
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2018 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2018 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  90 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  90 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

53  91 Eläkeliiton Pornaisten yhdistys ry:n avustushakemus 

    

54  92 Pornaisten Eläkkeensaajat ry:n avustushakemus 

    

55  93-94 Valtionavustuspäätös hankkeelle Pornaisten tutoropettajat 

    

56  95-96 Valtuustoaloite, yhteisöllisyydelle lisää tilaa Pornaisiin 

    

57  97-98 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämät rekrytointilupahakemukset 

    

58  99 Teknisen johtajan esittämä rekrytointilupahakemus 

    

59 13 100 X X ja Pornaisten kunnan välisen omakotitonttikaupan hyväksyminen 

    

60  101-108 Pornaisten kuntastrategia 2018-2020 

    

61  109 Järvenpään ja Pornaisten välinen bussiliikenne 4.6.-12.8.2018 välisenä aika-

na 

    

62 * 110-113 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkaminen 

    

63  114 Laskujen hyväksymisoikeuden myöntäminen sivistysjohtaja Jari Wäreelle 

    

64 * 115 Lausunnon antaminen lasten kotihoidon kuntalisästä 

    

65  116-119 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

johtokuntaa/päätöksen tarkistaminen/uusi päätös 

    

66  120 Ilmoitusasiat 

    

67  121 Muut asiat 

    

68  122-123 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

 

 

 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  5/2018 

Kunnanhallitus  Sivu 

  90 

KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2018 klo 18.00 –  19.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja  

Franti Aija, poissa 

Liu Päivi 

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 53 – 68 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.3.2018. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pajunen ja Mika Vilén. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 22.3.2018 

Allekirjoitukset 

     
 

Juha Pajunen   Mika Vilén 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 27.3.2018 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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91 Kunnanhallitus § 53  19.3.2018 

 

 

 

ELÄKELIITON PORNAISTEN YHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS 

 

Khall § 53  Eläkeliiton Pornaisten yhdistys ry on toimittanut kunnanhallitukselle 

 7.3.2018 päivätyn avustushakemuksen, jolla yhdistys hakee kunnalta 

 1000,00 euron avustusta toimintansa tukemiseen. Hakemuksessa tode-

 taan, että tuki suunnattaisiin kerhotilojen vuokraan ja jäsenten hyvin-

 vointiin. 

 

  Pornaisten kunnan vuoden 2018 talousarviossa ei ole määrärahaa yhtei-

 söavustusten myöntämistä varten. Talousarviossa on ainoastaan määrä-

 raha yhdistys- ja seurataloavustuksia varten. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus ilmoittaa Eläkeliiton Pornaisten yhdistykselle, ettei kun-

 nan vuoden 2018 talousarviossa ole määrärahaa yhteisöavustusten 

 myöntämiseen, joten kunnanhallitus hylkää jätetyn avustushakemuksen. 

 

  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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PORNAISTEN ELÄKKEENSAAJAT RY:N AVUSTUSHAKEMUS 

 

Khall § 54  Pornaisten Eläkkeensaajat ry on jättänyt kunnanhallitukselle 13.3.2018 

 avustushakemuksen, jolla yhdistys hakee kunnalta 500,00 euron avustus-

 ta toimintansa tukemiseen. Hakemuksessa todetaan, että tuki suunnattai-

 siin mm. jäsenistön terveyden, virkeyden ja hyvinvoinnin ylläpitämi-

 seen. 

 

  Pornaisten kunnan vuoden 2018 talousarviossa ei ole määrärahaa yhtei-

 söavustusten myöntämistä varten. Talousarviossa on ainoastaan määrä-

 raha yhdistys- ja seurataloavustuksia varten. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus ilmoittaa Pornaisten Eläkkeensaajat ry:lle, ettei kunnan 

 vuoden 2018 talousarviossa ole määrärahaa yhteisöavustusten myöntä-

 miseen, joten kunnanhallitus hylkää jätetyn avustushakemuksen. 

 

  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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93 Kunnanhallitus § 55  19.3.2018 

Sivistyslautakunta § 24  28.2.2018  28 

 

 

VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HANKKEELLE PORNAISTEN TUTOROPETTAJAT 

 

Sivltk § 24  Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle 

  40/540/2017 Pornaisten tutoropettajat 15 200€. Avustuksen määrä 

  on 80 % hankkeen kokonaisnettomenoista 19 000€. Omarahoitus- 

  osuus (20%) 3800€ sisältyy vuoden 2018 talousarvioon. 

  

Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja  

kouluttamiseen. Tutoropettajat (5) edistävät opettajien TVT-taitojen 

kehittymistä. Tavoitteena on näin saada tieto- ja viestintätekniikka 

luontevaksi osaksi oppilaiden ja opettajien arkea. 

