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PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

10/2018
Kunnanhallitus

Sivu

182
KOKOUSAIKA

Maanantai 14.5.2018 klo 19.00 – 20.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Liu Päivi
Niinikoski Terhi, poissa
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta
Karhunen Otto, Terhi Niinikosken varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Autere Mikko
Vihertie Hille
Wäre Jari

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja § 103
talous- ja viestintäsuunnittelija § 103
sivistysjohtaja § 103

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

103 – 116

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 17.5.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pajunen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

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

Pornainen 17.5.2018
Allekirjoitukset

Juha Pajunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 18.5.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 103

Kokouspäivämäärä
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2018
Khall § 103

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1.–31.3.2018 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.31.3.2018 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun valtuutetuille tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ALOITE YHTENÄISKOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENTAMISEKSI
Khall § 104

Mika Vilén ja 15 muuta valtuutettua jättivät 23.4.2018 pidetyssä valtuuston kokouksessa aloitteen yhtenäiskoulun liikuntasalin laajentamiseksi.
Aloitteessa esitetään, että yhtenäiskoulun liikuntasali laajennetaan ns.
täysimittaiseksi ja kuntosalitilat nykyaikaistetaan. Liikuntasalin laajentaminen toisi tullessaan kuntaamme lisää tarvittavaa elin- ja vetovoimaisuutta – nyt kun olemme vahvalla kasvun tiellä.
Kopio aloitteesta lähetetään esityslista mukana tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että asiaa käsitellään vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ALOITE TYÖTTÖMIEN PALKKAAMISEKSI VANHUKSIA ULKOILUTTAMAAN
Khall § 105

Valtuuston kokouksessa 26.3.2018 on jätetty X X tekemä seuraavan
sisältöisen aloite:
”Aurinkomäessä on liian vähän hoitajia ja he eivät ehdi ulkoiluttaa asukkaita juuri lainakaan. Ulkoilun tulisi olla jokaisen ihmisen oikeus, myös
vanhana ja huonosti liikkumaan kykenevänä. Monet kotona asuvat vanukset ovat niin ikään neljän seinän vankina sisällä, koska heidän kuntonsa on yksin ulkoilemiseen liian huono.
Esitänkin, että Pornaisten kunta palkkaa työttömiä ulkoiluttamaan vanhuksia niin Aurinkomäessä kuin vanhusten kotonakin. Työllistäminen
tulisi toteuttaa siten, että työtön saisi täytettyä hallituksen aktiivimallin
edellyttämät työtunnit ja säilyttäisi siten oikeutensa täyteen työttömyyskorvaukseen. Myös kunnan velvoitetyöllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä
tulisi työllistää vanhusten ulkoiluttamisella. Nämä työllistämiset olisivat
kunnan keino säästää toimeentulomenoissa.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen lausunnolle Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän hallitukselle sekä tiedoksi Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 106

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Lea Koskinen on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Koulunkäynnin ohjaajan 30 h/ viikko, määräaikainen työsuhde
8.8.2018 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi
-

vuosiluokkien 2-6 oppitunneilla tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden ohjaaminen

-

määräaikainen oppilasmäärän vakiintumattomuuden vuoksi

-

talousarviossa on määräraha

2) Koulunkäynnin ohjaajan 30 h/viikko, määräaikainen työsuhde
8.8.2018 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi
-

vuosiluokkien 1-2 pienryhmän oppitunneilla erityisen tuen oppilaiden ohjaaminen

-

määräaikainen oppilasmäärän vakiintumattomuuden vuoksi

-

talousarviossa on määräraha

3) Koulunkäynnin ohjaajan 30 h/viikko, määräaikainen työsuhde
8.8.2018 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi
-

yläluokkien tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden ohjaaminen ja
tukeminen yleisopetuksessa

-

määräaikainen oppilasmäärän vakiintumattomuuden vuoksi

-

toimii ainoana yläluokkien yleisopetuksen ryhmien ohjaajana

-

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 hakemusten mukaan koulupäivien sekä suunnittelupäivien ajaksi.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.5.2018

187

Kunnanhallitus

§ 106

Khall § 106

./..
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tulevan syksyn aikana kartoitetaan
koulunkäynnin ohjaajien tarve koko kunnassa ja työsuhteiden muoto.
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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VAPAA-AIKASIHTEERIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 107

Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

etsivä nuorisotyötekijä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2018 lukien

