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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Liu Päivi, poissa
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta
Laukka Jorma, Päivi Liun varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

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

kunnanvaltuuston pj, poistui klo 19.45
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä
tekninen johtaja §14-19, poistui klo 19.45
talous- ja viestintäjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

14 – 35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 7.2.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vilén ja Juha Pajunen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Hille Vihertie

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

Pornainen 7.2.2019
Allekirjoitukset

Mika Vilén
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Pajunen

Aika ja paikka

Pornainen 13.2.2019
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Hille Vihertie

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 14
§ 96

Kokouspäivämäärä

sivu

4.2.2019
19.12.2018
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN LUONNOSPIIRUSTUKSET / POHJAPIIRUSTUS, ASEMAPIIRROS JA HUONETILAOHJELMA
Sivltk § 96

Linnunlaulun päiväkodin laajennus liittyy varhaiskasvatuksen tilojen
uudistamisen tarpeeseen Pornaisissa. Tavoitteena on yhdistää Aurinkolinnan päiväkodin ja Linnunlaulun päiväkodin toiminnot siten, että
vuonna 2021 koko Pornaisten kunnan kunnallinen päiväkotihoito järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa.
Laajennuksen osalta on saatu alustava tilaohjelma ja luonnos laajennuksen sijoittumisesta alueelle. Luonnoksista pyydetään kommentteja lautakunnalta, kuntakehitysjaostolta sekä lapsilta ja lasten vanhemmilta. Samanaikaisesti luonnokset ovat esillä myös henkilökunnalla.
Tavoitteena on saada luonnokset kommentteineen kunnanhallituksen käsiteltäväksi tammikuun 2019 aikana. Luonnosten pohjalta jatketaan päiväkodin pääsuunnittelua siten, että hankkeelle olisi rakennuslupa myönnettynä syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on tämän jälkeen kilpailuttaa
hanke siten, että rakennustyöt voisivat alkaa keväällä 2020 ja valmistua
viimeistään 2021.
Luonnokset ovat nähtävillä kokouksessa. Luonnoksiin tutustutaan yhdessä sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston kanssa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston kommentit kirjataan päätökseen.
Kommentit toimitetaan arkkitehdille jatkotyöstöä varten. Luonnokset ja
tilaohjelma toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle lausunnoille tammikuussa 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunnan kommenttina esitettiin, että siinä vaiheessa kun
LVI-suunnitelmaa laaditaan, kartoitetaan eri vaihtoehdot tilojen
lämmityksen, ilmastoinnin sekä tilojen jäähdytysjärjestelmien osalta.
Lämmitysvaihtoehtona esitettiin mm. maalämpöä.
Kommentit toimitetaan arkkitehdille jatkotyöstöä varten. Luonnokset ja
tilaohjelma toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle lausunnoille tammikuussa 2019.
_______________________________________________
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Kunnanhallitus

§ 14

Khall § 14

Sivistyslautakunnan lisäksi myös kuntakehitysjaosto on käsitellyt päiväkodin luonnospiirustukset joulukuussa 2018. Kommentteja on lisäksi
pyydetty päiväkodin henkilökunnalta, lapsilta ja lasten vanhemmilta.
Keittiön henkilöstö on myös arvioinut nykyisten tilojen soveltuvuutta
laajennuksen jälkeen.
Huomiot on kirjattu erillisiin muistioihin ja toimitettu suunnittelijalle
jatkotyöskentelyssä huomioitavaksi.
Huonetilaohjelma, pääpiirustustaloiset luonnospiirustukset ja kustannusarvio sekä rakennustapaselitys viedään valtuuston hyväksyttäväksi myöhemmin keväällä.
Linnunlaulun päiväkodin rakentaminen on ajoitettu taloussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2021. Rakennuslupa on tarkoitus hakea kesäkuun
2019 aikana.
Esityslistan mukana lähetetään Linnunlaulun pohjapiirustus, asemapiirros ja huonetilaohjelma tiedoksi.
Hankkeen suunnittelija tulee kokoukseen esittelemään asiaa. Asiakirjat
ovat nähtävillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus tutustuu Linnunlaulun laajennuksen luonnosasiakirjoihin
esittelyn pohjalta ja antaa tarvittaessa ohjeita jatkosuunnitteluun.
Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää lausunnon Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:ltä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 15