 

  Avustuksen käyttöaika päättyy 30.6.2019.   

 

                                           Vs. sivistysjohtajan esitys: 

 

  Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

                  että saatu valtionavustus (40/540/2017) 15 200 € lisätään  

  kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti: 

 

     tulo                meno 

                                     Pornaisten Yhtenäiskoulu    5016 € (3301.4030)    6270 € (5001.4030) 

     5016 € (3301.4031)    6270 € (5001.4031) 

  Mika Waltarin koulu           2584 € (3301.4042)    3230 € (5001.4042) 

  Parkkojan koulu  2584 € (3301.4041)    3230 € (5001.4041) 

   

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen 

  puh 040 174 5015. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

                                           ____________________________ 

 

 

Khall § 55  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

 nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

       ./.. 
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Khall § 55  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VALTUUSTOALOITE, YHTEISÖLLISYYDELLE LISÄÄ TILAA PORNAISIIN 

 

Khall § 56  Keskustan valtuustoryhmä jätti 26.2.2018 kymmenen valtuutetun allekir-

 joittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: 

 

  ”Tutkimusten mukaan kaupunkien ja kuntien mainetyön tulee olla osa 

 strategista johtamista.* Menestyksen kannalta ratkaisevinta on kuitenkin 

 seudun sisäinen maine eli paikan henki, joka synnytetään yhdessä teke-

 misellä. Pornaisissa tarvitaan lisää tilaa ja mahdollisuuksia kasvattaa yh-

 teisöllisyyttä. 

 

  Kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön olisi tarpeen saada kunnan alueella 

 lisää tiloja. Uusien tilojen rakentaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin 

 kallista, joten mielestämme olisi järkevää hyödyntää jo olemassa olevia 

 tiloja ja rakennuksia. Ehdotammekin siis, että kunnantalon vieressä kes-

 keisellä paikalla sijaitseva vanha pankin kiinteistö muutettaisiin koko-

 naan tai edes osittain ”Kuntalaisten taloksi”. 

 

  Talossa voisi toimia niin perhekahvila, kuin erilaiset yhdistykset ja yh-

 teisöt. Näin saataisiin kohtaamisia eri tahojen välille useammin ja samal-

 la yhdistyksillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuus säilyttää paikassa pieni-

 muotoisesti tavaraa, jota muuten on hankala siirrellä paikasta toiseen 

 (MLL:n lelut ja kahvitavarat, partion askartelutavarat jne.). Samalla eri 

 yhdistysten toiminta ja tapahtumat tulisivat enemmän tutuiksi suurelle 

 yleisölle ja eri toimintamahdollisuudet lisäisivät kuntalaisten aktiivisuut-

 ta. Tästä on jo erittäin hyviä esimerkkejä lähikunnissa mm. Mäntsälässä 

 Treffi ja Loviisassa Kumppanuustalo Kulma. 

 

  Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pornaisten kunnan omis-

 tama vanhan pankin kiinteistö muutetaan joko kokonaisuudessaan tai 

 osittain Pornaisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön.  

 

  Pornaisissa 26.2.2018 

 

 Keskustan valtuustoryhmä 

 

 Viite:https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Maine-muuttaa-

elinvoiman-vetovoimaksi-/38013/72b03547-eef1-4955-934d-

e9c087cf8fc0.” 

 

 Kyseistä tilaa on tiedusteltu useampiin käyttötarkoituksiin. 

 

      ./.. 
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Khall § 56  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa saatetuksi. Asiaan 

 palataan sen jälkeen, kun ratkaisut varhaiskasvatuksen osalta on päätetty. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 57  Yhtenäiskoulun rehtori Marjo Rissanen on esittänyt seuraavat rekrytoin-

  tilupahakemukset: 

 

1. Päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisena 1.8.2018 – 31.7.2019, ope-

tettavana aineena liikunta 

- nykyiseltä tehtävään nimitetyltä puuttuu kielitutkinto 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

2. Päätoiminen tuntiopettaja, kotitalouden ja terveystiedon aineenopet-

tajan tehtävään vuosiluokille 7-9 määräaikaisena 1.8.2018 – 

31.7.2019 

- kotitaloutta opetetaan pakollisena aineena, lisäksi se on suosittu 

valinnaisaine 

- virkoja on vain yksi, sen puitteissa ei opetus nykyisillä oppilas-

määrillä ole mahdollista 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

3. Kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa 

olevaan virkasuhteeseen 

- sopeutumista ja tunne-elämän kehitystä tukeva ja kuntouttava 

opetus sekä 3-6 luokille että 7-9- luokille  

- tällä hetkellä virkoja hoitaa vailla kelpoisuutta olevat opettajat 

- erityisluokan oppilasmäärä saa perusopetusasetuksen 43 §:n mu-

kaan olla enintään 10 oppilasta, palveluntarve ei ole muuttumas-

sa 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

4. Erityisluokanopettaja toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2018 

alkaen 

- oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus vuosiluokille  

7 – 9 

- erityisluokan oppilasmäärä saa perusopetusasetuksen 43 §:n mu-

kaan olla enintään 10 oppilasta 

- erityisoppilaiden määrät huomioon ottaen palveluntarve lisääntyy 

koko ajan    ./.. 
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Khall § 57 ./.. 

