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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

21/2020
Kunnanhallitus

Sivu

363
KOKOUSAIKA

Maanantai 7.12.2020 klo 18.00 – 21.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

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

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Runolinna Liljan-Kukka

kunnanvaltuuston pj, poistui §:n 234
kohdalla klo 21.10
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja viestintäjohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

(ja läsnäolon peruste)

Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Samola Riitta
Wäre Jari
Ikonen Antti

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

219 – 238

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2020.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Jorma Laukka.

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 10.12.2020 ja 15.12.2020
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jorma Laukka

Aika ja paikka

Pornainen 16.12.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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Kokouspäivämäärä

sivu
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MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON
Khall § 219

Hallitus julkisti 23.10.2020 esityksen seitsemännestä lisätalousarviosta,
jossa myönnetään kunnille ja kuntayhtymille lisää tukea koronaviruskriisin kustannusten ja tulomenetysten kattamiseen. Merkittävin valtionosuuteen tullut muutos oli +350 miljoonan euron koronan testauskustannusten korvaus, joka jaettiin kunnille laskennallisesti osana peruspalvelujen valtionosuutta.
Kuntakohtainen ennuste testauskustannusten korvausten jakaantumisesta
kunnittain on päivitetty Kuntaliiton sivuille. Lopullinen valtionosuuspäätös kuntaan tulee vasta eduskunnan käsittelyn jälkeen joulukuun puolessa välissä.
Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuksia tulee 414 333 euroa talousarviota enemmän. Muutoksen ollessa näin merkittävä esitetään vastaavan suuruista korotusta talousarvioon.
TA2020

TA-muutos MTA2020

Tili.KP

7 239 313

414 333

6170.1000

7 653 646

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen kohtaan valtionosuudet edellä esitetyn mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien määrä kasvaa 414 333 eurolla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 - 2023 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 220, liite 48

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 31.8.2020 kehyksen, jossa käyttömenojen
kasvuprosentti oli 2,18 prosenttia 2020 vuoden muutettuun talousarvioon. Talousarvioesityksessä toimintakulut (ulk+sis) kasvoivat kehykseen
verrattuna 237 266 euroa. Suurin menojen kasvu on Keusoten talousarvioesityksessä, joka muuttui kehykseen verrattuna yli 8 prosenttia ollen
yli 600 000 euroa kehystä suurempi. Talousarvioesityksessä Keusoten
maksuosuuden näin merkittävää kasvua kehykseen verrattuna ei ole hyväksytty sellaisenaan vaan Keusoten maksuosuuteen tehtiin 250 000 euron alennus. Pornaisten kunta edellyttää, että Keusote etsii talousarviosta
säästökohteita, joilla saadaan kunnan maksuosuutta alemmaksi.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 20 781 000 euroa, joka on lähes yhtä paljon kuin vuoden 2020 kertymäarvio. Verotuloennusteessa on käytetty
Kuntaliiton lokakuun kertymäennustetta lisättynä tältä vuodelta arvioiduilla saamatta jääviltä kiinteistöverotuotoilla, jotka ovat vastaavasti vähennetty tämän vuoden toteutumaennusteesta.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6 217 900 euroa. Valtionosuuksien
arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton marraskuun alun kuntakohtaista ennustetta.
Lainojen lyhennykset vuonna 2021 on arviolta 2 625 000 euroa.
Vuonna 2021 arvioidaan lainaa otettavan 3 000 000 euroa. Lainaa on
tämän jälkeen 1945 euroa/asukas.
Investointimenot ovat 4 204 000 euroa.
./..
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Talousarvioesityksen mukainen alijäämä on -590 554 euroa.
Ehdotus vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille
2022-2023 on esityslistan liitteenä nro 48.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 48 olevan vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja viestintäjohtajan tekemään asiakirjaan pieniä teknisluonteisia tarkistuksia.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Käsiteltäessä hallinto- ja taloustoimialan sosiaali- ja terveystoimen
osuutta Jorma Laukka esitti Erja Palviaisen kannattamana, ettei 250 000
€:n vähennystä Keusoten maksuosuuteen hyväksytä.
Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.25 - 19.35.
Neuvottelutauon jälkeen jatkettiin talousarvioesityksen käsittelyä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, joten asia pitää ratkaista äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
-

esittelijän ehdotus 5 ääntä (Virkki, Franti, Olander, Nyrhivaara,
Vilén)
Jorma Laukan ehdotus: 2 ääntä (Laukka, Palviainen)