-

valtuusto hyväksynyt työsuhteen 18.12.2017 § 128

-

määräraha talousarviossa

-

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se tulee
myöntämään valtionavustusta Pornaisten etsivään nuorisotyöhön
27500 € ajalle 1.7.2018 -30.6.2019 (kunnan omarahoitusosuus
jää käyttämättä ajalla 1.7.2018 - 1.6.2019)

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan esityksen mukaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VAPAA-AIKASIHTEERIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 108

Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas on 8.5.2017 toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

työpajaohjaajan määräaikainen työsuhde 1.6. – 31.12.2018

-

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten vapaa-aikatoimelle 30 000 € käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella 1.1. – 31.12.2018

-

avustus tulee käyttää ensisijaisesti työpajavalmentajien palkkauskuluihin

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaan.
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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PERUSKOULULAISILLE MYÖNNETTÄVÄT STIPENDIT
Khall § 109

Kunnalla on jatkuva tuottotili Itä-Uudenmaan Osuuspankissa, josta koulujen oppilaille jaetaan vuosittain tilin tuottama korko stipendeinä. Korot
ovat tällä hetkellä niin alhaisella tasolla, että korkoa on kertynyt vain
1,88 €. vuonna 2017 kunnanhallitus myönsi kertyneen koron (8,42 €) lisäksi 691,58 €, yhteensä 700,00 € stipendeinä jaettavaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää stipendeinä jaettavaksi jatkuvan tuottotilin koron 1,88 €:n lisäksi 698,12 €, yhteensä 700,00 €.
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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VUONNA 2017 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET
Khall § 110

Valtuutetut ovat vuonna 2017 jättäneet seuraavat aloitteet:
1. Jorma Laukan valtuustoaloite lisähenkilöstön palkkaamisesta Pornaisten vanhusten kotihoitoon (28.8.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 29.1.2018 §:ssä 4 ja todennut valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

2. Elina Gardin-Kukkosen ja 24 muun valtuutetun aloite: Kellokosken
sairaalan nuoriso-osastojen säilyttämiseksi Kellokoskella Laakson
sairaalan valmistumiseen asti (28.8.2017).
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, aloite lähetetty HUS:n hallitukselle

3. Erja Palviaisen aloite maastopyöräilyradan rakentamisesta
(2.10.2017).
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, aloite lähetetty vapaaaikatoimen ja teknisen toimen valmisteltavaksi

4. Jorma Laukan ja 8 muun valtuutetun valtuustoaloite Euroopan peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa allekirjoittamiseksi (2.10.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 13.11.2017 §:ssä 114 ja todennut
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

5. Johanna Tukiaisen ja 11 muun valtuutetun valtuustoaloite MLL:n
lastenhoitoavusta pornaislaisille perheille (30.10.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 18.12.2017 §:ssä 130 ja todennut
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa jätettyjen aloitteiden
käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Aloitteet 1, 4 ja 5 todetaan loppuun käsitellyiksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHAN VAIHTAMISESTA LOMARAHAVAPAAKSI
Khall § 111

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2019 liite 15
sisältää määräaikaisen sopimusmääräyksen lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi.
Liitteen määräysten käyttöönotto edellyttää, että työnantaja ja pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset/luottamusmies sopivat
paikallisesti liitteen soveltamisesta.
Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että lomanmääräytymisvuosilta 2017 – 2018 ja 2018 - 2019 maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana. Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja
viranhaltija/työntekijän sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan
viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun
mennessä.
Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5
§:n 2 momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.
Mikäli vain osa lomarahasta annetaan vapaana, vähennetään vuosiloma
luvun 18 §:n mukaisesta lomarahasta niin monen lomarahavapaapäivän
osuus kuin lomarahavapaata pidetään.
7.5.2018 on pidetty paikallisneuvottelu työnantajan edustajan ja kahden
järjestön edustajien kesken.
Neuvottelussa sovittiin seuraavaa:
- lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi sovelletaan
KVTES:n 2018 – 2019 liitteen 15 määräyksiä
-

sopimusta sovelletaan KVTES:n alaisiin henkilöihin

-

lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi tulee ilmoittaa palkanlaskentaan 8.6.2018 mennessä ja ensi vuonna 7.6.2019 mennessä.