- nykyistä virkaa hoitaa vailla kelpoisuutta oleva opettaja 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

5. Päätoiminen tuntiopettaja, opetettavina aineina käsityö ja matema-

tiikka 1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi 

- uuden opetussuunnitelman mukaiset tuntimäärät huomioiden re-

surssit eivät ole riittävät 

- kahdeksansien luokkien suuri ikäluokka 

- määräaikaisuuden perusteena tilanteen vakiintumattomuus (oppi-

lasmäärät, opetettavien tuntien määrä) 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

6. Päätoiminen tuntiopettaja, opetettavana aineena matemaattiset ai-

neet, erityisesti kemia 1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi 

- matematiikan tuntien lisäys uuden opetussuunnitelman mukaises-

ti 

- kahdeksansien luokkien suuri ikäluokka 

- määräaikaisuuden perusteena oppilasmäärän vakiintumattomuus 

- määräraha on huomioitu talousarviossa 

  Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten 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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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 58  Tekninen johtaja Mikko Autere on toimittanut kunnanhallitukselle 

 13.3.2018 päivätyn rekrytointilupahakemuksen, jolla hän hakee kiinteis-

 tönhoitajan osa-aikaisen työsuhteen muuttamista kokopäivätoimiseksi 

 1.4.2018 lukien. 

 

  Kahden kiinteistönhoitajan työsuhde osa-aikaistettiin vuonna 2016 ta-

 louden sopeuttamisohjelmaan liittyvinä toimina. Molemmat kiinteistön-

 hoitajat toimivat urheilualueiden hoitajina sekä Parkkojan koulun huol-

 losta vastaavina. Toisen kiinteistönhoitajan eläköitymisen myötä näihin 

 tehtäviin jäi tarve puolikkaalle työlle. Vajetta on paikattu mm. oppiso-

 pimuskoulutuksilla. Osa-aikainen kiinteistönhoitaja on ollut teknisen 

 johtajan päätöksellä palkattuna kokopäiväiseen työsuhteeseen  

 1.12.2017 – 31.3.2018. Kevään 2018 aikana on jäämässä pois yksi oppi-

 sopimuskoulutettava. 

 

  Esitetyllä järjestelyllä pystytään kiinteistöhuollon ja liikuntapaikkojen 

 huollon tehtävät organisoimaan tyydyttävällä tavalla. Liikuntapaikkojen 

 käytön turvallisuus on kunnan vastuulla. 

 

  Talousarviossa on varattu määrärahaa sijaisten palkkaamista varten. 

 

  Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy osa-aikaisen kiinteistönhoitajan työsuhteen 

 muuttamisen kokopäivätoimiseksi 1.4.2018 lukien. 

 

  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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X X JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLISEN OMAKOTITONTTIKAUPAN  

HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 59, liite 13 Pornaisten kunta on myynyt 12.3.2018 päivätyllä kauppakirjalla X X 

Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevasta Vanha-Klemola 

RN:o 1:153 (611-402-1-153) –nimisestä tilasta 1000 m2:n suuruisen 

määräalan.  

 

  Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

 lojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen, 

 Ylijoen asemakaavan korttelissa 246 sijaitsevan tontin nro 3, kuitenkin 

 niin, että kaupan kohteena oleva määräala poikkeaa itäreunaltaan ase-

 makaavan ohjeellisesta tonttijaosta. Ohjeellisesta tonttijaosta poiketen, 

 kaupan kohteeseen ei sisälly asemakaavan SM-aluetta (Muinaismuisto-

 lain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös). tontin rakennusoikeuden mää-

 rittelevä tehokkuus on e=0,20. 

 

  Kauppahinta on 25 000 euroa ja muut kaupan ehdot ilmenevät kauppa-

 kirjasta. 

 

  Hallintolain 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, 

 jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston anta-

 mia hintoja ja yleisperusteita. 

 

  Allekirjoitettu kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 13. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy 12.3.2018 Pornaisten kunnan ja X X välillä al-

lekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 13 mukaisena. 