Kokouspäivämäärä

sivu

4.2.2019

37

KIINTEISTÖJEN KORJAUS- JA YLLÄPITOSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Khall § 15

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 50 000 €:n määräraha kiinteistöjen perusparannustöihin.
Kunnostustyöt ovat kiinteistöjen korjausvelkaa pienentäviä kunnan eri
kiinteistöihin kohdistuvia pienehköjä korjaustöitä, jotka parantavat kiinteistöjen kuntoa.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma, josta ilmenevät vuodelle 2019 suunnitellut hankkeet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelman esityksen mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KARTANORINTEEN ALUEEN PUUTTUVAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
LIITTYVÄT MÄÄRÄRAHASIIRROT
Khall § 16

Kartanorinteen asuinalueella toteutettiin vuonna 2018 Kartanorinne –
nimisen tien päällystystyö ja katuvalaistuksen asennus. Kartanorinteen
alueen muut rakentamattomat katualueet kilpailutettiin joulu 2018 tammikuussa 2019 valtakunnallisessa hankintajärjestelmässä Hilmassa.
Kilpailutuksessa saatiin kaksi tarjousta. Koska hanketta ei päästy käynnistämään suunnitellusti vuonna 2018 hankkeeseen varatusta investointiosan määrärahoista säästyi vuodelta 2018 noin 190 000 €.
Vuodelle 2019 hankkeeseen on varattu kohdassa maa- ja vesirakennushankkeet seuraavasti rahoitusta:
Vesi- ja viemärilaitos: Verkoston laajennus TA-2019, 50 000 €, Kartanorinne: Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan rakentaminen TA-2019, 300 000 € eli yhteensä 350 000 €.
Kilpailutuksen tulos:
Tarjousaika oli 21.12.2018- 28.1.2019 kello 12.00 välinen aika. Tarjoukset avattiin tarjousajan päättymisen jälkeen. Valinnan perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin (halvin) tarjous.
Tarjoukset:
Yritys
Ralf Ajalin Oy
Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy

tarjottu kokonaishintaurakka
(alv. 0%)
622 158, 61 €
567 000, 00 €

Tarjousten avaamisen jälkeen 29.1.2019 käytiin selontekoneuvottelut
Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n kanssa.
Saadut tarjoukset ylittävät hankkeeseen suoraan kohdennetun määrärahan.
Hankkeen rahoitus voidaan toteuttaa kohdentamalla talousarvion investointiosan 2019 kohdassa maa- ja vesirakennushankkeet olevia määrärahoja ja siirtämällä saman kohdan sisällä olevia varauksia seuraavasti:
Kohdasta vesi- ja viemärilaitos, Laidunalueen kunnallistekniikan suunnittelu TA-2019 varattu 40 000 €:n määräraha kohdennetaan samassa
kohdassa olevaan Kadut ja kevyen liikenteen väylät Kartanorinne:
Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan
rakentaminen.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

4.2.2019

39

Kunnanhallitus

§ 16

Khall § 16

./..
Laidunalueen kaavoitus ei etene tämän vuoden aikana siten, että alueen
kunnallisteknistä suunnittelua olisi tarvetta käynnistää ja tämä voidaan
siirtää seuraavan vuoden 2020 investointeihin.
Kevyen liikenteen väylien ja katualueiden päällystystöihin TA-2019 on
varattu 100 000 €. Tästä kohdennetaan 70 000 € kadut ja kevyen liikenteen väylät Kartanorinne: Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan rakentaminen hankkeeseen, joka pitää sisällään em. päällystystöitä. Talousarviossa tämä kohta on ollut varauksena uudisalueiden päällystystöille, joten osa voidaan kohdentaa ko.
hankkeeseen. Muita uudisalueiden päällystystöitä tehdään seuraavien talousarvioiden puitteissa ja jäljelle jääneistä varatuista määrärahoista.
Siirtojen jälkeen Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentamiseen:
Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan
rakentaminen saadaan yhteensä 460 000 €.
Hankkeelle tarvitaan lisäksi 170 000 € (puuttuva osuus ja varaukset valvonnalle ja suunnittelulle), jota ei voida kohdentaa saman investointiryhmän sisällä.
Kunnanviraston kattorakenteiden uusimiseen ja katon uusimiseen sekä
energiatehokkuuden parantamiseen on vuoden 2019 talousarviossa varattu 340 000 €. Hankkeen kilpailutus ja hankintapäätös on tehty. Saatujen tarjousten pohjalta hankkeesta saadaan säästöä noin 170 000 €, joten
tästä kohdasta olisi mahdollista siirtää määrärahaa Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentamiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Laidunalueen kunnallistekniikan suunnitteluun varattu 40 000 €:n määräraha sekä kevyen liikenteen väylien ja katualueiden päällystystöihin varatusta 100 000 €:n määrärahasta 70 000 €
kohdennetaan Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentamiseen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiryhmän talonrakennuskohdasta siirretään 170 000 € investointiryhmään maa- ja vesirakennushankkeet/Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentaminen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KARTANORINTEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA
Khall § 17

