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KOKOUSAIKA

Maanantai 5.3.2018 klo 18.00 – 20.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Liu Päivi
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

42 – 52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 8.3.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Liu ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Virkki

Seija Marttila

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Juha Virkki (§ 47)

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

Pornainen 8.3.2018
Allekirjoitukset

Päivi Liu
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 20.3.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 42

Kokouspäivämäärä

sivu

5.3.2018

75

YHDISTYS- JA SEURATALOAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Khall § 42

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 8 000 euron määräraha yhdistysja seurataloavustusten myöntämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa yhdistys- ja seurataloavustusten myöntämisen
perusteiksi seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen.
2. Yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
4. Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
5. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli hyväksyttyjä periaatteita rikotaan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhdistys- ja seurataloavustukset
julistetaan haettavaksi 13.4.2018 mennessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 43

Kokouspäivämäärä

sivu

5.3.2018
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KUNNANVALTUUSTON 26.2.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 43

Kunnanhallitukselle esitellään 26.2.2018 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 10

Kaavoituskatsaus 2017
Tiedotetaan Kunta tiedottaa lehdessä ja kotisivuilla

§ 11

Kiinteistön, määräalan ja kolmen erillisen palstan ostaminen ns. Kartanonrinteen alueelta
Otteet: Marcus Fredriksson, tekninen toimi

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Nuorisovaltuusto

§ 44
§ 305
§ 35

Kokouspäivämäärä

sivu

5.3.2018
18.12.2017
27.11.2017

77
535
2

ALOITE NUORTEN OLESKELUPAIKAN RAKENTAMISESTA SEKÄ ROSKA-ASTIOIDEN
HANKKIMISESTA KOULUN JA KAUPAN VÄLISELLE ALUEELLE
Nuvalt § 35, liite 3

Nuorisovaltuustoon on oltu yhteydessä koulun ja K-kaupan välisen alueen roskaisuudesta. Nuorisovaltuusto uskoo, että roskaaminen vähenisi
merkittävästi, mikäli alueella olisi riittävä määrä roska-astioita.
Nuoret ovat toivoneet, että kunnassa olisi jokin suojaisa ja katoksellinen
paikka, jossa voisi viettää vapaa-aikaa luvallisesti. Paikan tulisi olla
nuorten helposti saavutettavissa, mutta ei kuitenkaan asutuksen välittömässä läheisyydessä, jotta oleskelu ei aiheuta häiriötä kuntalaisille.
Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja aloitteen (liite 3) sisällöstä.
Nuorisovaltuuston päätös:
Nuorisovaltuusto päättää jättää liitteen kolme (3) mukaisen aloitteen
kunnanvaltuustolle.
______________________

Khall § 305

Esityslistan mukana lähetetään kopio 27.11.2017 päivätystä aloitteesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 44

Tekninen toimi on valmistellut asiaa yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa ja
laatinut seuraavan sisältöisen selvityksen:
”Jäteastioiden osalta niiden sijoitus tapahtuisi pääosin Uudenmaan
ELY:n kunnossapitovastuulla olevalle alueelle. Alueita on tähän asti siivottu talkoovoimin keväisin paikallisten yhdistysten voimin.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu
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Kunnanhallitus

§ 44

Khall § 44

./..
Mikäli kunta ottaisi siivouksen näillä alueilla vastuulleen, tulee sen huo
lehtia jäteastioiden säännöllisestä siivoamisesta ja tämän lisäksi myös
ympäristön siivoamisesta. Katualueiden siivoukseen ei ole erikseen va
rattu henkilökuntaa, joten joutuisimme ulkoistamaan palvelun.
Tämä edellyttäisi roska-astioiden hankintaa ja niiden kiinnittämistä siten,
etteivät ne ole esimerkiksi talvikunnossapidon esteenä.
Roska-astiat
5 kpl
Roska-asioiden kiinnitys 5 kpl
Roska-astioiden tyhjennys ja ympäristön siivous
5 kpl/vko
Yhteensä/vuosi

