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Ikonen Antti
Samola Riitta
Wäre Jari
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ASIAT

6 – 15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 27.2.2020.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja
Mira Ohvo-Harhakoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

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

Pornainen 27.2.2020
Allekirjoitukset

Henna Nyrhivaara
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mira Ohvo-Harhakoski

Aika ja paikka

Pornainen 28.2.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 6

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
13.2.2020 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
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24.2.2020
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2020 / TALOUSARVIOMUUTOS
Khall § 10

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 5.339.750 euroa (vuosi
2019 6.559.910€). Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille
maksettavat verotulomenetysten korvaukset 1.926.546 euroa on erotettu
peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta momentiltaan.
Valtionosuuksien ja muun rahoituksen yhteissumma vuodelle 2020 on
5.915.947 euroa (vuosi 2019 tarkistettu määrä 5.613.644 €).
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu valtionosuus/rahoitus vuodelle
2020 on -1.222.773 € (-1.167.494 € /2019).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle
2020: Perusosa 6796,81 €/opp. (6.600,17 €/2019). Laskelman mukaisesti: kotikuntakorvaustulot 111.672 € (92.402 €/2019), menot 239.248 €
(204.038 €/2019). Netto -127.576 € (-111.635 €/2019).
Valtionosuusrahoitus kasvaa vuoteen 2019 verrattuna 302 303 euroa eli
5,4 prosenttia. Vuoden 2020 talousarviossa valtionosuuksia on budjetoitu 6 101 834 euroa eli 185 887 euroa enemmän. Valtionosuuspäätöksen
mukainen muutos esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2020
talousarvioon.
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten liitteenä olevat laskentatekijät (oppilasmäärä- ja tuntitiedot) on tarkistettu
yhdessä sivistystoimen kanssa eikä oikaisuvaatimuksen tekemiselle ole
aihetta.
Tilastokeskuksen suorittamassa vuoden 2017 - 2019 valtionosuuksien
syrjäisyyslisien laskennassa on ilmennyt virhe, jolla ei ollut kuitenkaan
vaikutusta Pornaisten kunnan valtionosuuksiin.
Valtionosuuspäätökset ovat nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.
./..
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Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista valtionvarainministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 valtionosuuksia ja yksikköhintoja koskeviin päätöksiin. Kunnanhallitus tyytyy valtionosuuksia
koskeviin päätöksiin ja merkitsee ne tiedoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2020 valtionosuudet
muutettavaksi päätöksen mukaiseksi 5.915.947 euroon. Valtionosuudet
pienenevät talousarviosta -185 887 euroa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja
Riitta Samola, puh. 040 174 5055
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 7

Valtionosuuspäätökset ovat nähtävänä kunnanvaltuuston kokouksessa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2020 valtionosuudet muutettavaksi kunnanhallituksen esityksen mukaiseksi.
______________________
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 197

Kartanorinteen asemakaava on alun perin ns. sopimuskaava, jonka Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi 29.1.2007, ja joka sai lainvoiman
26.11.2007. Sopimuksen perusteella Pornaisten kunta omisti alueelta
kuusi omakotitonttia, jotka kaikki ovat rakentamattomia.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2018 ostaa rakentamattoman osan asemakaava-alueesta sekä kaavan ulkopuolista lisämaata, yhteensä 67500 m2. Kaupan kohteeseen sisältyi seitsemän rakentamatonta
omakotitonttia, yleisen tien aluetta ja metsämaata.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueen länsireunaan lisää asuinrakennuspaikkoja Kartanonmetsä ja Kartanonmäki – nimisten kaavakatujen jatkeeksi.
Kaavan laatijaksi on valittu suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA Jouni
Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä. Häntä avustaa kaksi kaavasuunnittelijaa ja suunnitteluavustaja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä. Koska kyseessä on asemakaava-alueen vähäinen laajentaminen länteen päin, ei kaavasta laadita erillistä kaavaluonnosta. Erilaisten vaihtoehtojen tarkastelu tehdään tarvittaessa osana OAS:aa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa asemakaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi arkkitehti SAFA Jouni Kiimamaan Sweco Ympäristö Oy:stä.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy menettelyn, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön
käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§ 17
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Khall § 60, liite 23-26