Äänestyksen jälkeen äänin 5 – 2 kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Jorma Laukka ja Erja Palviainen jättivät eriävän mielipiteen asiasta,
eriävät mielipiteet ovat pöytäkirjan liitteenä.
./..
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Keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen kunnanhallitus esittää vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman liitteen
nro 48 mukaisena kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
______________________
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KUNTAKEHITYKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / SIIRTO
Khall § 221

Ruokahuolto- ja siivouspalveluiden osalta kuntakehityksen talousarvio
tulee ylittymään vuoden 2020 osalta. Ylitys johtuu osittain henkilöstökulujen budjetointivirheestä sekä koronan aiheuttamista lisäkustannuksista
(siivous yms.). Kuntakehityksen talousarvioon esitetään seuraavaa muutosta/siirtoa:
Ruokahuolto- ja siivouspalveluiden lisäys
TA2020
TA-muutos MTA2020
Tili.kustannuspaikka
Määräaik/sij.palkat
-19.700
-30.000
-49.700
5010.5260
Rakennusten kunnossapitoon vähennys
Rakennusten kunnossapitopalvelut
TA2020
TA-muutos MTA2020
Tili.kustannuspaikka
5440.5190
-195.450
+30.000
-165.450
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kuntakehityksen vuoden 2020 talousarvioon
tehdään edellä mainitun mukainen määrärahamuutos/siirto.
Tämän pykälän 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.
______________________
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HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUSPÄÄTÖS
Khall § 222, liite 49

Kunta haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 28.8.2020 jätetyllä hakemuksella 200 000 euroa. Päätös harkinnanvaraisen valtionosuuden myöntämisestä on tullut kuntaan 19.11.2020.
Harkinnanvaraista valtionosuutta haki 149 kuntaa ja 66 kunnalle myönnettiin yhteensä 60 miljoonan euron edestä harkinnanvaraista tukea. Päätöksen mukaan Pornaisten kunnalle ei myönnetty harkinnanvaraista valtionosuutta.
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta koskevaan päätökseen, on kunnalla mahdollisuus
kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä oikaisuvaatimus päätökseen.
Valtiovarainministeriön päätös on liitteenä nro 49.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus tyytyy valtiovarainministeriön päätökseen ja merkitsee
sen tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ
Khall § 223

Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti:
- Yleishallinto/kertalaskutus 2012 – 2019
766,26
-

Vapaa-aikatoimisto/kertalaskutus 2014 – 2019

663,51

-

Koulutoimi/kertalaskutus 2019

122,00

-

Koulutoimi/iltapäivähoito 2019

845,59

-

Tekninen toimisto/kertalaskutus 2014-2019

3 617,62

-

Päivähoitolaskutus 2019

6 759,00

-

Vesihuoltolaitos 2016 – 2019

4 356,93

Yhteensä

17 130,91

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää poistaa edellä esitetyt saatavat kunnan tileistä.
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.
______________________
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ICT-TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2021
Khall § 224

Kuluvana vuonna tukipalvelut on ostettu Pukkilassa toimivalta Nicemedia Oy:ltä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 §:ssä 251
hyväksynyt ICT-tukipalveluiden oston Nicemedia Oy:ltä vuonna 2020.
Kunta on saanut Nicemedia Oy:ltä 26.11.2020 päivätyn tarjouksen ICTtukipalvelujen jatkamisesta vuonna 2021.
Nicemedia Oy:n 16.11.2020 päivätty tarjous lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa ICT-tukipalvelusopimusta Nicemedia
Oy:n kanssa vuonna 2021 16.11.2020 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
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.
______________________
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ILTAVUORO JÄRVENPÄÄ – PORNAINEN VUONNA 2021
Khall § 225

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 §:ssä 249 päättänyt hankkia maanantai – perjantai iltavuoron 18:15 Järvenpää – Pornainen – Jokimäki 1.1. – 31.12.2020 väliseksi ajaksi.
Pohjolan liikenne on ilmoittanut, että heidän nykyinen sopimus päättyy
2021 syksyllä kun koulut alkavat. Siihen asti Pohjolan liikenne tarjoaa
vuoron 18:20 Järvenpää – Pornainen hintaan 23 €/päivä + alv. Kustannus vuoden 2021 alusta siihen asti, kun koulut alkavat on 3 565 €, alv 0
%. Määrärahaesitys sisältyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa iltavuoron Järvenpää – Pornainen 18:20
hankkimista 1.1.2021 alkaen siihen saakka, kun koulut syksyllä 2021 alkavat.
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.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 226