Kartanonrinteen kunnallistekniikan rakentaminen kilpailutettiin valtakunnallisessa hankintajärjestelmä Hilmassa, tarjousaika oli 21.12.2018 –
28.1.2019 välinen aika. Tarjousten jättöaika päättyi 28.1.2019 klo 12.00.
Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta, jotka avattiin tarjousajan päättymisen jälkeen.
Jätetyt kokonaisurakkatarjoukset (alv 0 %) ovat:
Ralf Ajalin Oy
622 158,61 €
Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy
567 000,00 €
Selonteko neuvottelut on pidetty Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n
kanssa 29.1.2019.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n Kartanorinteen kunnallistekniikan toteuttajaksi. Valinnan perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että hanke voidaan aloittaa urakoitsijan
omalla riskillä ennen valtuuston määrärahasiirtoa koskevan päätöksen
saamaa lainvoimaa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PARKKOJAN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Sivltk § 7, liite 12-17

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan investointiosan määrärahoja ei saa suunnittelua, selvityksiä ja muita valmistelevia toimenpiteitä lukuun ottamatta käyttää ennen kuin valtuusto on hyväksynyt hankkeen
luonnospiirustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvion. Tämä ei koske alle 100.000 euron hankkeita.
Liikuntapaikkarakentamisen investointiosassa vuosille 2019-2020 on
varattu määräraha Parkkojan lähiliikunta-alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio sekä
rakennustapaselitys ovat esityslistan liitteenä
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen luonnospiirrustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvion
liitteiden12-17 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Esitettiin lisäksi, että suunnitteluvaiheessa otettaisiin huomioon koululla
pidettävien tilaisuuksien aikainen pysäköinti sekä mm. keinujen alla olevan alueen sekä juoksuradan materiaalien vaihtoehdot ja niiden kestävyys.
_______________________________________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

Khall § 18, liite 10-15

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on Parkkojan
koulun lähiliikunta-alueen toteuttamiseen varattu 250 000 €:n määräraha
ja vuoden 2020 taloussuunnitelmassa 100 000 €:n määräraha.
Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio ja rakennustapaselitys ovat esityslistan liitteenä.
Asiakirjoihin on punaisella merkitty urakka-alue 1, vuonna 2019 toteutettava hanke ja sinisellä urakka-alue 2, vuoden 2020 taloussuunnitelmaan sisältyvä hanke.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelman, kustannusarvion ja rakennustapaselityksen valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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UUDEN YKSITYISTIELAIN MUUTOSTEN HUOMIOIMINEN YKSITYISTIEAVUSTUSTEN
MYÖNTÄMISPERUSTEISSA
Khall § 19

