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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

94 – 102

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Päivi Liu.

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 9.5.2018
Allekirjoitukset
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PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Päivi Liu

Aika ja paikka

Pornainen 14.5.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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KUNNANVALTUUSTON 23.4.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 94

Kunnanhallitukselle esitellään 23.4.2018 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 24

Talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen vuoden 2018
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin/liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke
Otteet: Sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi, talous- ja viestintäsuunnittelija, kirjanpito

§ 25

Valtuustoaloite: muovin kierrätyksen lisääminen
Otteet: Petra Kyllönen, Mira Ohvo-Harhakoski, Rinki Oy,
tekninen toimi

§ 26

Pornaisten kunnan ja AT-tuote Oy:n välisen kauppakirjan
hyväksyminen
Otteet: AT-tuote Oy, laskutus, kirjanpito, 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.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 95

Yhtenäiskoulun rehtori Marjo Rissanen on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Erityisluokanopettajan (starttiluokka) viransijaisuus 1.8.2018 –
31.7.2019 väliseksi ajaksi
- perusopetuslain 16-17 §:ssä määritellään oppilaan oikeus saada osaaikaista erityisopetusta ja muutakin tukea opinnoissaan (tuen kolmiportaisuus)
-

pienryhmäopetukseen starttiluokalle on tulossa kymmenkunta oppilasta

-

määräraha on huomioitu talousarviossa

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn rekrytointilupahakemuksen.
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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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 96

Parkkojan koulun rehtori Maria Nivala on toimittanut kunnanhallitukselle 23.4.2018 päivätyt rekrytointilupahakemukset:
1) Koulunkäynnin ohjaajan (esikoulu) toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 10.8.2018 alkaen, työaika 38 h 45 min.
-

tehtävää hoitanut henkilö irtisanoutunut

-

päätoimisesti esikoulun ohjaajana, mutta tarvittaessa myös koulun
puolella

-

OKM:n suositukset opetusryhmistä, esikouluryhmä tuleva lukuvuotena suurempi kuin aiemmin, tukea tarvitsevien lasten määrä kasvussa

-

talousarvioon varattu määräraha

2) Koulunkäynninohjaaja-/iltapäiväkerhon ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 10.8.2018 alkaen, työaika 38 h 45 min
-

iltapäivätoiminnan järjestäminen (perusopetuslaki)

-

tehtävästä 5 h/viikko iltapäiväkerhon puolella, iltapäiväkerhon hakijamäärät kasvussa

-

koulun puolella ohjaajatarve suuri, luokkiin integroitu useita tehostetun ja erityisen tuen oppilaita

-

talousarviossa on määräraha

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy haetut täyttöluvat siten, että henkilöt palkataan
koulupäivien ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallitus

§ 96

Khall § 96

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA ETEVA
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 97

Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 24.5.2018.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan kuntayhtymäkokousedustaja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja
edustaa kokouksessa kuntaa.
Yhtymäkokouksen esityslista liitteineen sekä kutsu toimitetaan sähköisesti ja kirjepostina kunnan kirjaamoon 21 päivää ennen kokousta. Kunta
vastaa materiaalin toimittamisesta edelleen kokousedustajalle tai varaedustajalle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Eteva
kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätösestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh.
040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen kunnan edustajaksi Päivi Laitinen ja hänen varaedustajaksi Juha Virkki.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHDEKSÄN HENKILÖN TOIMITTAMA KIRJE KOSKIEN YHTENÄISKOULUN
PYSÄKÖINTIALUEEN KÄYTTÖÄ MOPORATANA
Khall § 98