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 17.12.2020 klo
12.00 teams kokouksena.
Ryhmäkokoukset pidetään klo 11.00 - 12.00. Teams linkit yhtymäkokoukseen ja ryhmäkokouksiin toimitetaan kunnan kirjaamoihin.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu
toimielin (Kuntalaki 410/2015 60 § 2 mom.) Yhtymäkokousedustaja
edustaa kokouksessa kuntaa.
Edustajan kulut, esimerkiksi mahdollisen kokouspalkkion, matkakustannusten korvauksen ja ansionmenetyksen korvaa asianomainen kunta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 17.12.2020
pidettävään Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi 17.12.2020 pidettävään Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Päivi Laitisen ja hänen varaedustajaksi Juha Virkin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE
Khall § 227

Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 28.9.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Joukkoliikenne Pornaisissa ei palvele riittävästi autottomien kuntalaisten tarpeita. Palveluliikenteen järjestäminen on käsityksemme mukaan
ollut viranhaltijoilla työn alla, mutta mitään esityksiä siitä ei ole saatu.
Mielestämme olisi tärkeää saada pikaisesti aikaiseksi järjestelmä, jolla
liikkumista kuntamme alueella saataisiin kehitettyä. Koululaisten koulukyydit maksavat paljon ja mielestämme tätäkin järjestelmää voisi kehittää palvelemaan myös muita kyydin tarvitsijoita.
Kestävään liikkumiseen tulevaisuudessa on muutekin syytä valmistautua. Yhteiskäyttöautot ja sähköautot ovat jo tätä päivää. Pornaisissakin
voisi selvittää esimerkiksi yhden sähköauton hankkimista, jota voisi
kunnan henkilökunta käyttää ja kuntalaiset varata hetkellistä auton käyttötarvetta varten. Monella perheellä on useita autoja ja tällainen toiminta
voisi vähentää useamman auton omistamisen tarvetta.”
Vuoden 2021 talousarvioesityksessä on varattu 24 000 €:n määräraha
kestävän kehityksen liikkumisselvityksen laatimiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen osalta valtuustolle seuraavaa:
Kestävän kehityksen liikkumisselvitykseen on vuoden 2021 talousarvioesityksessä varattu määräraha ja selvityksen laatiminen aloitetaan alkuvuodesta 2021.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall § 228, liite 50

Nykyinen palkkiosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2018
§:ssä 90, tuolloin palautettiin palkkiosääntö ennen tasapainottamisohjelmaa olevalle tasolle.
Hallinnon kehittämistoimikunta on käsitellyt palkkiosäännön päivittämistä 30.11.2020 pitämässään kokouksessa ja päättänyt esittää kunnan
hallitukselle ja –valtuustolle palkkiosäännön päivittämistä liitteen nro 50
mukaisesti.
Palkkiosääntöluonnoksessa on nykyiset palkkiot esitetty suluissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen nro 50 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTOSÄÄNNÖN TÄYDENTÄMINEN
Khall § 229

Hallinnon kehittämistoimikunta on 30.11.2020 pitämässään kokouksessa
päättänyt esittää hallintosäännön täydentämistä (täydennykset vahvennuksella) seuraavasti:
23 §
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Kunnanjohtaja päättää:
a) – j)
Lisäksi teknisen johtajan (aiemmin aluearkkitehdin) valmistelun pohjalta
a) – f)
51 §
Tietoturva, tietosuoja ja tiedonhallinta
Kunnan johtamisessa, riskienhallinnassa, esimiestyöskentelyssä ja toimialojen toiminnan järjestämisessä huomioidaan tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn tietosuoja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
viranomaismääräyksiä sekä kunnanhallituksen vahvistamaa tietoturva- ja
tietosuojapolitiikkaa ja kunnan sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai
sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineostojen tallentamistavasta ja muista
käsittelytavoista.
Pornaisten kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii
kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että kunta täyttää tietosuojalainsäädännön ja
tiedonhallintalain mukaiset velvoitteet.
Kunnanjohtaja vastaa kunnan tietosuojan ja tietoturvan ja tiedonhallinnan ohjauksesta, toimialajohtajat vastaavat toimialansa tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan järjestämisestä ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksiköidensä tietoturvan, tietosuojan ja tiedonhallinnan järjestämisestä.
./..
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Kunnanhallitus