./..
Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville asettamista
varten
Liitteenä nro 23 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
liitteenä nro 24 asemakaavaluonnos sekä siihen liittyvä liitenro 25, kaavaselostus. Aineistoon sisältyy myös alueen luontoarvojen perusselvitys
liitenro 26.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää asettaa Kartanorinteen asemakaavan
laajennuksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti luonnoksena nähtäville. Nähtäville mielipiteiden antamista varten asetetaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, asemakaavakartta sekä kaavaselostus ja siihen liittyvä luontoarvojen perusselvitys.
Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 193, liite 38, 39

Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus ja kaavaselostus liitteineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten
Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen luonnos ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 20.3–18.4.2019 välisenä aikana.

./..
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§8
§ 17
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Khall § 193

./..
Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Liitteenä
nro 38 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 39 asemakaavan kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteeseen
on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-4.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaselostuksen liitteen mukaiset vastineet
esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 17, liite 4, 5

Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus asetettiin
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 29.8.–
30.9.2019 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotuksesta annettiin 8 lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Lausuntoihin laadittiin vastineet ja kaavaan tehtiin vähäisiä tarkennuksia ennen hyväksymiskäsittelyä.
Liitteenä nro 4 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 5 asemakaavan
kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet asemakaavasta saatuun palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-5.

./..
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Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§8
§ 17

Khall § 17

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 10.1.2020 päivätyn vastineen
ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavan tehdyt vähäiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 8, liite 1, 2

Liitteenä nro 1 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 2 asemakaavan
kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet asemakaavasta saatuun palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-5.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VUODEN 2019 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAYLITYKSET
Khall § 21, liite 6, 7

Vuoden 2019 talousarvion toteutumassa on määrärahaylityksiä ja tuloalituksia, jotka näkyvät liitteessä 6. Määrärahaylitystä tulee erityisesti
sosiaali- ja terveystoimessa (940 025 euroa) ja tulojen alitusta 365 755
euroa yleishallinnon tulosalueella. Perustelut ylityksille ja alituksille on
esitetty liitteessä.
Sivistystoimen ylityksissä näkyy erityisesti varhaiskasvatushenkilöstön
siirto, joiden osalta ei ollut talousarviossa huomioitu henkilöstön lomapalkkavelkaa (227 852 euroa) ja tuloissa näkyy vastaavasti laskutettu
lomapalkkavelka 156 741 euroa.
Investointien toteutuma on esitetty liitteessä 7. Vesi- ja viemärilaitoksen
investointien Kartanorinteen verkoston laajennukselle oli talousarviossa budjetoitu 50 000 euron määräraha. Lisäksi katuihin ja liikenneväyliin
oli kohdistettu 580 000 euron määräraha Kartanonrinteen asuinalueen
infraan. Kokonaisuutena Kartanorinteelle oli määrärahaa varattu 670 000
euroa ja siitä toteutui 716 031,98 euroa. Määräraha ylittyi 46 031,98 euroa (107 %). Määräraha oli kohdennettu virheellisesti painottumaan katuihin ja kevyen liikenteen väyliin, mutta siitä kohdistui suuri osa myös
vesi- ja viemärilaitoksen verkostoon.
Tilikaudella tehtiin kaksi päätöstä, jolla siirrettiin samaa määrärahaa
kahteen kertaan eri investointikohteille. Kunnanhallituksen päätöksellä §
111 6.5.2019 siirrettiin -40 000 euroa kunnan julkisivukorjauksista Linnunlaulun päiväkodin suunnittelutöihin. Kunnanvaltuuston päätöksellä §
46 24.6.2019 siirrettiin sama -40 000 euroa kunnan julkisivukorjauksista
maa- ja vesirakennushankkeisiin Kartanorinteen rakentamiseen. Määrärahaa ei olisi kuitenkaan voitu siirtää, kun kunnanviraston julkisivukorjauksille oli talousarviossa varattu vain 50 000 euron määräraha. Liitteenä olevassa taulukossa 2 on pidetty kunnanvaltuuston päätös voimassa ja
peruutettu kunnanhallituksen päätös § 111 tuon määrärahasiirron osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi:
1) liitteenä nro 6 olevat käyttötalousosan määrärahaylitykset ja tuloalitukset.
2) liitteenä nro 7 olevat investointien toteutumat määrärahaylityksineen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja
Riitta Samola puh. 040 174 5055.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§9
§ 21

