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Pornaisten Yhtenäiskoulu, klo 18.00- 19.25

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

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj. ,teams
Mäenpää Ninna, teams
Ohvo-Harhakoski Mira, teams
Palviainen Erja, teams
Parviainen Kai
Peisa Heikki, teams
Sirén Marko, teams
Tukiainen Johanna
Niinikoski Terhi
Virkki Juha
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Paatero Sari

kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
nuorisovaltuuston jäsen, teams
sivistysjohtaja, esittelijä
varhaiskasvatuksen pedagoginen
asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

16 - 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin 19.4.2021 kirjastolla

(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

Sari Paatero

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 19.4.2021
Allekirjoitukset

Mira Ohvo-Harhakoski

Erja Palviainen

Aika ja paikka

Pornainen, 19.4.2021
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT/ KESÄAJAN MAKSUTTOMUUS
Sivltk 16 §

Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta
päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia
(1503/2016). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja,
joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä
lainkaan.
Kesäajan maksuttomuus
Mikäli kesäajan maksuttomuudesta ei tehdä erillistä päätöstä, on heinäkuu maksuton niiden perheiden lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Lisäksi voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan kokonaisen kuukauden poissaolosta
peritään puolikas maksu.
Kesäajan asiakasmaksuja koskevalla päätöksellä tavoitteena on mahdollistaa lasten maksuttoman kotihoidon jatkaminen toimintakauden 202122 alkuun saakka. Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen vuoksi päiväkodin tilat eivät ole käytössä kesä- heinäkuussa täysimääräisesti, joten
päiväkotihoidon järjestämisessä kesäaikana joudutaan käyttämään väistötiloja. Näin ollen tulevana kesänä varhaiskasvatuksessa olevien lasten
määrän toivotaan jäävän mahdollisimman alhaiseksi. Kesäajan maksuttomuus vähentää lisäksi sijaisten tarvetta päiväkodeissa.
Tulevien koululaisten varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa tarpeen päätyttyä, koska oikeus varhaiskasvatukseen päättyy perusopetuksen alkaessa.
Sivistysjohtajan esitys:
Maksuvapautuksen saa, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

1.6.-30.6.2021 välisen ajan
7.6.-27.6.2021 välisen ajan
28.6. -1.8.2021 välisen ajan
2.8.-10.8.2021 välisen ajan

Yllämainitut hyvitykset koskevat myös niitä lapsia, jotka ovat aloittaneet
varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden syyskuussa tai sen jälkeen. Muilta osin noudatetaan sivistyslautakunnan voimassaolevaa päätöstä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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./..
Edellä mainittujen maksuvapautusaikojen ajalta vanhemmilla ei ole oikeutta Kelan maksamaan lasten kotihoidontukeen, jonka voi saada vain,
jos irtisanoo varhaiskasvatuspaikan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Lautakunnan keskustelun perusteella sivistysjohtaja Jari Wäre muutti
esitystä siten, että maksuttomuus koskee 1.6. - 10.8.2021 välisenä aikana
vähintään neljän viikon yhtenäistä poissaoloa perheen ilmoittamana
ajankohtana.
Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.
___________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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PAIKALLISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/ LUKUVUOSITODISTUKSET JA PÄÄTTÖTODISTUS

Sivltk 17 §
liitteet 10

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Opetushallitus on antanut 10.2.2020 muutosmääräyksen (OPH 2812020), jonka perusteella päätettiin muuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppimisen arviointia koskevan luvun 6 osalta. Paikallinen oppimisen ja osaamisen arviointia koskevan opetussuunnitelman otettiin käyttöön 1.8.2020.
Arvioinnin uudistamisen yhteydessä lukuvuositodistusten muoto on
muutettava vastaamaan muuttuneita perusteita. Uudistetut lukuvuositodistukset ovat käytössä ensimmäisen kerran keväällä 2021 lukuvuoden
päättyessä.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- liitteen mukaiset lukuvuositodistukset vuosiluokille 1-9 ja päättötodistuksen
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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TYÖVAPAAHAKEMUS AJALLE 2.8.2021- 31.7.2022/
Sivltk 18 §
liite *

Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksessa työskentelevä
hakee palkatonta työvapaata ajalle 2.8.2021-31.7.2022 työskennelläkseen toisessa
kunnassa varhaiskasvatuksen opettajana.
Haettu työvapaa on ns. harkinnanvarainen työvapaa, eli työnantajalla ei
ole lain tai sopimusmääräyksen perustella velvollisuutta myöntää työvapaata. Harkinnanvaraista työvapaata harkittaessa pitäisi kuitenkin ottaa
huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen kyseisenä aikana.
Harkinnassa on otettava huomioon mm. se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana hoidetaan. Tässä tapauksessa sijaisjärjestelyt ovat ratkaistavissa työvapaan ajalle siten, että toiminnan järjestämiseen ei aiheudu haittaa.
Varhaiskasvatuksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi tavoitteena
on, että virkavapautta myönnetään enintään yhden toimintakauden ajaksi, mikäli ei ole erityisiä perusteita pidemmälle virkavapaalle.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta myöntää lastenhoitaja
2.8.2021-31.7.2022

työvapaan ajalle

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 9.8.2021- 31.7.2022/
Sivltk 19 §
liite *

Pornaisten Yhtenäiskoulussa työskentelevä matematiikan, fysiikan ja
tietotekniikan opettaja
hakee palkatonta virkavapautta ajalle
9.8.2021- 31.7.2022 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
31.7.2022.

virkavapaan ajalle 9.8.2021-

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUTOS LUKUVUOSISUUNNITELMIIN/ LEIRIKOULUT
Sivltk 20 §
liite 13

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Pornaisten koulujen lukuvuosisuunnitelmat kokouksessaan 23.9.2020 §47.
.
Covid—19 tilanteesta johtuen leirikouluja ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti.
Mika Waltarin koulun 6.luokka on suunnitellut leirikoulun järjestää erilaisen koulupäivän opetusjärjestelyiden muutoksena ajalle 26.-28.5.2021
siten, että oppilaat opiskelevat ohjatusti koulun lähialueella Åhbackan
kartanon puistossa sekä Pornaisten kunnan Isojärven leirikeskuksessa.
Tarkennettu suunnitelma on liitteenä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
- todeta että lukuvuosisuunnitelmissa mainittuja leirikouluja ei voida
järjestää lukuvuosisuunnitelman mukaisesti
- hyväksyä Mika Waltarin koulun 6. luokan suunnitelman opetusjärjestelyiden muutoksesta lukuvuosisuunnitelmaan
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 21 §
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 10.3. Päätökset tuodaan tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Sivltk 22 §
-

Sari Paatero esitteli varhaiskasvatuksen kehittämishanketta liittyen
pedagogiseen kehittämiseen ja vanhemmuuden tukeen.

-

Jari Wäre esitteli katsauksen sivistystoimen hankkeisiin

-

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat tuodaan tiedoksi lautakuntaan.

-

Keskusteltiin seura-avustusten harkinnanvaraisuudesta Koronaaikana. Avustusten harkinnanvaraisuuden lisääminen tuodaan tarvittaessa lautakunnan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

33
Sivistyslautakunta
14.4.2021
23 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
17,20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
16,18,19

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
16,18,19

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

34
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

