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KOKOUSAIKA Maanantai 26.3.2018 klo 18.00 – 19.40 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Franti Aija 

Gardin-Kukkonen Elina, poissa 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kyllönen Petra 

Lastuvuori Jenni 

Latostenmaa Roni, poissa 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero 

Pajunen Juha 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Putus Jaana 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika 

Tukiainen Johanna 

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

Talvituuli Tamara, varavaltuutettu 

Laitinen Päivi, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Varjalehto Veera nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 15 

ASIAT 15 – 22 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2018. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Jaana Putus. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 28.3.2018 
Allekirjoitukset 

 
 

Erja Palviainen   Jaana Putus 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 3.4.2018 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 15 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

20.3.2018 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty 

kokousilmoitus Itäväylä-lehdessä. 

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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29 Kunnanvaltuusto § 16  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 45  5.3.2018  80 

 

 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTYMINEN PORNAISLAISEEN YRITYKSEEN 

 

Khall § 45 Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 10.000 euron määräraha kunnan 

 omaa kesätyöllistämistä varten. Kunnanhallitus on 5.2.2018 § 17 vahvis-

tanut kesätyöllistämisen ehdot.  

 

 Aiemmin kunnan talousarviossa on ollut määräraha pornaislaisille yri-

tyksille maksettavasta tuesta kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tuki on 

ollut 375 euroa kuukauden pituiselta jaksolta.  

 

 Määräraha karsittiin osana kunnan sopeuttamisohjelmaa, mutta lisättiin 

vuoden 2017 talousarvioon jälkikäteen nuorisovaltuuston esityksen joh-

dosta. Tätä kautta työllistyi kuitenkin vain muutama pornaislainen nuori 

ja pääosa valtuuston myöntämästä 3.750 € määrärahasta jäi käyttämättä. 

Sen vuoksi määrärahaa ei ole varattu v. 2018 talousarviossa. 

 

 Pornaisten Yrittäjät ry on esittänyt, että kesätyöllistämistuki yrityksille 

otettaisiin uudelleen harkintaan ja on ilmoittanut olevansa valmis teke-

mään töitä sen eteen, että yritykset palkkaisivat kesätyöntekijöitä.  

 

 On hyvin todennäköistä, että kesätyöntekijöiden ja yritysten kohtaamista 

voisi edistää esim. ottamalla käyttöön nuorille jaettava ja yrityksille 

suunnattava kesätyöllistämisseteli. Menettely tulee kuitenkin järjestää 

sellaisella tavalla, että asiaan varatut määrärahat riittävät.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntäisi 3.750 euron 

 määrärahan kuluvan vuoden talousarvioon yrityksille maksettavaa kesä- 

 työllistämistukea varten. Määrärahalla yritykset voisivat työllistää 10 

 pornaislaista nuorten kesätöihin yhdeksi kuukaudeksi. 

 

 Samalla kunnanhallitus toteaa, että mikäli kunnanvaltuusto myöntää 

kesätyöllistämiseen lisämäärärahan, kunnanjohtaja valmistelee kesätyön-

tekijöiden ja yritysten kohtaamista edistävän toteutustavan yhdessä va-

paa-aikasihteerin kanssa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

       ./.. 
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Kvalt § 16  ./.. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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31 Kunnanvaltuusto § 17  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 55  19.3.2018  93 

Sivistyslautakunta § 24  28.2.2018  28 

 

VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HANKKEELLE PORNAISTEN TUTOROPETTAJAT 

 

Sivltk § 24  Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle 

  40/540/2017 Pornaisten tutoropettajat 15 200€. Avustuksen määrä 

  on 80 % hankkeen kokonaisnettomenoista 19 000€. Omarahoitus- 

  osuus (20%) 3800€ sisältyy vuoden 2018 talousarvioon. 

  

Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja  

kouluttamiseen. Tutoropettajat (5) edistävät opettajien TVT-taitojen 

kehittymistä. Tavoitteena on näin saada tieto- ja viestintätekniikka 

luontevaksi osaksi oppilaiden ja opettajien arkea. 

 

  Avustuksen käyttöaika päättyy 30.6.2019.   

