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Nro

5/2022
Sivistyslautakunta

Sivu

40
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 11.5.2022

KOKOUSPAIKKA

Mika Waltarin koulu, klo 18.00 de Jong Peter, pj.
Valve Mari, varapj.
Husso Vesa-Pekka
Jarner Juhani
Järvenpää Kaarina
Stjernvall Marko
Tukiainen Johanna
Vilenius Jenni
Vilkman Jenny

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

Palviainen Erja
Yliniemi Helmi
Wäre Jari
Peltola Anneli
Karjalainen Anna
Backman Lea

kunnanhallituksen edustaja, etänä
nuorisovaltuuston edustaja
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
toimistosihteeri
rehtori

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

25 Pöytäkirja tarkastetaan 16.5.2022 sähköisesti
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veli-Pekka Husso ja Juhani Jarner

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 16.5.2022
Allekirjoitukset

Veli-Pekka Husso

Juhani Jarner

Aika ja paikka

Pornainen, 16.5.2022
Virka-asema

sivistysjohtaja

KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2022/ OSAVUOSIKATSAUS 1
Sivltk 25 §
Liite 8

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2022 on liitteenä 8.
Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tuottojen osalta alle talousarvion, eli 19,4%. Tosin osaltaan toteuman taso johtuu siitä, että avustukset kirjataan toteutuneen mukaisesti
vasta toiseen osavuosikatsaukseen mennessä. On kuitenkin huomioitava,
että vuonna 2022 saatujen uusien valtionavustusten määrä on ollut aiempia vuosia pienempi todennäköisesti avustusten myöntämisessä käytettyjen indikaattoritietojen vuoksi. (esim. työllisyys, maahanmuuttajien lukumäärä) Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu toisen ja kolmannen
osavuosikatsauksen aikana.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna menojen osaltaosalta suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osaltaon 24,8%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 25,1%. Sivistystoimen osavuosikatsauksessa on esitetty lisäksi tulosalueittain arvioita talousarvion toteutumisesta.
Talousarvion toteumaan liittyvänä riskinä tulee todeta osavuosikatsausta
kirjoitettaessa auki olevien sopimusneuvottelujen palkankorotusten taso.
Henkilöstövaltaisena toimialana tavanomaista suurempi palkankorotusten
taso muodostaa välittömän ylitysriskin toimialalle. Alkuvuoden seurannan perusteella palkankorotuksia ei tällä hetkellä arvioiden pystytä kattamaan nykyisen budjetin sisältä.
Mahdolliset tarpeet talousarviomuutoksille esitetään toisessa tai kolmannessa osavuosikatsauksessa, kun palkankorotusten taso on tiedossa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimialan talousarvion toteutumisen
ajalta 1.1.- 31.3.2022 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Sivistyslautakunnan päätös:

_______________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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PORNAISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-25
Sivltk 26§
Liite 9

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus valtuustokausittain. Hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus on yksi kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää
ja toteuttaa kuntastrategian tavoitteita pornaislaisten hyvinvoinnin edistämisen osalta.
Käsittelyssä oleva hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2022-25.
Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma ja sen perusteella laadittava hyvinvointikertomus kuvaavat pornaislaisten hyvinvoinnin tilaa indikaattoreiden
valossa. Lisäksi kertomuksen yhteydessä seurataan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja tehtyä hyvinvointityötä.
Hyvinvointisuunnitelma toimii kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville strategisille asiakirjoille. Hyvinvointisuunnitelma yhdistää samaan asiakirjaan lisäksi lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.
Hyvinvointisuunnitelma tukee kuntastrategiaa ja sen strategisten päämäärien toteuttamista. Suunnitelma on laadittu osallistuvassa prosessissa ja
vuoropuhelussa kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja eri neuvostojen ja
työryhmien välisessä yhteistyössä.
Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoiteasetanta perustuvat kuntastrategian päämääriin ja tavoitteisiin.
Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavassa
hyvinvointikertomuksessa ja valtuustokauden päätteeksi laadittavassa
laajassa hyvinvointikertomuksessa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
- hyväksyä osaltaan Pornaisten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
päättää hyväksyä Pornaisten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025
Sivistyslautakunnan päätös:

_____________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2022–2023
Sivltk 27 §
Liite 10-12

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Wal
tarin koulun liikuntasaleihin. Liitteessä 10 on ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle 2022-2023. Liitteessä myös yhteenveto tapahtumien määrästä, käyttötunneista ja käyttöasteesta kouluittain.
Vakiovuoroja haettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Vakiovuorojen ensimmäinen luonnos esiteltiin
seuroille ja yhdistyksille 21.4.2022 pidetyssä webinaarissa. Tilaisuudessa
jokaisella hakijalla oli mahdollisuus kommentoida vakiovuorojen ensimmäistä luonnosta ja ehdottaa muutoksia luonnokseen. Tilaisuudessa
muutoksia esittäneiden tuli tehdä kirjallinen vahvistus toiveistaan
2.5.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä tulleiden kirjallisten ehdotusten perusteella tehtiin liitteenä oleva ehdotus vakiovuorojen jaosta.
Vuorojaossa huomioidaan ensisijaisesti pornaislaisten nuoriso- ja urheiluseurojen junioritoiminta. Lasten ja nuorten toiminta pyritään sijoittamaan arki-iltoina alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan. Lisäksi vuorojaossa noudatetaan harkinnanvaraisesti seuraavia asioita: terveyttä edistävä matalan kynnyksen toiminta vauvasta vaariin, monipuolinen liikunta- ja harrastustarjonta, kilpatason urheilijat, soveltava liikunta,
kunnan oma toiminta ja työhyvinvointiliikunta, ulkopaikkakuntalaiset
yhdistykset ja yritykset. Salibandy pyritään keskittämään kouluihin, joissa on kaukalo.

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2022-2023 salivuorojaon liitteiden
10-12 mukaisesti. Tämän jälkeen vapaaksi jääneet liikuntasalivuorot
ovat sähköisessä varausjärjestelmässä kaikkien varattavissa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Päivi
Pelkonen 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:

_________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

28 §

11.5.2022

ILMOITUSASIAT
Sivltk 28 §
-

Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöskoonti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

sivu
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MUUT ASIAT
Sivltk 29 §

- Kokouksen alussa Mika Waltarin koulun esittely
-

Toimialaa koskevat rekrytointiluvat
Kunnanhallituksen käsittelemät pykälät huhti- ja toukokuulta 2022
lautakunnalle tiedoksi Pedanetissä

-

Nuorisovaltuuston kevään 2022 muistiot
https://pornainen.fi/kasvatus-koulutus/nuorisovaltuusto/

-

Vammaisneuvoston kevään 2022 muistiot
https://pornainen.fi/kunta-hallinto/poytakirjat-ja-esityslistat/

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
11.5.2022
30 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §: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
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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

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