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhdeksän henkilön allekirjoittama
kirje koskien yhtenäiskoulun parkkipaikan käyttöä moporatana. Moporalli aiheuttaa häiriötä pysäköintialueen läheisyydessä asuville.
Kirjeessä vaaditaan, että kunnan tulee ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin moporallin kuriin saamiseksi.
Kopio kirjeestä lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa kirjeen johdosta seuraavaa:
Vartiointikierroksia on alueella lisätty, lisäksi vapaa-aikatoimen työntekijät käyvät alueella perjantai ja lauantai-iltaisin. Poliisia on myös pyydetty tehostamaan valvontaansa ja tarkistamaan ajoneuvojen lainmukaisuutta (melutasoja). Järjestyksen valvonnan kannalta toivotaan poliisin
näkyvyyttä etenkin viikonloppuisin.
Yhtenäiskoulun rehtoriin ollaan myös oltu yhteydessä ja pyydetty, että
asiasta keskustellaan myös koululla. Nuorisovaltuusto järjestää yhdessä
koulun kanssa 1.6. yhdeksäsluokkalaisille mopotapahtuman, johon on
pyydetty myös poliisia osallistumaan.
Välitie ja Koulutie ovat yleisiä teitä, joiden käyttöä ei voi rajoittaa.
Myöskään julkisten alueiden aitaaminen ei ole mahdollista, koska tämä
estäisi normaalin käytön. Ko. pysäköintialue on kaavan mukainen ja
palvelee niin koulun henkilökunnan kuin erilaisten vapaa-ajan toimintojen pysäköintitarpeita.
Kunta selvittää parhaillaan kokoontumispaikan järjestämistä nuorille.
Edellä esitettyjä toimenpiteitä on osittain tehty jo ennen kirjelmän tuloa.
Päätös toimitetaan tiedoksi poliisille, nuorisovaltuustolle, tekniselle toimelle sekä yhtenäiskoulun rehtorille.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014
./..
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./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 99

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Oikeusministeriön kirje 16.4.2018 OM 11/51/2018: Vuonna 2018
mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit, äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.



Kunnanjohtaja, viranhaltijan päätös nro 11/2018: Pankkitilien käyttöoikeuksien poistaminen.



Päätöksiä ajalta 24.4 - 2.5.2018:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 100

Mika Vilén toi terveiset rakennus- ja ympäristölautakunnasta.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA VUODELLE 2019
Khall § 101

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta pyytää
23.3.2018 päivätyllä kirjeellään Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2019 2.5.2018 mennessä.
Pelastuslaitoksen talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien maksuosuuden ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden
korottaminen kustannustasoa vastaavaksi (palkankorotukset ja muut kustannukset). Esityksen mukaan kuntien maksuosuus vuodelle 2019 nousee noin 1,9 % verrattuna kuluvaan vuoteen. Kasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen on 2,6 %.
Investointikulut ovat budjettiesityksessä 2,3 milj. euroa. Investointitaso
on selvästi suurempi kuin vuosina 2017 – 2018 ja hieman suurempi kuin
vuonna 2016.
Palvelutasopäätöksestä annetussa Pornaisten kunnan lausunnossa
18.4.2017 kunta viittasi silloin valmisteilla olleeseen ja nyt lausunnon
kohteena olevaan palvelutasopäätökseen vuosille 2017 – 2020. Pornaisten kunta toivoi vahvaa panostusta yhteistyöhön koulutustarjonnan, riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun osalta. Nämä asiat onkin huomioitu
varsin kattavasti uudessa palvelutasopäätöksessä. Näiden toimien osalta
kunta toivoo edelleenkin, että tämä näkyisi voimakkaammin pelastustoimen osalta kunnassa.
Taloudenpidon osalta Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hoitanut taloutensa hyvin ja myös kunta-alalla olevan taloudellisen tilanteen huomioiden. Käyttötalousarvioesityksessä korotusesitys kohdentuu henkilöstökuluihin.
Investointien osalta investointisuunnitelmassa tulee huomioida myös
Pornaisten osalta kaluston vanheneminen sekä pelastuskalusto, että
muun asemakaluston hankinnassa. Pornaisten sijainti edellyttää myös
kaluston osalta hyvää toimintavarmuutta sekä palokuntien kouluttamista
laitteiden käytössä. Tässä tulee huomioida myös vapaapalokuntien toiminta, joilla on suuri merkitys kunnan valmiuden ylläpidossa. Kaluston
vanhetessa ja nykyaikaistuessa on perusteltua toteuttaa investointeja
edellä mainituin tasapuolisuusperustein.
./..
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Pelastuslaitoksen käyttötalouden hallinnassa, investoinneissa ja niiden
rahoitusjärjestelyissä tulee huomioida sote- ja maakuntauudistuksen
muutosrajoitin sekä omaisuuden siirtoa koskevat säädökset ja niiden
vaikutukset kuntiin. Järjestelyiden tulee olla kunnille edullisia.
Maakuntauudistuksen valmisteluissa tulee huomioida vapaapalokuntien
asema, jolla on tärkeä rooli Pornaisten kunnan näkökulmasta pelastustoimen valmiuden ylläpidossa.
Esityslistan mukana lähetetään kopio Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2019.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainituin perustein pelastuslaitoksen
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019.
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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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
94, 97, 99, 100 101

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
95, 96, 98

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
95, 96, 98

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

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