 

                                           Vs. sivistysjohtajan esitys: 

 

  Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

                  että saatu valtionavustus (40/540/2017) 15 200 € lisätään  

  kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti: 

 

     tulo                meno 

                                     Pornaisten Yhtenäiskoulu    5016 € (3301.4030)    6270 € (5001.4030) 

     5016 € (3301.4031)    6270 € (5001.4031) 

  Mika Waltarin koulu           2584 € (3301.4042)    3230 € (5001.4042) 

  Parkkojan koulu  2584 € (3301.4041)    3230 € (5001.4041) 

   

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen 

  puh 040 174 5015. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

                                           ____________________________ 

 

 

Khall § 55  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

 nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

       ./.. 
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Kunnanhallitus § 55  19.3.2018  94 

 

 

Khall § 55  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 17 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkittiin, että Päivi Laitinen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta 

käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 ______________________ 
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33 Kunnanvaltuusto § 18  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 62  19.3.2018  110 

 

 

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

 

Khall § 62  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY) on yhdeksän Porvoon 

 lähikunnan omistama kuntayhtymä. Kuntayhtymän omistusosuudet ovat 

 vuoden 2016 tasekirjan mukaan oheisen taulukon mukaiset. 

 

  Jäsenkunta  Omistusosuus, € Omistusosuus, % 

  Askola  1 035 160,44  7,5 

  Lapinjärvi     292 617,35  2,12 

  Loviisa  2 117 373,64  15,35 

  Myrskylä     235 263,74  1,71 

  Orimattila       47 052,75  0,34 

  Pornainen     423 474,73  3,07 

  Porvoo  8 469 494,55  61,39 

  Pukkila     188 210,99  1,36 

  Sipoo     988 107,70  7,16 

  Yhteensä  13 796 755,88 100 

  

 Vuoden 2018 alusta lukien kuntayhtymän opetus on keskitetty Edupoli-

 nimen alle, liikelaitos Edupoli purettiin 31.12.2017. Liikelaitoksella oli 

 omat peruspääomaosuudet, jotka vuoden 2016 taseessa on yhdistetty 

 kuntayhtymän peruspääomaosuuksiksi. Kuntayhtymä omistaa myös 

 Edupoli Oy:n, jonka tehtävänä on tuottaa markkinaehtoisia koulutuspal-

 veluja. Kuntayhtymä omistaa lisäksi kiinteistöosakeyhtiöt Edupolis Oy:n 

 sekä Loviisan Amisto Oy:n ja on enemmistöosakkaana Porvoon opiske-

 lija-asunnot Oy:ssä. IUKKY:llä on lisäksi vähemmistöosakkuuksia 

 eräissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. 

 

 Koulutuksen järjestämisluvan opiskelijavuosien määrä on 1 892. Tavoit-

 teelliseksi opiskelijamääräksi vuodelle 2018 opetus- ja kulttuuriministe-

 riö vahvisti 2 182 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on 

 105 opiskelijavuotta. Valtionosuutta vuodelle 2018 myönnettiin yhteen-

 sä 17 788 413 euroa. Kuntayhtymä järjestää koulutusta suomen kielellä, 

 mutta sillä on lupa järjestää eräitä tutkintoja myös ruotsin kielellä. 

 

 Vuoden 2018 talousarviossa on koko kuntayhtymän tuotoiksi arvioitu 

 26 875 206 euroa, vuosikatteeksi 1 877 369 euroa ja tilikauden tuloksek-

 si 0 euroa. Kuntayhtymän omistaman Edupoli Oy:n arvonlisäverollisen 

 koulutuksen tuottojen vuodelle 2018 on arvioitu olevan 4 632 400 euroa 

 ja tuloksen 0 euroa. 

 

 Kuntayhtymässä oli vuonna 2016 n. 380 työntekijää. 

 

      ./.. 
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Khall § 62  ./.. 

 Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia aikaisempien vuosien investointilai-

 nojen koroista ja lyhennyksistä vuonna 2018 yhteensä 134 175 euroa. 