Khall § 21

./..

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.2.2020
10.2.2020

18
34

Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 9, liite 3, 4

Esityslistan liitteenä nro 3 ovat käyttötalousosan määrärahaylitykset ja
tuloalitukset sekä liitteenä nro 4 investointien toteumat määrärahaylityksineen.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN LUONNOSSUUNNITELMIEN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 22

Kunnanhallitus on 4.2.2019 (§ 14) käsitellyt Linnunlaulun päiväkodin
laajentamista koskevat luonnosasiakirjat. Nyt pääpiirustusluonnokset
ovat valmistuneet. Urakkakilpailun tuloksena pääsuunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto H&M arkkitehdit.
Hankkeelle on talousarvion investointiosassa hyväksytty kohdennettua
rahoitusta 450.000€ vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa 1.350.000 €
vuodelle 2021.
Kohteen pääpiirustukset, kustannusarvio sekä rakennustapaselostus lähetetään esityslistan mukana tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen luonnospiirustukset, kustannusarvion, tilaohjelman ja rakennustapaselostuksen sekä esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 10, liite 5 a-d

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi laajennuksen luonnospiirustukset, kustannusarvio, tilaohjelma ja rakennustapaselostus.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi olevat asiakirjat kirjataan pykälän liitteeksi nro 5 a-d.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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YKSITYISEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN
KUNTALISÄN AVULLA
Sivltk § 3

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädetään
lakisääteisen yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän perusteet ja määrät. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi
kunnat voivat harkintansa mukaan maksaa kuntalisää. Pornaisten kunnan
hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää toiminnassa
noudatettavista perusteista, toimintaperiaatteista, suunnitelmista ja yleisistä ohjeista.
Yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä luodaan toimintaedellytykset
yksityiselle varhaiskasvatukselle. Alle kouluikäisten lapsimäärän vähentyessä tulevina vuosina, on yksityisillä toimijoilla haasteita saada riittävä
määrä lapsia yksikköihinsä kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Tälläkin hetkellä tilanteena on se, että yksityiset toimijat eivät pysty ottamaan asiakkaakseen pelkästään taloudellisesta näkökulmasta tuottavimpia asiakkaita, vaan hoitoaikojen asiakaskohtainen vaihtelu aiheuttaa tulojen vähentymistä, jos kaikki lapset eivät ole kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.
Pornaisten yksityisen hoidon tuen kuntalisät ovat tälläkin hetkellä alueellisesti hyvällä tasolla. Kuntalisää käyttävistä kunnista mm. Mäntsälässä
ja Tuusulassa kuntalisät ovat samalla tasolla kuin Pornaisissa. Toisaalta
isommissa kunnissa päiväkodit voivat tehdä enemmän asiakasvalintaa,
mikäli varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on hyvällä tasolla. Lisäksi
asiakasperheiden hoitosuhteiden kasvava monimuotoisuus sekä potentiaalisten asiakkaiden vähentyminen heikentävät kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä.
Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi esitetään, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää muutetaan alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa:
Hoitomuoto

Hoitoraha
€/kk/lapsi

Hoitolisä
tulosidoinnen

Yksityinen
päiväkoti
alle 3v

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

Yksityinen
päiväkoti, yli
3v

Kuntalisä
kokoaik. hoito,
yli 20t/vko
€/kk/lapsi
600

yht.