§ 229

Khall § 229

./..
Tietosuojaan, tietoturvaan ja tiedonhallintaan liittyviä asioita kunnassa
koordinoi tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaava antaa tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyen tietoja, neuvoja sekä työnantajalleen että muille työntekijöille henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Hän seuraa asetuksen noudattamista ja hänen vastuulleen kuuluu myös tietosuojan tietoisuusohjelman rakentaminen ja
kouluttaminen organisaation henkilöstölle. Tietosuojavastaava neuvoo
vaikutustenarviointeihin liittyen ja toimii valvontaviranomaisen yhteistyötahona.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edellä esittelytekstissä esitetyt hallintosäännön
täydennykset valtuuston hyväksyttäväksi.
Täydennykset tulevat voimaan, kun valtuusto on ne hyväksynyt.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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KANSLISTI NIMIKKEEN MUUTTAMINEN
Khall § 230

Hallinto- ja taloustoimialalla toimii kanslisti nimikkeellä työskentelevä
henkilö.
Hallintojohtaja esittää, että nimike muutettaisiin reskontranhoitajan nimikkeesi, jolloin nimike kuvaisi enemmän toimenkuvaa ja tehtäväkenttää. Asiasta on keskustelu asianomaisen henkilön kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää muuttaa kanslisti nimikkeen reskontranhoitajan
nimikkeeksi 1.1.2021 lukien.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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KAHTA OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN VARAUKSEN MYÖNTÄMINEN KARTANORINTEEN ALUEELTA MAPLE COURT CONSULTING OY (MAPLE KODIT) NIMISELLE
YRITYKSELLE
Khall § 231, liite 51

Maple Court Consulting Oy (Maple Kodit) on hakenut Pornaisten kunnalta varausta Kartanorinteen alueella sijaitsevien tonttien K 212 T 1 ja K
213 T 2 markkinointia varten 1.1–31.8.2021 väliseksi ajaksi.
Yritys teettää tonteille suunnitelmat ja materiaalin, jolla tontteja markkinoidaan. Tonttien loppukäyttäjät on tarkoitus löytää 31.8.2021 mennessä,
johon mennessä loppukäyttäjät tekevät kunnan kanssa kaupat tonteista.
Kunnalle ei aiheudun varauksesta kustannuksia, eikä em. tontteihin kohdistu aikaisempia varauksia. Tontit sijaitsevat alueella näkyvällä paikalla
ja tonttien markkinointi tukee alueen muuta markkinointia.
Varaajan tulee esittää kunnalle tontteja koskeva markkinointiaineisto
30.4.2021 mennessä ehdolla, että varaus muussa tapauksessa raukeaa.
Mikäli varaus purkautuu, osapuolille ei synny korvausvelvollisuutta toisiaan kohtaan.
Esityslistan liitteenä nro 51 on ote Kartanorinteen asemakaavakartasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Maple Court Consulting Oy:lle (Maple
Kodit) varauksen Kartanorinteen asuinalueella sijaitsevien tonttien K 212
T 1 ja K 213 T 2 markkinointia varten 1.1–31.8.2021 väliseksi ajaksi
seuraavin ehdoin:
Kunnalle ei aiheudu varauksesta kustannuksia.
Varaajan tulee esittää kunnalle tontteja koskeva markkinointiaineisto
30.4.2021 mennessä ehdolla, että varaus muussa tapauksessa raukeaa.
Mikäli varaus purkautuu, osapuolille ei synny korvausvelvollisuutta toisiaan kohtaan.
Kunnan ja yrityksen välille laaditaan sopimus toteutuksesta.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallitus
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Khall § 231

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 232

Kokouspäivämäärä

sivu

7.12.2020

381

TAMMINIITTY, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO JA KAAVAN LAATIJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 232

Asemakaavamuutos kohdistuu v. 2004 hyväksyttyyn Kotojärven kartanon asemakaavaan, sen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM). Alueen rakennusoikeus on 2.000 k-m2.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueelle 15 ympärivuotiseen asutukseen soveltuvaa lomarakennusta sekä
kolme erillispientaloa. Erillispientalotonttien rakennusoikeus on 180 km2 ja lomarakennusten keskimäärin 59 k-m2.
Kuudelle lomarakennukselle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa
voimassa olevan asemakaavan pysäköintijärjestelyistä. Pornaisten kunta
on neuvotteluissa maanomistajan kanssa esittänyt, että omakotirakentamisen edellytykset tulee ratkaista asemakaavalla.
Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia aikaisempien, alueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentamista ja hoitoa koskevien sopimusten sisältöön.
Maanomistaja on palkannut kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Tamminiityn asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako
Oy:stä.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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TAMMINIITTY, OAS:N SEKÄ ASEMAKAAVAMUUTOSTA KOSKEVAN EHDOTUKSEN
NÄHTÄVILLEPANO
Khall § 233, liite 52-54