 Kuntayhtymä muutettiin yhden toimielimen kuntayhtymäksi vuonna 

 2017 toteutetun perussopimuksen uudistamisen yhteydessä. Perusopi-

 muksen 34 §:n mukaan: 

 

 Tämä perussopimus tulee voimaan, kun jäsenkunnat ovat sen 31 §:n 

 mukaisesti hyväksyneet. Sopimus on voimassa 31.12.2018 saakka, kun-

 nes kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestäminen on siirretty 

 uudelle toimijalle. Tämän jälkeen kuntayhtymä jatkaa toimintaansa kiin-

 teistöomaisuuden omistajana ja hallinnoijana. 

 

 Perussopimuksen laatimishetkellä ei vielä ollut tiedossa, miten varain-

 siirtoveroon liittyvät kysymykset ratkaistaan lainsäädännössä. Eduskunta 

 hyväksyi määräaikaisen varainsiirtoverolain muutosehdotuksen, HE 

 153/2017 vp:n, jonka mukaan: 

 

 Varainsiirtoveroa ei olisi eräin edellytyksin suoritettava, kun kunta, kun-

 tayhtymä tai yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018-2022 luovuttaa 

 yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luo-

 vuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululain tai ammatillisesta koulu-

 tuksesta annetun lain mukaisen toiminnan käytössä ja vastaanottava yh-

 tiö tai sen omistaja käyttää kiinteistöä mainittuun toimintaan. 

 

 Varainsiirtoverolain määräaikaisen muutoksen voimaantulo mahdollistaa 

 kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden siirtämisen ilman verovaikutuksia 

 uudelle perustettavaksi suunnitellulle osakeyhtiölle. FCG Konsultointi 

 Oy:n toteuttamassa yhtiöittämisselvityksessä arvioitiin käyttöomaisuu-

 den siirron uudelle osakeyhtiölle olevan edullisempi vaihtoehto kuin 

 kuntayhtymän jatkaminen kiinteistökuntayhtymänä. Kiinteistömaisuu-

 den yhtiöittämistä kiinteistöosakeyhtiöksi ei myöskään nähty kannatetta-

 vana vaihtoehtona. 

 

 Kuntayhtymän purkamisesta on tehty selvitys. Selvitykseen perustuen 

 IUKKY:n hallitus teki 4.12.2017 § 162 päätöksen, jonka perusteella on 

 määritelty erokorvaukset kuntayhtymästä mahdollisti eroaville kunnille 

 tasearvoin 31.12.2016. 

 

  Kuntaliiton mukaan 

 (https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-

kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995): 

 

       ./.. 

https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995
https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995
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Khall § 62  ./.. 

  Kuntayhtymän purkaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätök-

 siä. Mikäli jäsenkunnat eivät ole yksimielisiä kuntayhtymän purkamises-

 ta, niillä kunnilla, jotka eivät halua jatkaa yhteistoimintaa kuntayhtymän 

 puitteissa, on mahdollisuus erota siitä. Kuntayhtymää ei saa puretuksi, 

 jos vähintään kaksi kuntaa ovat sitä halukkaita jatkamaan. Yksi yhteis-

 toiminnan jatkamiseen halukas kunta sen sijaan joutuu tyytymään mui-

 den tahtoon, eli kuntayhtymä purkautuu. 

 

  Kuntayhtymän purkamisen tarkoituksena on siirtää sen omaisuus perus-

 tetavalle osakeyhtiölle. Tarkoituksenmukaista olisi, että kunnat, jotka ei-

 vät aio lähteä uuden osakeyhtiön omistajiksi, eroavat kuntayhtymästä. 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 6 § mahdollistaa hallituksen päätöksen, 

 jonka perusteella eroavien jäsenkuntien vastuut ja velvoitteet päättyvät 

 jo 31.12.2018. 

 

  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroamisesta on tehty päätökset 

 (9.3.2018) 

 

- Pornainen on päättänyt erota kuntayhtymästä kunnanvaltuuston 

18.12.2017, § 135 päätöksellä 

- Myrskylä on päättänyt erota kuntayhtymästä valtuuston 

26.2.2108, § 1 päätöksellä 

- Pukkilan kunnanhallitus on ehdottanut kunnanvaltuustolle 

12.2.2018, § 13, että se eroaa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayh-

tymästä. Lisäksi Pukkilan kunnanhallitus on 5.3.2018, § 23, eh-

dottanut kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän 

purkamisen. 

