin kokouksiin tämän asian osalta.
Toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle turvaa, että mahdolliset päätökset voidaan tehdä toimialalla tarvittaessa välittömästi. Päätökset tehdään lain muutoksen mukaisesti yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen
kanssa. Hallintosäännön 5 luvun 22 § sivistyslautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä määritellyistä tehtävistä. Lisäksi hallintosäännön 5 luvun 25§:n mukaan toimielin voi siirtää kyseisessä luvussa määriteltyä toimivaltaa edelleen alaiselle viranomaiselle.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää delegoida toimivaltaansa siten, että toimialajohtaja päättää 31.12.2020 saakka sekä lain voimassa olon mahdollisesti
jatkuessa lain muutoksen voimassa olon ajan, perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
______________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 43 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 86 – 105
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 244 – 327
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 74 – 90
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 69 – 149
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 55 – 95
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 16 – 17
vs.vapaa-aikapalvelujen päällikkö, Anne Partanen
- Päätökset 3 – 26
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 220 – 286
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 17 – 24
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________________
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Sivltk 44 §
Ei ollut.
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MUUT ASIAT
Sivltk 45 §

-

Koronaviruksesta johtuvat poikkeukselliset järjestelyt

Lautakunnan jäsenet toivoivat jatkossa saavansa enemmän tietoa
arjen toiminnoista, investointikohteiden etenemisestä sekä tapahtuvista
muutoksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

67
Sivistyslautakunta
19.8.2020
46 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
41,43,44,45,46

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
42

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
42

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

68
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