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019.
Kuntaliitto on 21.1.2019 lähettänyt tiedotteen kunnan yksityistieavustuksiin liittyvistä keskeisistä muutoksista. Uusi yksityistielaki lakkautti
kunnan yksityistieasioita hoitavat lautakunnat ja siirsi lautakuntien tehtävät maanmittauslaitokselle. Samalla kunnan yksityistieavustusten
myöntämiselle tuli lakisääteisesti velvoittavia asioita. Seuraavassa on
poimittu lainsäädännöstä näitä keskeisiä asioita:
Kunnat voivat halutessaan edelleen:
avustaa yksityisteitä (yksityistielaki 84 §).
Kunta päättää:
-tienpitoon myönnettävistä avustuksista
-avustuksen ehdoista
-käytön valvonnasta
-tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi
Yksityistielaissa on kaksi uutta pakollista avustuskriteeriä valtion ja
kunnan avustuksille:
-tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta,
-tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §).
Kunnan on siis edellytettävä:
-avustuksen ehtona, että tiekunta on järjestäytynyt,
-tiekuntaa ilmoittamaan avustushakemuksessa, ovatko sen tiedot ajantasalla (50 §) ja tiedot on ilmoitettu tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään
Kunnanvaltuuston hyväksymää yksityistieavustusten myöntämisen ohjeistusta tulee täydentää siten, että se vastaa voimassa olevaa lakia.
Voimassa olevat yksityistieavustuksen myöntämisperusteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.6.1996 §:ssä 28.
1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Avustettavan tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talouteen asti tien alkupisteestä vähintään 300 metriä. Tietä avustetaan enintään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti.
./..
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2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
3. Uuden tien rakentamista ei avusteta.
4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle ei avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomattava läpiajotie ja tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys, niin tien
parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista
kunnossapitokustannuksista niillä teillä, missä tiekunta on perustettu ja
muilla teillä 50 %.
6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen
vuoden tilinpäätöksen sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista.
Tien parantamisen osalta on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio.
7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason
arvioimiseksi. Avustusta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää
harkintaa tapauskohtaisesti.
Uuteen ohjeeseen tehtävät muutokset yksityistieavustusten myöntämisperusteiksi:
Ehdotetaan korjattavaksi kohta 5:
5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista
kunnossapitokustannuksista.
sekä lisättäväksi kohta 8 ja 9.
8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu tiekunta.
9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla ilmoitettu yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle yksityistieavustusten myöntämisperusteiden hyväksymistä seuraavan sisältöisinä:
./..
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Yksityistieavustuksen myöntämisperusteet (muutokset lihavoitu)
1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Avustettavan tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talouteen asti tien alkupisteestä vähintään 300 metriä. Tietä avustetaan enintään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti.
2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
3. Uuden tien rakentamista ei avusteta.
4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle ei avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomattava läpiajotie ja tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys, niin tien
parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista kunnossapitokustannuksista.
6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen
vuoden tilinpäätöksen sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista.
Tien parantamisen osalta on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio.
7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason
arvioimiseksi. Avustusta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää
harkintaa tapauskohtaisesti.
8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu
tiekunta.
9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla
ilmoitettu yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Yksityistierekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos ja
tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tehtävistä ilmoituksista vastaa
Väylävirasto (ent. Liikennevirasto).
Mikäli kohdassa 8 ja 9. mainitut vaatimukset on laitettu vireille
ennen hakemuksen jättämistä, voidaan avustus myöntää ehdollisena
siten, että kohdan 8. ja 9. vaatimusten täytyttyä avustus maksetaan,
kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity. Tämä edellyttää aina
harkinnanvaraisuutta ja avustus voidaan myös kyseiseltä vuodelta
evätä. Avustusta ei myöskään makseta enää seuraavana vuonna.
Tämä ohje on voimassa 1.1.2019 alkaen myönnettävissä avustuksissa.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄOHJEEN PÄIVITTÄMINEN /
TÄYDENTÄMINEN
Yhteistyötmk § 33