 

  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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101 Kunnanhallitus § 60  19.3.2018 

Kunnanhallitus § 12  15.1.2018  19 

Kunnanvaltuusto § 136  18.12.2017  271 

Kunnanhallitus § 300  11.12.2017  524 

Kunnanhallitus § 272  20.11.2017  468 

Kunnanhallitus § 235  23.10.2017  401 

 

PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020 

 

Khall § 235 Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaa-

rissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 val-

tuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä 

johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja 

maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittä-

viä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan 

roolin ja tehtävien osalta. 

 

 Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähi-

vuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi 

hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornais-

ten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden kes-

keiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi 

seminaarin aikana.  

 

 Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:  
 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toi-

minnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 

4. Omistajapolitiikka 

5. Henkilöstöpolitiikka 

6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet 

7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 
 

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 
 

Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat: 
 

Tehtävä 1. Pornaisten Visio 
 

Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan vi-

sio.  
 

Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan. 

Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä 

voidaan poistaa? 

     ./.. 
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Khall § 235 ./.. 

Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi? 
 

Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöen-

nuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esi-

tetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien 

toteuma.  
 

Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehityk-

selle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutuk-

selle kehittämisohjelmissa?  
 

Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina 

v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähi-

vuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittai-

sena muutosprosenttina. 
 

Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin 
 

Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Por-

naisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme 

kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa oh-

jelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen. 

Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi 

ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkas-

telussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017. 
 

Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraa-

vasti:  

 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä koko-

naisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehit-

tämisohjelmien kanssa 

 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme: 

Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstö-

ohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan 

osallisuus ja digitaalisuus. 

 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa 

18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousar-

vio 

 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus 

 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian 

valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouk-

sissa keskusteluasioina 

 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille säh-

köisesti     ./.. 
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Khall § 235 ./.. 

 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan 

30.10.2017 

 

Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näke-

myksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset 

sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatko-

valmistelun. 

 

Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajil-

le toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasette-

lu viikolla 43. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 272 Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa 

2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä. 

 

 Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi 

ilman liitenumeroa.  

 

 Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kan-

nanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitys-

tavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskus-

telee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta 

sekä päättää jatkovalmistelusta.  

     ./.. 
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Khall § 272 ./.. 

Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kun-

nanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin 

tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017. 

 

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alka-

vassa kokouksessa. 

 

______________________ 

 

Khall § 300, liite 50 Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsen-

ten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pi-

dettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.  

 

 Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen 

tehtiin vain yksi pieni muutos.  

  

 Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu 

visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehit-

tämisohjelmasta toimenpiteineen. 

 

 Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoit-

teeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–

2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategis-

ta tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa tee-

maa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Oh-

jelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus 

päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta. 

  

  Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää  

 strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017 

 mennessä, ja se jaetaan kokouksessa. 

 

  Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä 

 saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.  

 

       ./.. 
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Khall § 300  ./.. 

  Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi 

 hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian 

 tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden 

 2019 aikana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä, 

tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kun-

nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioi-

daan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia 

2020–2022.  

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjoh-

tajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset 

strategialuonnokseen. 

 

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 136 Aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköpostitse. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto hyväksyi Pornaisten kuntastrategian 2018 – 2020 yksimieli-

sesti. 

 

 Valtuusto päätti yksimielisesti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan 

maininnan: Väestötavoite on minimitavoite. 

 

 ______________________ 

      ./.. 
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Khall § 12 ./.. 

 Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneen-

taulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 

 

 Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitet-

ty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvoin-

tiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa. 

 

 Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala, 

hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä 

talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallinto- 

ja talous -toimiala. 

 

 Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:  

 

 1) Kehittäminen 

 2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

 3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 

 

 Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättä-

vät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muo-

dostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoi-

manäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus 

tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 

 

 Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyös-

kentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista 

mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.  

 

 Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa val-

tuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteutta-

maan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine peruste-

luineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään 

lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen. 

  

 Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelu-

jen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimi-

valtuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan sel-

vitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vä-

hän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täy-

täntöönpano-ohjeissa. 

      ./.. 
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Khall § 12 ./.. 

 Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esi-

tysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on: 

 tilannekuva 1 sivu 

 skenaariot 1-2 sivua 

 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 

  

 Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja var-

mistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja. 

Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään 

kunnanvaltuustossa samanaikaisesti. 

 

 Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu: 

 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018  

 valmistelun käynnistäminen 2/2018 

 osallistumismenettelyt 3-4/2018 

 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmis-

telutyöhön 5/2018 

 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018 

 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018 

 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018 

 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanval-

tuustossa 10/2018 

 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien 

valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.  

 

Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslauta-

kunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.  

 

Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tou-

kokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________   ./.. 
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Khall § 60  ./.. 

Talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan kevään tavoiteaikataulu on seu-

raava: 

 

- toteutetaan henkilöstökysely 29.3. mennessä 

- tulosten esittely kunnanhallitukselle 23.4. 

