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

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
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Niinikoski Terhi
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sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

55 - 63

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin 2.11.2020 kirjastolla.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Heikki Peisa

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 2.11.2020
Allekirjoitukset

Erja Palviainen

Heikki Peisa

Aika ja paikka

Pornainen, 2.11.2020
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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TYÖVAPAAHAKEMUS AJALLE 19.10.2020- 21.6.2021/ JUUSO HYTTINEN
Sivltk 55 §
*

Juuso Hyttinen toimii Pornaisten kunnassa liikunnanohjaajana toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Hyttinen hakee työvapaata liikunnanohjaajan tehtävästään toimiakseen liikunnanopettajan vanhempainvapaan sijaisena Pornaisten Yhtenäiskoululla 19.10.2020- 21.6.2021
välisenä aikana.
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.
Tavoitteena on suhtautua kunnan sisäisiin siirtoihin positiivisesti erityisesti silloin, kun virkavapaan myöntäminen palvelee sekä työntekijää että kuntaa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää liikunnanohjaaja Juuso Hyttiselle työvapaan
ajalle 19.10.2020- 21.6.2021, jotta hän voi toimia liikunnanopettajana
Pornaisten Yhtenäiskoulussa kyseisellä ajalla.
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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VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 3.12.2020- 31.7.2021/ HELI KYLMÄLÄ

Sivltk 56 §

Pornaisten Yhtenäiskoulussa työskentelevä matematiikan, fysiikan ja
kemian opettaja Heli Kylmälä hakee palkatonta virkavapautta ajalle
3.12.2020- 31.7.2021 toisessa kunnassa työskentelyä varten.
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 Heli Kylmälälle virkavapaan ajalle
3.12.2020- 31.7.2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 1.1.2021-31.7.2021/ TANJA VESALA
Sivltk 57 §

Pornaisten Yhtenäiskoulussa työskentelevä uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja Tanja Vesala hakee palkatonta virkavapautta ajalle 1.1.2021- 31.7.2021 toisessa
kunnassa työskentelyä varten.
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 Tanja Vesalalle virkavapaan ajalle 1.1.202131.7.2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MÄÄRÄAIKAINEN VAPAUTUS KOULUNKÄYNNISTÄ/ KEITI-LISETT JA KARLOS SINIKAS
Sivltk 58 §

Pornaisten Yhtenäiskoulun oppilaiden Keiti-Lisett ja Karlos Sinikas
huoltaja on hakenut lapselleen vapautusta koulutyöstä ajalle 5.1011.11.2020 lautakunnan jäsenille toimitetussa liitteessä mainituin perustein.
Perusopetuslain 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Pornaisten kunnan hallintosäännössä (KValt
17.12.2018) 22 § todetaan, että sivistyslautakunta myöntää koulun oppilaille vapautuksen koulun käynnistä yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi.
Huoltajan anomus toimitetaan lautakunnalle tiedoksi esityslistan liitteenä. Opetusjärjestelyistä poissaoloaikana on sovittu huoltajan kanssa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää Pornaisten Yhtenäiskoulun oppilaille KeitiLisett ja Karlos Sinikas vapautuksen koulunkäynnistä ajalle 5.10.11.11.2020
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2020/ OSAVUOSIKATSAUS III
Sivltk 59 §
Liite 28

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–30.9.2020 on liitteenä 28.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut vuonna 2020 suunnitellusti.
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 75 prosenttisesti. Talousarvion toimintakulut ja –kate ovat toteutuneet 30.9 mennessä
72 prosenttisesti.
Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen yhteydessä päätettiin menosäästöistä, joilla toimintamenoihin tehtiin 128 805 euron säästöt ja toimintatuloihin 26 973 euron tulojen alenema. Toisessa osavuosikatsauksen yhteydessä talousarvioon tehtiin muutoksia toimintatuloihin- ja menoihin hankerahoituksen perusteella. Nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuttaneet
toimintakatteeseen.
Kolmannen osavuosikatsauksen osalta toimintakulujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Poikkeuksellisesta toimintavuodesta johtuen talousarvion toteuman kehittymistä tulee kuitenkin seurata tarkasti loppuvuoden ajan, koska meno- ja tulokehitys ei ole tavanomaisen vuoden tapaan
yhtä luotettavasti ennakoitavissa.
Talousarvioon esitetään toimintatuloihin vähennystä 30.000€, koska
hankerahoitukseen liittyviä tukiopetus- ja jakotunteja on pidetty syyslukukauden alussa ennakoitua vähemmän.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.30.9.2020 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi sivistyslautakunta esittää seuraavan talousarviomuutoksen kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi:

../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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../.
Esi- ja perusopetus:
Tuet ja avustukset
MTA2020
139 450

TOT 2020
74 888

Muutos
-30 000

MTA2020
109 450

KP.Tili
4007.3301

Hanketulot siirtyvät käytettäväksi vuoden 2021 aikana.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi ja edelleen saatettavaksi tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle.
________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 60 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 122 – 136
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 397 – 445
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 111 – 128
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 168 – 172
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 117 – 129
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- ei uusia päätöksiä
Partanen Anne, vs.vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätökset 27 – 34
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Ei tietoja
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 27
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 61 §

- Koulujen kerhotoimintaan myönnetty valtionavustusta 6000€ vuodelle 2021
-

Koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen haettu hankerahaa, päätöstä
ei ole vielä saatu

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk 62 §

Keskusteltiin koulukuljetusten myöntämisen periaatteista. Koulukuljetuspäätökset perustuvat sivistyslautakunnan 31.3.2016 päättämien ohjeisiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

89
Sivistyslautakunta
28.10.2020
63 §
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

90
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