Pornaisten kunnan henkilökunnan voimassa oleva merkkipäiväohje on
hyväksytty vuonna syksyllä 2013 ja se on tullut voimaan 1.1.2014.
Merkkipäiväohje kaipaa täsmentämistä ainakin kohdan 3. Muistaminen
pitkäaikaisesta palveluksesta osalta. Vuoden 2019 alusta varhaiskasvatus
siirtyy Pornaisten kuntaan.
Nykyisen säännön kohta 3. kuuluu seuraavasti:
”Pornaisten kunnan yhtäjaksoisessa päätoimisessa palveluksessa olleita
henkilöitä muistetaan seuraavasti:
- 10 vuotta
yhden (1) päivän palkallinen loma
- 15 vuotta
kolmen (3) päivän palkallinen loma
- 20 vuotta
viiden (5) päivän palkallinen loma
- 25 vuotta
viiden (5) päivän palkallinen loma
- 30 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma
- 35 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma
- 40 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma”
Varhaiskasvatus siirtyi Mäntsälän kuntaan 1.1.2009, nyt kun varhaiskasvatus siirtyy takaisin Pornaisten kuntaan, niin siellä on jonkin verran
henkilöitä, jotka palaavat takaisin. Heidän osaltaan tulee tehdä päätös,
huomioidaanko heidän osaltaan Pornaisissa palveltu aika ennen Mäntsälään siirtymistä vai ei.
Kopio voimassa olevasta merkkipäiväsäännöstä lähetetään esityslistan
mukana tiedoksi.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta keskustelee merkkipäiväsäännön päivittämisestä ja
päättää mahdollista jatkotoimenpiteistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Yhteistyötoimikunta päätti, että merkkipäiväsääntö päivitetään ja toimitetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
______________________
./..
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Päivitetty merkkipäiväohje on esityslistan liitteenä nro 38.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan henkilökunnan merkkipäiväohjeen
liitteen nro 38 mukaisena. Merkkipäiväohje tulee voimaan 1.1.2019
alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 20, liite 16

Päivitetystä merkkipäiväohjeesta on jäänyt kohdasta 1. Syntymäpäivät
seuraava teksti pois:
Lisäksi luovutetaan kunnan pöytäviiri, jos henkilö on ollut Pornaisten
kunnan palveluksessa vähintään 10 vuotta tai vastaavassa palveluksessa
vähintään 10 vuotta.
Esityslistan liitteenä nro 16 on edellä olevalla tekstillä täydennetty kunnan henkilökunnan merkkipäiväohje.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 16 mukaisen kunnan henkilökunnan merkkipäiväohjeen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PAIKALLISNEUVOTTELUN TULOKSEN HYVÄKSYMINEN VARHAISKASVATUKSEN
LUOTTAMUSMIESTEN AJANKÄYTÖN OSALTA
Khall § 21

Ammattijärjestöjen SuPer, JHL ja Tehy pääluottamusmiehet lähettivät
23.10.2018 neuvottelupyynnön paikallisneuvottelua varten KVTES:n
VII luvun 8 §:n mukaista luottamusmiehen ajankäytöstä 1.1.2019 alkaen
kun Pornaisten kunnan varhaiskasvatus siirtyy Pornaisten kunnan omaksi toiminnaksi. Tämän vuoksi tullaan valitsemaan omat Pornaisten kunnassa toimivat luottamusmiehet 1.1.2019 alkaen.
Paikallisneuvottelu pidettiin 27.11.2018.
Neuvottelussa sovittiin, että alkuvaiheessa vastaanottoaika olisi 1 tunti/viikko, asiaan palataan myöhemmin, mikäli siihen on aihetta.
Paikallisneuvottelupöytäkirja lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan saavutetun neuvottelutuloksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TYÖSUHTEET PORNAISTEN KUNNASSA
Sivltk § 99

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.5.2018 §:ssä 106 päättänyt, että
tulevan syksyn aikana kartoitetaan koulunkäynninohjaajien tarve koko
kunnassa ja työsuhteiden muoto. Koulunkäynninohjaajien määrä ja työsuhteiden laatu on toimitettu tiedoksi lautakunnalle.
Tulevina vuosina tapahtuvan oppilasmäärän vähenemisen kautta on perusteltua, että osa koulunkäynninohjaajista on määräaikaisissa työsuhteissa. Koulunkäynninohjaajien tarvetta ei voida tarkasti arvioida etukäteen, vaan ohjaajien tarve muotoutuu oppilaiden tarvitseman tuen mukaan. Oppilaiden tuen tarpeisiin vastataan mm. erilaisilla opetusjärjestelyillä tai erityisopettajia palkkaamalla koulunkäynninohjaajien palkkaamisen lisäksi. Eri tukikeinojen tarpeen keskinäistä suhdetta ei voida luotettavasti arvioida etukäteen tuleville vuosille.
On kuitenkin huomioitava, että esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden tarvitsema tuen määrä sekä tukea tarvitsevien lasten suhteellinen
osuus oppilaista on kasvanut viime vuosina. Näin ollen on epätodennäköistä, että koulunkäynninohjaajien määrä vaihtelisi vuositasolla niin
paljon, kuin tällä hetkellä määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrä antaisi olettaa.
Työsopimuslain (55/2001) 3 § mukaan: " Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten
työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä
muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi."
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaksi Pornaisten Yhtenäiskoulun koulunkäynninohjaajan työsuhdetta täytetään toistaiseksi
voimassa olevana 1.8.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen, jonka mukaan
kaksi Pornaisten Yhtenäiskoulun koulunkäynninohjaajan työsuhdetta
täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 23