- ohjelman sisällön valmistelua kunnanhallituksessa 2.5. 

- kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston 

yhteinen kokous toukokuun puolivälissä 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan aika-

 taulun tietoonsa saatetuksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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JÄRVENPÄÄN JA PORNAISTEN VÄLINEN BUSSILIIKENNE 4.6. – 12.8.2018 VÄLISENÄ 

AIKANA 

 

Khall § 61  Kesäaikana Järvenpään suunnan liikenne vähenee, kun koulupäivinä 

 ajettavat vuorot jäävät pois. Viime vuoden kesällä kunta hankki vuoroja 

 Järvenpään ja Pornaisten välille. 

 

  Liikennöitsijän kanssa on keskusteltu ja liikennöitsijä on esittänyt ajetta-

 vaksi seuraavia vuoroja: 

  M-P 989J 

  7:15  Jokimäki – Pornainen - Järvenpää 7:50  

  (R-juna Helsinkiin 8:04) 

  7:55 Järvenpää - Pornainen - Jokimäki 8:26 

  16:15 Jokimäki - Pornainen – Järvenpää 16:45 

  16:50 Järvenpää – Pornainen – Jokimäki 17:20  

  (R-juna Helsingistä 16:36) 

 

  Mikäli liikennöinti toteutetaan 4.6. – 12.8.2018 välisenä aikana yllä ole-

 van mukaisesti, niin päivähinta on 235 €. Yhteensä 11 750,00 €. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää hankkia edellä esitetyt M – P 989J lisävuorot 

 välillä Pornainen – Järvenpää – Pornainen 4.6. – 12.8.2018 välisenä  

 aikana. 

 

  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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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

 

Khall § 62  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY) on yhdeksän Porvoon 

 lähikunnan omistama kuntayhtymä. Kuntayhtymän omistusosuudet ovat 

 vuoden 2016 tasekirjan mukaan oheisen taulukon mukaiset. 

 

  Jäsenkunta  Omistusosuus, € Omistusosuus, % 

  Askola  1 035 160,44  7,5 

  Lapinjärvi     292 617,35  2,12 

  Loviisa  2 117 373,64  15,35 

  Myrskylä     235 263,74  1,71 

  Orimattila       47 052,75  0,34 

  Pornainen     423 474,73  3,07 

  Porvoo  8 469 494,55  61,39 

  Pukkila     188 210,99  1,36 

  Sipoo     988 107,70  7,16 

  Yhteensä  13 796 755,88 100 

  

 Vuoden 2018 alusta lukien kuntayhtymän opetus on keskitetty Edupoli-

 nimen alle, liikelaitos Edupoli purettiin 31.12.2017. Liikelaitoksella oli 

 omat peruspääomaosuudet, jotka vuoden 2016 taseessa on yhdistetty 

 kuntayhtymän peruspääomaosuuksiksi. Kuntayhtymä omistaa myös 

 Edupoli Oy:n, jonka tehtävänä on tuottaa markkinaehtoisia koulutuspal-

 veluja. Kuntayhtymä omistaa lisäksi kiinteistöosakeyhtiöt Edupolis Oy:n 

 sekä Loviisan Amisto Oy:n ja on enemmistöosakkaana Porvoon opiske-

 lija-asunnot Oy:ssä. IUKKY:llä on lisäksi vähemmistöosakkuuksia 

 eräissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. 

 

 Koulutuksen järjestämisluvan opiskelijavuosien määrä on 1 892. Tavoit-

 teelliseksi opiskelijamääräksi vuodelle 2018 opetus- ja kulttuuriministe-

 riö vahvisti 2 182 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on 

 105 opiskelijavuotta. Valtionosuutta vuodelle 2018 myönnettiin yhteen-

 sä 17 788 413 euroa. Kuntayhtymä järjestää koulutusta suomen kielellä, 

 mutta sillä on lupa järjestää eräitä tutkintoja myös ruotsin kielellä. 

 

 Vuoden 2018 talousarviossa on koko kuntayhtymän tuotoiksi arvioitu 

 26 875 206 euroa, vuosikatteeksi 1 877 369 euroa ja tilikauden tuloksek-

 si 0 euroa. Kuntayhtymän omistaman Edupoli Oy:n arvonlisäverollisen 

 koulutuksen tuottojen vuodelle 2018 on arvioitu olevan 4 632 400 euroa 

 ja tuloksen 0 euroa. 

 

 Kuntayhtymässä oli vuonna 2016 n. 380 työntekijää. 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

111 Kunnanhallitus § 62  19.3.2018 

 

 

 

Khall § 62  ./.. 

 Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia aikaisempien vuosien investointilai-

 nojen koroista ja lyhennyksistä vuonna 2018 yhteensä 134 175 euroa. 