 Kunnat, jotka ovat jo päättäneet erota kuntayhtymästä, ovat kuntayhty-

 män jäseniä, kunnes kuntayhtymän hallituksen myöntämä ero astuu 

 voimaan. Niille maksetaan erokorvaus kuntayhtymän 4.12.2017 päätök-

 sen mukaisesti. Kuntayhtymän jäsenkuntina niiden tulee kuitenkin hy-

 väksyä kuntayhtymän purkaminen. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan koulutuskun-

 tayhtymän purkuselvitys. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Itä-Uudenmaan 

 koulutuskuntayhtymän purkamisen. 

      ./.. 
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Khall § 62  ./.. 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei kunta liity perustettavan 

 osakeyhtiön osakkaaksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 18  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan koulutuskun-

 tayhtymän purkuselvitys. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkittiin, että Juha Virkki ja Hannu Haukkasalo poistuivat esteellisinä 

kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 ______________________ 
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37 Kunnanvaltuusto § 19  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 65  19.3.2018  116 

Kunnanvaltuusto § 105  30.10.2017  188 

Kunnanhallitus § 231  23.10.2017  391 

Kunnanvaltuusto § 63  12.6.2017  107 

Kunnanhallitus § 136  5.6.2017  219 
 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOK-

SEN JOHTOKUNTAAN/PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN/UUSI PÄÄTÖS 
 

Khall § 136  Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 8 luvun 

 10 §:n mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toi-

 mii kaupunginhallituksen alaisena, kuntalain 51 §:n mukaisena Keski-

 Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimii pelas-

 tuslain tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena. 
 

  Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uu-

 denmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista jäsenehdokkaista. 

 Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jä-

 senistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat 

 kaksi jäsentä. 

 

  Jäseninä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan 

 toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös 

 sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau-

 takuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. 

 

  Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden pu-

 heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

  Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien väli

 sen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 

 tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvo-

 lain vaatimusten täyttämiseksi Vantaan kaupunki pyytää mahdollisuuk-

 sien mukaan nimeämään sekä mies- että naispuolisen jäsenehdokkaan. 

 

  Vantaan kaupunki pyytää 30.5.2017 päivätyllä kirjeellä kuntia asetta-

 maan jäsen- ja varajäsenehdokkaansa johtokuntaan. 

 

  Nimettyjen jäsenehdokkaiden ja heidän varajäsenehdokkaidensa yhteys-

 tiedot pyydetään toimittamaan 9.8.2017 mennessä Vantaan kaupungin 

 kirjaamoon. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kunnan ehdokkaan ja 

 varaehdokkaan valittavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johto-

 kuntaan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 2017 – 2021. 

       ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

38 Kunnanvaltuusto § 19  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 65  19.3.2018  117 

Kunnanvaltuusto § 105  30.10.2017  189 

Kunnanhallitus § 231  23.10.2017  392 

Kunnanvaltuusto § 63  12.6.2017  108 

Kunnanhallitus § 136  5.6.2017  220 

 

Khall § 136  ./.. 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 63 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto nimesi yksimielisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

johtokuntaan kunnan ehdokkaaksi Erja Palviaisen ja hänen henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi Mira Ohvo-Harhakosken.  

 

 ______________________ 

 

Khall § 231  Vantaan kaupungin kansliasta on tullut 5.10.2017 seuraava sähköposti

  viesti: 

 ”Vantaan kaupungin kirjaamoon saapui viime kuun aikana otteita Keski-

 Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan nimetyistä hen-

 kilöistä. Pornainen oli kokouksessaan 12.6.2017 nimennyt johtokuntaan 

 Erja Palviaisen ja hänen varajäsenekseen Mira Ohvo-Harhakosken. 

