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merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

5/2020
Kunnanhallitus

Sivu

70
KOKOUSAIKA

Maanantai 16.3.2020 klo 18.00 – 18.40

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi, poissa
Palviainen Erja
Vilén Mika
Olander Tero, Terhi Niinikosken varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Wäre Jari

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
sivistysjohtaja, klo 18.00-18.15

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

41 – 47

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2020.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

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

Pornainen 19.3.2020
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 20.3.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 41

Kokouspäivämäärä

sivu

16.3.2020

71

PORNAISTEN KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPERIAATTEET
VUONNA 2020
Khall § 41, liite 10

Pornaisten kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018 – 2020 on yhtenä tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja lisäämään kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten aktiivisuutta. Tämän vuoksi talousarvioon on varattu 25 000 €:n määräraha osallistuvaan budjetointiin, mikä kannustaa
kuntalaisia ja kunnan yhteisöjä osallistumaan kehittämiseen ja
ideoimaan kuntaa kehittäviä hankkeita ja tapahtumia.
Liitteessä nro 10 on luonnos osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteista.
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet, niin toteutusaikataulu on seuraava:
-

haku avataan 14.4. mennessä
osallistuvan budjetoinnin periaatteista informoidaan kunnan kotisivuilla
ehdotukset jätetään viimeistään 15.5.
hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 18.5.
hakemusten käsittely johtoryhmässä 19.5.
kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 25.5.
tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä 25.5. hankkeiden yhteyshenkilöille
mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 5.6. mennessä
ennakkoavustukset maksetaan 10.6. mennessä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KUNTALAISALOITE / ANTTILANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN
Khall § 42

Kunnanhallitukselle on osoitettu 9.1.2020 saapunut seuraava aloite:
”Pornaisissa maantie Mika Waltarin koululta (Anttilantie) Porvoon puolelle Linnanpellon tienhaaraan (Jokimäentie) on usein kammottavassa
kunnossa. Tämä tie, noin 6 km, pitäisi päällystää.
Tietä ei tarvitse leventää, nykyinen riittää, mutta tien asfaltoiminen olisi
välttämätöntä. Autoja on jo rikkoutunut syvissä kuopissa.
Tämän tieosuuden varrella on paljon taloja ja myynnissä olleetkin ovat
menneet kaikki kaupaksi.”
Kyseinen maantie mt 11739 on valtion ylläpitämä ja näin ollen sen parannustyöt kuuluvat valtiolle.
Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on kohdistettu rahaa Anttilantien
alkuosan ja Mika Waltarin koulun pysäköintialueen päällystämiseen yhteishankintana ELY-keskuksen kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kuntalaisaloitteen osalta valtuustolle seuraavaa:
Kuntalaisaloite toimitetaan ELY-keskuksen tietoon.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee tietoonsa
saatetuksi esittelytekstissä esille tuodut asiat ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 43

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (pehmeät materiaalit) 1.8.2020
toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen:


tehtävä on ollut määräaikaisesti täytettynä kolme lukuvuotta,
tarve jatkuu



ei voi jättää täyttämättä



oppilasmäärän vähetessä tarvittaessa yt-menettely



talousarviossa on varattu määräraha

2) Erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2020 alkaen


nykyinen viranhaltija irtisanoutunut 1.8.2020 alkaen



virkaa ei voi jättää täyttämättä



PoL 17 §, A opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta 8 §



talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MENETTELY TYÖKYVYTTÖMYYDEN OSOITTAMISEKSI
Khall § 44

Tämän hetkisten ohjeiden mukaan:
-

-

1 – 3 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus
lähimmälle esimiehelle, ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolopäivän aamuna
4 – 5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan/lääkärintodistus
yli 5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus

Tämän hetkisen koronavirustilanteen mukaan terveydenhoitajan/lääkärin
vastaanotolle on vaikea päästä. Tällä hetkellä on liikkeellä myös normaalia kausiflunssaa ja influenssaa, joten on tarpeen määräajaksi pidentää omalla ilmoituksella tehtävää sairauspoissaoloilmoitusta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että omalla ilmoituksella tehtävää aikarajaa nostetaan 7 päivään, mikäli sairaus jatkuu tämän jälkeen, vaaditaan lääkärintodistus työkyvyttömyyden osoittamiseksi.
Työntekijän on tehtävä ilmoitus ensimmäisen poissaolopäivän aamuna
esimiehelle puhelimitse.
Muutos tulee voimaan 17.3.2020 ja on voimassa 31.5.2020 saakka, ellei
toisin päätetä.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Khall § 45

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Kaartin jääkärirykmentti, Uudenmaan aluetoimiston kertomus
20.2.2020: Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakertomus vuonna
2019.



Päätöksiä ajalta 3. – 16.3.2020:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Lisäksi merkittiin, että sivistysjohtaja Jari Wäre kertoi kokouksen alussa
hallituksen päätöksistä koskien koronaviruksen torjuntaan liittyvistä
toimenpiteistä Pornaisten sivistystoimen osalta.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Khall § 46

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

16.3.2020

47
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
41 - 46

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 kunnanhallitus
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
Markkinatuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

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