 Kuntayhtymä muutettiin yhden toimielimen kuntayhtymäksi vuonna 

 2017 toteutetun perussopimuksen uudistamisen yhteydessä. Perusopi-

 muksen 34 §:n mukaan: 

 

 Tämä perussopimus tulee voimaan, kun jäsenkunnat ovat sen 31 §:n 

 mukaisesti hyväksyneet. Sopimus on voimassa 31.12.2018 saakka, kun-

 nes kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestäminen on siirretty 

 uudelle toimijalle. Tämän jälkeen kuntayhtymä jatkaa toimintaansa kiin-

 teistöomaisuuden omistajana ja hallinnoijana. 

 

 Perussopimuksen laatimishetkellä ei vielä ollut tiedossa, miten varain-

 siirtoveroon liittyvät kysymykset ratkaistaan lainsäädännössä. Eduskunta 

 hyväksyi määräaikaisen varainsiirtoverolain muutosehdotuksen, HE 

 153/2017 vp:n, jonka mukaan: 

 

 Varainsiirtoveroa ei olisi eräin edellytyksin suoritettava, kun kunta, kun-

 tayhtymä tai yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018-2022 luovuttaa 

 yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luo-

 vuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululain tai ammatillisesta koulu-

 tuksesta annetun lain mukaisen toiminnan käytössä ja vastaanottava yh-

 tiö tai sen omistaja käyttää kiinteistöä mainittuun toimintaan. 

 

 Varainsiirtoverolain määräaikaisen muutoksen voimaantulo mahdollistaa 

 kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden siirtämisen ilman verovaikutuksia 

 uudelle perustettavaksi suunnitellulle osakeyhtiölle. FCG Konsultointi 

 Oy:n toteuttamassa yhtiöittämisselvityksessä arvioitiin käyttöomaisuu-

 den siirron uudelle osakeyhtiölle olevan edullisempi vaihtoehto kuin 

 kuntayhtymän jatkaminen kiinteistökuntayhtymänä. Kiinteistömaisuu-

 den yhtiöittämistä kiinteistöosakeyhtiöksi ei myöskään nähty kannatetta-

 vana vaihtoehtona. 

 

 Kuntayhtymän purkamisesta on tehty selvitys. Selvitykseen perustuen 

 IUKKY:n hallitus teki 4.12.2017 § 162 päätöksen, jonka perusteella on 

 määritelty erokorvaukset kuntayhtymästä mahdollisti eroaville kunnille 

 tasearvoin 31.12.2016. 

 

  Kuntaliiton mukaan 

 (https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-

kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995): 

 

       ./.. 

https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995
https://www.kuntaliitto.fi/asintuntijapalvleut/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta/kuntayhtymät-1995
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Khall § 62  ./.. 

  Kuntayhtymän purkaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätök-

 siä. Mikäli jäsenkunnat eivät ole yksimielisiä kuntayhtymän purkamises-

 ta, niillä kunnilla, jotka eivät halua jatkaa yhteistoimintaa kuntayhtymän 

 puitteissa, on mahdollisuus erota siitä. Kuntayhtymää ei saa puretuksi, 

 jos vähintään kaksi kuntaa ovat sitä halukkaita jatkamaan. Yksi yhteis-

 toiminnan jatkamiseen halukas kunta sen sijaan joutuu tyytymään mui-

 den tahtoon, eli kuntayhtymä purkautuu. 

 

  Kuntayhtymän purkamisen tarkoituksena on siirtää sen omaisuus perus-

 tetavalle osakeyhtiölle. Tarkoituksenmukaista olisi, että kunnat, jotka ei-

 vät aio lähteä uuden osakeyhtiön omistajiksi, eroavat kuntayhtymästä. 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 6 § mahdollistaa hallituksen päätöksen, 

 jonka perusteella eroavien jäsenkuntien vastuut ja velvoitteet päättyvät 

 jo 31.12.2018. 

 

  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroamisesta on tehty päätökset 

 (9.3.2018) 

 

- Pornainen on päättänyt erota kuntayhtymästä kunnanvaltuuston 

18.12.2017, § 135 päätöksellä 

- Myrskylä on päättänyt erota kuntayhtymästä valtuuston 

26.2.2108, § 1 päätöksellä 

- Pukkilan kunnanhallitus on ehdottanut kunnanvaltuustolle 

12.2.2018, § 13, että se eroaa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayh-

tymästä. Lisäksi Pukkilan kunnanhallitus on 5.3.2018, § 23, eh-

dottanut kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän 

purkamisen. 