1010 €
300 €
81 €
4212 €

Tämän lisäksi Uudenmaan ELY:n kanssa tulisi sopia kunnossapitovastuiden jakautumisesta joka voi aiheuttaa jotain kustannuksia.
Kunnassa on kuntalaisten käytössä katoksellisia tiloja seuraavasti:
- Pururadan grillikatos
Näiden osalta ongelmana on ollut mm. lasinsirut ja alueen roskaantuminen, vaikka alueella on erillisiä roska-astioita. Näiden siivoaminen on
järjestetty kiinteistön huollon/liikuntapaikan hoitajien toimesta, vaikka
siivous ei varsinaisesti ole tahallisesti aiheutettuna tarpeena kiinteistön
hoidon pääasiallinen tehtävä. Siivouskustannus hinnoiteltuna on samaa
luokkaa kuin roska-astioiden tyhjennys eli noin 4200 €.
Paikkaa, joka ei ole asukkaiden välittömässä läheisyydessä on vaikea
löytää. Pohdimme vanhaa jäteveden puhdistamoa/sen piha-aluetta mahdolliseksi paikaksi, mutta tämä edellyttäisi kameravalvonnan järjestämistä alueelle.
Kameravalvonnan kustannus on noin 2000 €. Katoksen rakentamisen
kustannukset ovat noin 5000 €.
Nuorisolle järjestetty tila vaatisi myös jonkin asteista ohjausta ja varsinkin viikonloppuisin kunnalla ei ole käytössä tällaista resurssia.
Lähtökohtaisesti kustannukset aloitteen myötä ovat seuraavat:
Roska-astiat keskusta-alueella 5 kpl huoltotoimineen 5700 €
huollon vuosikustannus
4200 €
Katoksen rakentaminen
5000 €
Kameravalvonnan tehostaminen
2000 €
Vuosikustannukset (siivous, huollot)
4000 €
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus

§ 44

Khall § 44

./..
Mikäli toteutukseen päädytään, tulee valtuuston hyväksyä em. asioiden
toteuttamiseen määrärahaa ja tämän lisäksi talousarvioon tulee sisällyttää edellä mainitut vuosikustannukset.”
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio nuorisovaltuuston aloitteesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee asiasta teknisen toimen valmistelun pohjalta
ja merkitsee valmistelun tiedoksi, toteutukseen palataan myöhemmin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 45

Kokouspäivämäärä
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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 vahvistanut kesätyöllistämisen ehdot.
Aiemmin kunnan talousarviossa on ollut määräraha pornaislaisille yrityksille 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 johdosta. 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 tekemään 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 kesätyöllistämistukea varten. Määrärahalla yritykset voisivat työllistää 10
pornaislaista nuorten kesätöihin yhdeksi kuukaudeksi.
Samalla kunnanhallitus toteaa, että mikäli kunnanvaltuusto myöntää
kesätyöllistämiseen lisämäärärahan, kunnanjohtaja valmistelee kesätyöntekijöiden ja yritysten kohtaamista edistävän toteutustavan yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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§ 46

Kokouspäivämäärä
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INFORMAATIKON KELPOISUUSVAATIMUS
Khall § 46

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 §:ssä 31 antanut luvan
informaatikon työsuhteen täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen 1.4.2018 lukien.
Kunnanhallituksen tulee vielä päättää työsuhteen kelpoisuusvaatimuksista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että informaatikon kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen tai
35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ
Khall § 47

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Khall § 47

./..
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PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 48

ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ
Khall § 48

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 49

Kokouspäivämäärä

sivu
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SIVISTYSJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN
Khall 49

Pornaisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 § 133 valinnut sivistysjohtajan virkaan kasvatustieteen maisteri Jari Wäreen.
Jari Wäre on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut sivistysjohtajan viran vastaan 1.3.2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Hyväksyttävään lääkärintodistukseen nojautuen kunnanhallitus vahvistaa
sivistysjohtajan vaalin.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Jari Wäre on aloittanut
sivistysjohtajan virassa 1.3.2018. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Jari Wäreen tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5.300,00 euroa
kuukaudessa.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Khall § 50

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Mäntsälän kunta, ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta
20.2.2018 § 22: Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2017 sosiaali- ja terveystoimialalla.



Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunnan pöytäkirja nro 1/2018,
14.2.2018.



Aluearkkitehdin lausunto 22.2.2018 ja Porvoon museon lausunto
29.12.2017, koskien kirkonkylän vanhan palotallin purkulupahakemusta.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 1/2018, 31.1.2018.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 51

MUUT ASIAT
Khall § 51

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

5.3.2018

52
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
42, 43, 44, 45, 46, 50, 51

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
47, 48, 49

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
47, 48, 49

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

89
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

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

