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Liljan-Kukka Runolinna, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti, poissa
Kyllönen Petra
Lastuvuori Jenni, poissa
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma
Liu Päivi, poissa
Miettinen Mikael
Nieminen Tea
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira

Olander Tero
Pajunen Juha
Palmgren Vesa
Palviainen Erja
Putus Jaana, poissa
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika
Talvituuli Tamara, poissa
Tukiainen Johanna
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Tikkanen Joija, varavaltuutettu
Eloranta Olavi, varavaltuutettu
Ruotsalainen Raimo, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Mattila Kia
Autere Mikko

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
tekninen johtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 60

ASIAT

60 – 67

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 3.10.2019.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Hoffrén-Pekkarinen ja
Otto Karhunen.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 3.10.2019
Allekirjoitukset

Hanna Hoffrén-Pekkarinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Otto Karhunen

Aika ja paikka

Pornainen 4.10.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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30.9.2019

123

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 60

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
24.9.2019 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 61
§ 202

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
2.9.2019

124
352

VALTUUSTOALOITE
Khall § 202

Antti Kilpeläinen ja Jorma Laukka ovat jättäneet 26.8.2019 seuraavan
sisältöisen valtuustoaloitteen:
”Kolme vuotta sitten perustettu Mustijoesta elävä lohijoki ry on teettänyt
Mustijoesta kala- ja raputaloudellisen perusselvityksen sekä koskikohtaiset esisuunnitelmat kalateiden ja –portaiden rakentamiseksi. Tähän mennessä yhdistys on käyttänyt selvityksiin noin 30 000 €. Yhdistyksellä on
neuvottelut meneillään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa
Mustijoen veden laadun seurannan kehittämisestä. Yhdistys on käynyt
Ympäristöministeriössä esittelemässä Mustijoki-hanketta, mikä sai kannustavan ja myönteisen vastaanoton ministerin ja virkamiesten taholta.
Pornaisten kunta on jo jäsenenä Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksessä, joten olisi johdonmukaista, että kunta olisi tiiviimmin
mukana ja jäsenenä myös Mustijoesta elävä lohijoki ry:ssä ja siten tukemassa sen toimintaa niin että yhdistyksellä olisi tehokkaammat mahdollisuudet vaikuttaa Pornaisten läpi virtaavan Mustijoen tilan parantamiseen. Myös Askolan kunnan kanssa yhteiset ympäristötyöntekijät tulisi sitouttaa paremmin Mustijoen suojeluun.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Mustijoesta elävä lohijoki ry:n
jäseneksi 1.1.2020 alkaen.
Kunnanhallituksen päätös toimitetaan valtuustolle tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 61

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 62
§ 208

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
23.9.2019
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TALOUS- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VIRAN VAALI
Khall § 208

Talous- ja viestintäjohtajan viran hakuaika päättyi 26.8.2019 klo 12.00.
Virka on ollut haettavana Kuntalehden verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla, MOL:n sivuilla ja Monsterissa. Ilmoitus on lisäksi julkaistu
kunnan kotisivuilla.
Kelpoisuusehtona talous- ja viestintäjohtajan virkaan on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään hyvää osaamista kuntaalan taloushallinnon suunnittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi edellytetään hyvää toimisto- ja tietotekniikan hallintaa, projektiosaamista sekä
viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja viestintäjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, hakijoilla on ollut mahdollisuus
esittää myös oma palkkatoivomuksensa. Virka täytetään vakinaisesti 4
kk:n koeajan jälkeen. Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle tuli kahdeksan hakemusta.
Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun, joista yksi perui tulonsa.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talous- ja viestintäjohtajan virkaan valitaan Riitta Samola. Virka täytetään vakinaisesti neljän kuukauden koeajan jälkeen. Riitta Samola on kokonaisarvioinnin perusteella
ansioitunein hakija.
Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..
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Kunnanvaltuusto

§ 62

Kvalt § 62

./..
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto valitsi talous- ja viestintäjohtajan virkaan Riitta Samolan. Riitta Samola on kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein hakija.
Virka täytetään vakinaisesti neljän kuukauden koeajan jälkeen.
Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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§ 63
§ 209

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
23.9.2019
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TEKNISEN JOHTAJAN ILMOITUS VIRASTAAN IRTISANOUTUMISESTA
Khall § 209

Tekninen johtaja Mikko Autere ilmoittaa irtisanoutuvansa teknisen johtajan virasta siten, että viimeinen työssäolopäivä on 20.10.2019. 1.10. 20.10.2019 välisen ajan Autere on vuosilomalla.
Hallintosäännön 45 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteestaan
irtisanoutumisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteestaan irtisanoutumisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen
tietoon.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toimittaa Mikko Autereen irtisanomisilmoituksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että teknisen johtajan virka on
julistettu haettavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 63

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

§ 64
§ 31

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
2.9.2019
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SIDONNAISUUSREKISTERIN TILANNE
Tarkltk § 31

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Päivitetty sidonnaisuusrekisteri jaetaan kokouksessa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen ja saattaa
sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
______________________

Kvalt § 64

Yhdistelmä sidonnaisuusilmoituksista lähetetään tiedoksi esityslistan
mukana. Alkuperäiset sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle:
Valtuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa saatetuksi.
Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto

§ 65

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
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MUUT ASIAT
Kvalt § 65

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto

§ 66

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.9.2019
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 66

Ilmoitusasioita ei ollut.
Kokousasioiden tultua käsitellyiksi tekninen johtaja Mikko Autere kertoi
kuntakehitystoimialan ajankohtaisista asioista.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

30.9.2019

Sivu

67
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
61, 63, 64, 65, 66

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

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

62

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

132
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.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