 Kunnat, jotka ovat jo päättäneet erota kuntayhtymästä, ovat kuntayhty-

 män jäseniä, kunnes kuntayhtymän hallituksen myöntämä ero astuu 

 voimaan. Niille maksetaan erokorvaus kuntayhtymän 4.12.2017 päätök-

 sen mukaisesti. Kuntayhtymän jäsenkuntina niiden tulee kuitenkin hy-

 väksyä kuntayhtymän purkaminen. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan koulutuskun-

 tayhtymän purkuselvitys. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Itä-Uudenmaan 

 koulutuskuntayhtymän purkamisen. 

      ./.. 
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Khall § 62  ./.. 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei kunta liity perustettavan 

 osakeyhtiön osakkaaksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SIVISTYSJOHTAJA  

JARI WÄREELLE 

 

Khall § 63  Jari Wäre on aloittanut sivistysjohtajan virassa 1.3.2018. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus myöntää sivistystoimen laskujen hyväksymisoikeuden 

 sivistysjohtaja Jari Wäreelle 20.3.2018 lukien. 

 

 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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LAUSUNNON ANTAMINEN LASTEN KOTIHOIDON KUNTALISÄSTÄ 

 

Khall § 64 Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunta on pyytänyt Pornaisten 

kunnan lausuntoa X X ja X X sekä 28 muun allekirjoittaneen Mäntsälän 

kunnalle jättämään valtuustoaloitteeseen lasten kotihoidon kuntalisästä 

vuoden 2018 talousarvioon. Lautakunta käsittelee asiaa 27.3.2018 pidet-

tävässä kokouksessa. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio Mäntsälän kunnan kasva-

 tus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjanotteesta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Pornaisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei kotihoidon kuntali-

 sää tulisi ryhtyä maksamaan, koska aloitteen mukainen kotihoidon tuen 

 kuntalisä sisaruskorotuksineen toisi Pornaisten kunnalle vuositasolla n. 

 80 000 €:n lisäkustannukset tarkennettujen tammikuun 2018 tietojen 

 mukaan. 

 

  Aloitteen perusteella laaditun selvityksen mukaan kuntalisän muuta ta-

 loudellista vaikuttavuutta ei voida riittävän luotettavasti arvioida. Myös-

 kään kuntalisän vaikuttavuutta perheiden hoitomuodon valintaan ei voi-

 da etukäteen luotettavasti selvittää. 

 

  Edellä mainituista syistä kotihoidon kuntalisää tulee arvioida pääsääntöi-

 sesti lapsiperheille suunnatun lisätulon näkökulmasta. Lisäksi aloitteen 

 mukainen kuntalisä saattaisi vähentää yli 3-vuotiaiden lasten osallistu-

 mista varhaiskasvatuksen, minkä voidaan katsoa olevan tutkimusten pe-

 rusteella lasten edun vastaista yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta nä-

 kökulmasta. 

 

  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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Kunnanvaltuusto § 105  30.10.2017  188 

Kunnanhallitus § 231  23.10.2017  391 

Kunnanvaltuusto § 63  12.6.2017  107 

Kunnanhallitus § 136  5.6.2017  219 
 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOK-

SEN JOHTOKUNTAAN/PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN/UUSI PÄÄTÖS 
 

Khall § 136  Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 8 luvun 

 10 §:n mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toi-

 mii kaupunginhallituksen alaisena, kuntalain 51 §:n mukaisena Keski-

 Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimii pelas-

 tuslain tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena. 

 

  Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uu-

 denmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista jäsenehdokkaista. 

 Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jä-

 senistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat 

 kaksi jäsentä. 

 

  Jäseninä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan 

 toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös 

 sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau-

 takuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. 

 

  Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden pu-

 heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

  Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien väli

 sen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 

 tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvo-

 lain vaatimusten täyttämiseksi Vantaan kaupunki pyytää mahdollisuuk-

 sien mukaan nimeämään sekä mies- että naispuolisen jäsenehdokkaan. 

 

  Vantaan kaupunki pyytää 30.5.2017 päivätyllä kirjeellä kuntia asetta-

 maan jäsen- ja varajäsenehdokkaansa johtokuntaan. 

 

  Nimettyjen jäsenehdokkaiden ja heidän varajäsenehdokkaidensa yhteys-

 tiedot pyydetään toimittamaan 9.8.2017 mennessä Vantaan kaupungin 

 kirjaamoon. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kunnan ehdokkaan ja 

 varaehdokkaan valittavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johto-

 kuntaan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 2017 – 2021. 

       ./.. 
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Kunnanvaltuusto § 105  30.10.2017  189 

Kunnanhallitus § 231  23.10.2017  392 

Kunnanvaltuusto § 63  12.6.2017  108 

Kunnanhallitus § 136  5.6.2017  220 

 

Khall § 136  ./.. 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 63 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto nimesi yksimielisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

johtokuntaan kunnan ehdokkaaksi Erja Palviaisen ja hänen henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi Mira Ohvo-Harhakosken.  