 Kun koostimme listan johtokuntaan nimetyistä huomasimme, ettei ko-

 koonpano täytä tasa-arvopykälän vaatimusta molempien sukupuolten 40 

 % edustuksesta. Ilmoitimme tästä poliittisille puolueille ja nyt olemme 

 saaneet puolueiden välisesti sovitun (epävirallisen) nimilistan joka näyt-

 tää täyttävän tasa-arvo pykälän vaatimukset, mutta nimet/henkilöt ovat 

 mm. Pornaisten kohdalla muuttuneet. 

 

 Onko Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan 

 edustajista tehty kunnassanne uusi päätös? En löytänyt päätöstä kotisi-

 vuiltanne. tai onko asia menossa päätöksentekoon? Tarvitsemme asiasta 

 pöytäkirjanotteen, jotta saamme johtokunnan nimeämisen etenemään 

 täällä Vantaalla.” 

 

 Pelastuslaitoksen kautta on tullut tieto, että Pornaisten kunnan edustajia 

 olisivat Jukka Turunen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Karita Pek-

 kinen ja Mira Ohvo-Harhakoski, hänen varajäsen on Hyvinkäältä Niko 

 Kostia. 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

39 Kunnanvaltuusto § 19  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 65  19.3.2018  118 

Kunnanvaltuusto § 105  30.10.2017  190 

Kunnanhallitus § 231  23.10.2017  393 

 

Khall § 231  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä tarkistaa 12.6.2017 §:ssä 

 63 tekemäänsä päätöstä Vantaan kaupungilta tulleen tiedon mukaiseksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan pelastuslai-

toksen johtokuntaan valitaan jäseneksi Jukka Turunen ja hänen henkilö-

kohtaiseksi varajäseneksi Karita Pekkinen sekä jäseneksi Mira Ohvo-

Harhakoski. 

 

 ______________________ 

 

 

Kvalt § 105 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto valitsi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan  

Jukka Turunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi  

Karita Pekkinen sekä jäseneksi Mira Ohvo-Harhakoski. 

 

 ______________________ 

 

 

Khall § 65  Vantaan kaupunginkansliasta on tullut 19.3.2018 päivätty seuraava säh-

  köpostiviesti: 

 

 ”Pornaisten kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 30.10.2017 Keski-

 Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan Jukka Turusen ja hänen 

 henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karita Pekkisen sekä jäseneksi Mira 

 Ohvo-Harhakosken. Pornaisten kunta voi kuitenkin valita kyseiseen joh-

 tokuntaan vain yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joten valittuja hen-

 kilöitä on yksi liikaa. 

 

 Pyydän, että Pornaisten kunta valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäse-

 nen, jotta johtokunnan jäsenten valinnassa voidaan edetä eteenpäin. 

 Muut jäsenkunnat ovat ilmoittaneet nimeämänsä henkilöt.” 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

40 Kunnanvaltuusto § 19  26.3.2018 

Kunnanhallitus § 65  19.3.2018  119 

 

 

Khall § 65  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee yhden jäsenen ja 

 hänelle varajäsenen Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 19 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan nimettiin Mira Ohvo-

Harhakoski ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Turunen. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

41 Kunnanvaltuusto § 20  26.3.2018 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 20 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

42 Kunnanvaltuusto § 21  26.3.2018 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 21 Kokouksen alussa palvelujohtaja Erja Pentti esitteli Keski-Uudenmaan 

sote-kuntayhtymän ajankohtaisia asioita, mm. tuotantoon siirtymiseen 

liittyviä asioita. 

 

 Juha Elo Senseistä kertoi markkinointiin liittyvistä ajankohtaisista asi-

oista. 

 

 Juha Pajunen luki ja jätti Martti Pakarisen aloitteen työttömien palkkaa-

miseksi vanhuksia ulkoiluttamaan. 

 

 Petra Kyllösen ja Mira Ohvo-Harhakosken sekä 10 muun valtuutetun 

allekirjoittama aloite: Muovin kierrätyksen lisääminen. 

 

 Jenni Lastuvuori ilmoitti, että Pornaisten perussuomalaisten valtuusto-

ryhmän puheenjohtaja on Jenni Lastuvuori ja varapuheenjohtaja Jukka 

Turunen. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   26.3.2018 22 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

19, 20, 21 

 

 

 

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

16, 17, 18 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Lisätietoja  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