1.2.2020 alk.
700
360

873,951020,24
533,95680,24

1.2.2020 alk.
460

633,95780,24

773,95920,24
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Hoitolisä
tulosidoinnen

Yksityinen
173,95
ryhmäperhepäivähoito, alle
3v.

0-146,29

Kuntalisä
kokoaikainen
hoito
€/kk/lapsi
520€/kk/lapsi

yht.

Yksityinen
ryhmäperhe
päivähoito
yli 3v.

173,95

0-146,29

1.2.2020 alk.
550€/kk/lapsi
360€/kk/lapsi

723,95870,24
533,95680,24

Yksityinen
perhepäivähoito

173,95

0-146,29

1.2.2020 alk.
390€/kk/lapsi
215€/kk/lapsi

563,95710,24
393,95535,24

1.2.2020 alk.
250€/kk/lapsi

428,95575,24

693,95840,24

Osa- aikaisessa varhaiskasvatuksessa esitetään kuntalisiä muutettavaksi
seuraavasti:
Hoitomuoto

Hoitoraha
€/kk/lapsi

Hoitolisä
tulosidoin-nen

Yksityinen
päiväkoti
alle 3v

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

173,95

0-146,29

Yksityinen
ryhmäperhepäivähoito,
alle 3v.

173,95

0-146,29

1.2.2020 alk.
Ei muutosta
208€/kk/lapsi

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito, yli 3v.

173,95

0-146,29

1.2.2020 alk.
250€/kk
144€/kk/lapsi

Yksityinen perhepäivähoito

173,95

0-146,29

1.2.2020 alk.
Ei muutosta
0 €/kk/lapsi

Yksityinen päiväkoti, yli 3v

Kuntalisä
enintään 20t.
€/kk/lapsi
245

yht.

1.2.2020 alk.
345
245

483,95625,24
383,95525,24

383,95525,24

381,95528,24
423,95570,24
317,95464,24

173,95320,24

1.2.2020 alk.
Ei muutosta

./..
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Kunta maksaa lisäksi mahdolliset vuorohoitolisät, mikäli hoidon tarve
johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta. Sisaruslisää maksetaan, mikäli perheellä on samassa hoitopaikassa useampi kuin yksi lapsi.
Sisaruslisä vähentää perheen maksamaa hoitomaksua. Sisarus- ja vuorohoitolisien määriin ei esitetä muutoksia.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on toimintakaudella 2019-20 yhteensä n. 70 lasta. Edellä esitettyjen muutosten kustannusarvio on yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsimäärän perusteella n. 60.000€ vuodessa. Kuntalisänä maksettava summa voi vähentyä tai kasvaa arvioon
verrattuna yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsimäärän ja hoitosuhteiden muuttuessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
-

-

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 60.000€ lisämäärärahaa kustannuspaikalle 4322
hyväksyä esittelytekstissä olevat muutokset yksityisen hoidon tuen kuntalisiin 1.2.2020 alkaen, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy
määrärahaesityksen
hyväksyä pykälän välittömästi kokouksessa

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
_________________________________

./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että kustannuspaikalle 4322 hyväksytään 60 000 €:n lisämääräraha
vuoden 2020 talousarvioon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 11

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tea Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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HALLINTOSÄÄNNÖN 79 §:N 3 MOMENTIN MUUTTAMINEN
Khall § 24

Hallintosäännön 79 § kuuluu seuraavasti:
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yhteisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kunnan verkkosivuilla.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 79 §:n 3 momentti muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kunnan verkkosivuilla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 12

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 13

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.
_________________
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Ilmoitusasioita ei ollut.
__________________
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

24.2.2020

Sivu

15
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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
7, 9, 10, 12, 13, 14

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

8, 11

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

28
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