Esityslistan mukana lähetetään sopimusluonnos tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan neuvottelun tuloksena syntyneen paikallisen sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta lomarahavapaaksi 2018 – 2019.
./..
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Kunnanhallitus
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./..
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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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTUOTANNON SIIRTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT
PERIAATTEET KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄSSÄ
Khall § 112

Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018
lähtien järjestää jäsenkuntiensa Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien
sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien puolesta
alueen väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää vuonna 2018 palveluiden
johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä edelleen kuntien
toteutettavaksi kuntien ja kuntayhtymän välillä yhtymävaltuustossa
14.12.2017, § 33 päätetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä
ovat jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä
työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä
yhtymähallituksessa ja -valtuustossa. Järjestämis- ja
tuottamissopimuksen mukaisesti on valmisteltu mallia, jossa palvelujen
tuotanto siirtyy ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kuntayhtymään.
Tuotannon siirron toteutus ja aikataulu
Edellä olevan mukaisesti tarkoituksena on, että kuntayhtymä tuottaa
1.1.2019 alkaen järjestämisvastuullaan olevat palvelut oman,
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaationsa avulla niiden
jäsenkuntien asukkaille, jotka tekevät tuotannon siirtämisestä
hyväksyvän päätöksen. Kuntayhtymä voi myös hankkia palvelut muilta
palvelujen tuottajilta pääosin voimassa olevien hankintasopimusten tai
solmimiensa uusien sopimusten perusteella.
Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja
tuottamissopimus päättyy ilman eri irtisanomista palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien osalta 31.12.2018, jolloin
kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset tehtävät. Muiden
kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuu sen ehtojen mukaisesti.
Palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta
edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän ja
jäsenkuntien vuorovaikutteinen yhteistyö jatkuu.
./..
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Tuotannon siirtoon liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu
yhtymähallituksen ohjauksessa loppusyksystä 2017 lähtien
yhtymähallituksen 7.12.2017, § 68 päätöksen mukaisessa palveluitten
kehittämis- ja kuntayhteistyöorganisaatiossa. Henkilöstön edustajille on
pidetty säännöllisesti ylikunnallisia tiedotustilaisuuksia, ja henkilöstöä
on mukana kaikissa valmisteluryhmissä. Valmistelussa huomioidaan
tulevan Uudenmaan maakunnan kunnilta edellyttämät erilaiset mm.
henkilöstöä, tiloja, ja sopimuksia koskevat selvitykset niin, että niitä
voidaan hyödyntää sekä omassa että maakunnan valmistelussa
tämänhetkisen maakuntavalmistelun aikataulutiedon perusteella.
Henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen
Tarkoituksena on, että jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuva sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstö sekä osan muusta kuntien hallinto- ja
tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän
palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien. Kuntayhtymään
siirtyvä henkilöstö määrä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön osalta olemaan yhteensä noin 3500 henkilöä sekä lisäksi
myöhemmin tarkentuva määrä muita kuntien hallinto- ja tukitehtäviä
toteuttavia henkilöitä. Henkilöstömäärät ovat vuodelta 2016 ja ne
tarkentuvat valmistelun edetessä.
Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella.
Määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteet päättyvät työsopimuksen
ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen siirtyvään henkilöstöön
sovelletaan kuntayhtymän henkilöstöpoliittisia periaatteita ja kunnallisia
yleisiä virka- ja työehtosopimuksia.
Kunta vastaa työsuhteeseen perustuvasta maksamattomasta
palkkasaatavasta, joka on erääntynyt ennen siirtopäivää.
Palkkasaatavasta, joka erääntyy siirtopäivän jälkeen, vastaa
kuntayhtymä. Kunta korvaa kuntayhtymälle laskennallisen korvauksen
niistä vuosilomapäivistä ja säästövapaista, jotka on ansaittu luovuttavan
kunnan palveluksessa. Kyseiset vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät
pidettäväksi kuntayhtymän palveluksessa.
Korvaus määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n
lomakorvauksen määrittelyä palvelussuhteen päättyessä koskevan
sääntelyn lomakorvauksen laskentaperusteita käyttäen. Luovuttava kunta
korvaa kuntayhtymälle myös edellä mainittuihin vuosilomiin liittyvät
maksamatta olevat lomarahat.
./..
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Korvaus maksettavista lomarahoista määritellään siirtopäivänä voimassa
olevan KVTES:n lomarahan laskentaperusteita käyttäen sekä
huomioiden työehtosopimuksen muut määräykset lomarahan
vähentämisestä.
Kuntayhtymä on Kevan jäsen ja siirtyvän henkilöstön eläketurva
määräytyy julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisesti. Kunnallisiin
eläkevakuutusmaksuihin kohdistuvista kustannuksista sovitaan kuntien
ja kuntayhtymän välillä valmistelun edetessä.
Kunnat ja kuntayhtymä vastaavat itsenäisesti siirtyvien työntekijöiden
henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä, työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Sopimusten siirtäminen
Jäsenkunnat kartoittavat siirtyvään palvelutuotantoon liittyvät
sopimukset ja vastuut. Sopimukset siirretään kuntayhtymän
palvelutuotannon toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa
kuntayhtymän vastattavaksi tai irtisanotaan sopimusehtojen mukaisesti.
Toimitilat ja irtainomaisuus
Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei
pääsääntöisesti siirry kuntayhtymälle. Kuntayhtymä vuokraa
jäsenkunnilta tarvitsemansa tilat, pääsääntöisesti sisältäen varustuksen ja
kalustuksen sekä kiinteistönhoidon ja muut tiloihin kohdistuvat
tukipalvelut.
Solmittavat vuokrasopimukset ovat määräaikaisina voimassa vuoden
2019 loppuun ja sen jälkeen voimassa toistaiseksi, kuuden kuukauden
irtisanomisajalla.
Vuokratason määräytymisen perusteena on kunnan tulevalle Uudenmaan
maakunnalle ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso,
jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty. Vuokran määrään lisätään
kiinteistönhoidon ja muiden tiloihin kohdistuvien tukipalveluiden
kustannukset omakustannusperiaatteen mukaisesti.
Kuntayhtymän toimintaorganisaation periaatteet
Kuntayhtymän toimielimet ja johtamisjärjestelmä on määritetty
kuntayhtymän hallintosäännössä. Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on
matala.
./..
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Toiminta jakautuu alueellisen sote-mallin mukaisesti
asiakasryhmäkohtaisiin palvelualueisiin sekä edelleen vastuualueisiin ja
vastuuyksiköihin joita strategiset tukipalvelut tukevat.
Päätöksentekojärjestys
Kuntayhtymä esittää muutetun järjestelyn kunnille hyväksyttäväksi.
Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia
jäsenkuntien valtuustoja pyydetään tekemään päätös omalta osaltaan
31.5.2018 mennessä.
Tarkoituksena on, että yhtymävaltuusto päättää asiasta 19.6.2018 siihen
mennessä päätöksensä tehneiden kuntien osalta ja muiden kuntien osalta
tarvittaessa myöhemmin.
Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat
 päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,


päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja
tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,



päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018



toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttavat kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.
./..
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Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
 toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen
tuotannon siirrosta kuntayhtymälle,


päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaation avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat
tehneet tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,



päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan
sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osa muusta kunnan
hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,



päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018,



toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet



päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.3.2018 hyväksynyt edellä esitetyn
päätösesityksen ja lähettänyt asian kuntiin käsiteltäväksi.
Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2107 §:ssä 125
Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimuksen
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 1.1.2018 alkaen. Sopimuksen
§:ssä 15 todetaan, että vastuukunnan tuottamisvastuu päättyy ilman
irtisanomista tuottamisvastuun siirtyessä Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymälle tai muulle taholle.
./..
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Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun
lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty Mäntsälässä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
 päättää hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,


päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä mahdollisesti osan muusta
kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä
kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,



päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018



toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Orimattilan kaupunki, kaupunginvaltuusto, ote pöytäkirjasta
16.4.2018 § 23: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkaminen.



Aluehallintoviraston päätös ESAVI/11300/2017, 3.5.2018: Valtionavustuspäätös, Pornaisten nuorten mediatyöpaja.



Aluehallintoviraston päätös ESAVI/10266/2017, 7.5.2018: Valtionavustuspäätös, Pornaisten etsivä nuorisotyö



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 4.4.2018.



Päätöksiä ajalta 3. - 14.5.2018:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________
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Merkittiin, että seuraava kunnanhallituksen kokous on maanantaina
21.5.2018 klo 18.00.
______________________
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ
Khall § 115
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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
103, 104, 105, 109, 110, 112, 113, 114

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
106, 107, 108, 111, 115

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
106, 107, 108, 111, 115

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

204
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