 

 ______________________ 

 

Khall § 231  Vantaan kaupungin kansliasta on tullut 5.10.2017 seuraava sähköposti

  viesti: 

 ”Vantaan kaupungin kirjaamoon saapui viime kuun aikana otteita Keski-

 Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan nimetyistä hen-

 kilöistä. Pornainen oli kokouksessaan 12.6.2017 nimennyt johtokuntaan 

 Erja Palviaisen ja hänen varajäsenekseen Mira Ohvo-Harhakosken. 

 Kun koostimme listan johtokuntaan nimetyistä huomasimme, ettei ko-

 koonpano täytä tasa-arvopykälän vaatimusta molempien sukupuolten 40 

 % edustuksesta. Ilmoitimme tästä poliittisille puolueille ja nyt olemme 

 saaneet puolueiden välisesti sovitun (epävirallisen) nimilistan joka näyt-

 tää täyttävän tasa-arvo pykälän vaatimukset, mutta nimet/henkilöt ovat 

 mm. Pornaisten kohdalla muuttuneet. 

 

 Onko Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan 

 edustajista tehty kunnassanne uusi päätös? En löytänyt päätöstä kotisi-

 vuiltanne. tai onko asia menossa päätöksentekoon? Tarvitsemme asiasta 

 pöytäkirjanotteen, jotta saamme johtokunnan nimeämisen etenemään 

 täällä Vantaalla.” 

 

 Pelastuslaitoksen kautta on tullut tieto, että Pornaisten kunnan edustajia 

 olisivat Jukka Turunen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Karita Pek-

 kinen ja Mira Ohvo-Harhakoski, hänen varajäsen on Hyvinkäältä Niko 

 Kostia. 

 

      ./.. 
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Khall § 231  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä tarkistaa 12.6.2017 §:ssä 

 63 tekemäänsä päätöstä Vantaan kaupungilta tulleen tiedon mukaiseksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan pelastuslai-

toksen johtokuntaan valitaan jäseneksi Jukka Turunen ja hänen henkilö-

kohtaiseksi varajäseneksi Karita Pekkinen sekä jäseneksi Mira Ohvo-

Harhakoski. 

 

 ______________________ 

 

 

Kvalt § 105 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto valitsi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan  

Jukka Turunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi  

Karita Pekkinen sekä jäseneksi Mira Ohvo-Harhakoski. 

 

 ______________________ 

 

 

Khall § 65  Vantaan kaupunginkansliasta on tullut 19.3.2018 päivätty seuraava säh-

  köpostiviesti: 

 

 ”Pornaisten kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 30.10.2017 Keski-

 Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan Jukka Turusen ja hänen 

 henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karita Pekkisen sekä jäseneksi Mira 

 Ohvo-Harhakosken. Pornaisten kunta voi kuitenkin valita kyseiseen joh-

 tokuntaan vain yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joten valittuja hen-

 kilöitä on yksi liikaa. 

 

 Pyydän, että Pornaisten kunta valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäse-

 nen, jotta johtokunnan jäsenten valinnassa voidaan edetä eteenpäin. 

 Muut jäsenkunnat ovat ilmoittaneet nimeämänsä henkilöt.” 

 

      ./.. 
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Khall § 65  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee yhden jäsenen ja 

 hänelle varajäsenen Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 66  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Väestörekisterikeskuksen kirje 22.2.2018 VRK/1202/2018: Äänes-

tysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille. 

 Uudenman ELY-keskuksen päätös 28.2.2018  

UUDELY/3287/2017: Joukkoliikenteen valtionavustuksen maksa-

minen. 

 Uudenmaan Liiton neuvotteluilmoitus 5.3.2018 SOMA 

28/00.00.00/2018: Neuvottelujen käynnistäminen maakunta- ja 

sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen muodosta-

miseksi Uudellemaalle. 

 Aluehallintoviraston päätös 1.3.2018, ESAVI/11606/2017: Valti-

onavustuspäätös. 

 Myrskylän kunta, ote valtuuston pöytäkirjasta 26.2.2018 § 1: Itä-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroaminen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

15.2.2018 § 3: Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan pi-

täminen, tarkastaminen ja nähtävilläolo sekä kokoukset vuonna 

2018. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

15.2.2018 § 6: Talouden toteuma 1.1.-31.12.2017. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta: Rakennuslupa-

päätös 8.3.2018 § 27, rakennuksen purkaminen, palotalli. 

 Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja nro 2/2018, 12.3.2018. 

 Päätöksiä ajalta 20.2.-19.3.2018: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 67 Mika Vilén kertoi rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulumisia. 

 

 ______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  19.3.2018  68 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

53, 54, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

 

53, 54, 59 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 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 
 

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. 
1) Jos toimitettava 

 