Asemakaavamuutos kohdistuu v. 2004 hyväksyttyyn Kotojärven kartanon asemakaavaan, sen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM). Alueen rakennusoikeus on 2.000 k-m2.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueelle 15 ympärivuotiseen asutukseen soveltuvaa lomarakennusta sekä
kolme erillispientaloa. Erillispientalotonttien rakennusoikeus on 180 km2 ja lomarakennusten keskimäärin 59 k-m2. Asemakaavamuutoksen
sallima rakennusoikeus on yhteensä 1.430 k-m2.
Kuudelle lomarakennukselle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa
voimassa olevan asemakaavan pysäköintijärjestelyistä. Pornaisten kunta
on neuvotteluissa maanomistajan kanssa esittänyt, että omakotirakentamisen edellytykset tulee ratkaista asemakaavalla.
Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia aikaisempien, alueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentamista ja hoitoa koskevien sopimusten sisältöön.
Asemakaavamuutoksen OAS (Osallistumis ja arviointisuunnitelma) ja
asemakaavamuutosta koskeva ehdotus sekä kaavaselostus ovat esityslistan liitteinä nro 52-54.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on hoidettu kuulemalla niitä maanomistajia, joita kaavamuutos olennaisesti koskee.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Tamminiityn OAS:n ja asemakaavaehdotuksen MRA 27 § mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.
Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää osallisilta viranomaisilta lausunnot
MRA 28 §:n mukaisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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./..
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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UUDEN ASUINALUEEN NIMEÄMINEN PELLAVARINTEEKSI
Khall § 234, liite 55

Pornaisten Laidunalueen asemakaava on saanut lainvoiman13.2.2020.
Ote asemakaavakartasta määräyksineen on liitteenä nro 55.
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Purotien ja Niittytien alue, jota
koskeva kunnallistekniikka valmistuu kesään 2021 mennessä.
Näiden tonttien myynti alkaa vuoden 2021 tammi-helmikuussa.
Toinen osa asemakaava-alueesta toteutetaan myöhemmin. Aikataulu
riippuu tonttien kysynnästä.
Ensimmäinen toteutusalue ei vastaa asemakaavan nimeä Laidunalue,
vaan on kohti Mustijokea viettävä koivikkoinen rinne. Alueelle on tarpeen antaa oma nimi, jota käytetään sen markkinoinnissa.
Nimestä järjestettiin pienimuotoinen nimikilpailu, jonka voitti nimi Pellavarinne. Nimi kuvaa Pornaisten historiallista kytkentää pellavaan ja
alueen pinnanmuotoja. Se toimii myös hyvin nimiparina Kartanorinteen
kanssa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa uudelle asuinalueelle nimen Pellavarinne.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liljan-Kukka Runolinna poistui tämän pykälän kohdalla klo 21.10.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 235, liite 56

Pornaisten kunnan voimassa oleva kaavoitusohjelma vuosille 2020 –
2024 on hyväksytty valtuustossa 16.12.2019 § 86. Kaavoitusohjelma on
päivitetty vuosittain, ja koska ohjelman sisällöllä on vaikutuksia seuraavan vuoden talousarvion määrärahavarauksiin, on ohjelma tarkoituksenmukaista käsitellä samanaikaisesti talousarviokäsittelyn kanssa.
Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, yleispiirteiset tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. Myös laajempiin kaavatöihin tai muuhun maankäytön järjestämiseen liittyvät selvitykset on
hyvä sisällyttää ohjelmaan.
Kaavoitusohjelman hyväksyy valtuusto. Liitteenä nro 56 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Suunnittelutöitä varten varatut määrärahat on osoitettu vuoden 2021 talousarvioesityksessä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään yhteenveto kunnan maanomistuksesta niillä alueilla, jotka on kaavoitusohjelmassa esitetty asemakaavoitettavaksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2021 – 2025 kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen nro 56 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 236

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


ELY-keskus ja TE-palvelut: Uudenmaan työllisyyskatsaus lokakuu
2020.



Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 21/2020,
10.11.2020.



Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 22/2020,
24.11.2020.



Päätöksiä ajalta 17.11. – 7.12.2020:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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MUUT ASIAT
Khall § 237

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

7.12.2020
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388

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
219 – 223, 227 – 229, 232 - 237

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
224 – 226, 230 - 231

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
224 – 226, 230 - 231

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

389

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