Kokouspäivämäärä

sivu

4.2.2019

52

YHTENÄISKOULUN VT. REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 23

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. Toistaiseksi voimassa oleva luokanopettajan virka 1.8.2019 alkaen
-

-

luokanopettajan viran haltija on irtisanoutunut tehtävästään
1.2.2019 alkaen, virkaa hoidetaan lukuvuoden 2018 - 2019 aikana määräaikaisena viransijaisuutena
määräraha on huomioitu talousarviossa

2. Kielten päätoiminen tuntiopettajan virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen
-

-

ruotsin ja saksankielten lehtorin virka on lakkautettu ja tilalle perustettu kielten päätoiminen tuntiopettajan virka (khall §
244/3.12.2018)
oppilasmäärän heikon ennustettavuuden vuoksi tuntiopettajan
palkanmaksuperuste on 16 vuosiviikkotuntia
virka avataan hakuun ruotsin, saksan ja espanjan kielten opettajalle
määräraha on huomioitu talousarviossa

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen
tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 24

Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. päiväkodin johtajan virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.4.2019 alkaen
-

tehtävää hoitanut henkilö siirtyi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
tehtävää hoidetaan tällä hetkellä tilapäisjärjestelyin
talousarviossa on varattu määräraha

2. yhtenäiskoulun rehtorin virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen
-

yhtenäiskoulun rehtori siirtynyt toisiin tehtäviin
virkaa hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisena
talousarviossa on varattu määräraha
kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen
tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2019 NELJÄKSI VIIKOKSI JA JOULUN
AIKANA
Khall § 25

Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty kesäisin 4 viikkoa suljettuna.
Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna 2. – 29.7.2018 välisenä aikana
ja lisäksi 27. – 31.12.2018 sekä 11.5.2018 (helatorstain jälkeinen perjantai).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna
8.7. – 4.8.2019 sekä 23.12. - 31.12.2019.
Lisäksi virasto pidetään suljettuna 31.5.2019 (helatorstain jälkeinen perjantai).
Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät sulkuaikoina työssäoloa, niin lomaa
ei vahvisteta tuolloin ko. ajalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON 28.1.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 26

Kunnanhallitukselle esitellään 28.1.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§2

Valtuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna 2019
Otteet: hallintokunnat

§3

Uurastajantien asemakaavamuutoksen hyväksyminen
Otteet: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Porvoon kaupunki, Terveydensuojelujaosto, Museovirasto,
Porvoon Museo

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN
Khall § 27

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on varattu 10 000
euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää 16 – 18 –vuotiaita koululaisia, opiskelijoita ja nuoria 3.6. – 31.8.2019 välisenä aikana kunnan omissa töissä seuraavin ehdoin:
-

kunnan töissä, myös Keski-Uudenmaan soten työpisteissä työllistetään yhteensä enintään 12 henkilöä

-

työllistettävien nuorten työjakso on enintään kuukausi (20 työpäivää/työntekijä) ja palkka keskimäärin 750,00 euroa kuukaudessa

-

hakemukset tulee jättää kunnantoimistoon tai toimittaa sähköisesti kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta(at)pornainen.fi
15.3.2019 mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella
(lomake löytyy kunnan kotisivuilta 25.2.2109 alkaen, jolloin hakuaika alkaa)

-

työntekijän tulee täyttää 16 vuotta kuluvan vuoden aikana

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN PORNAISLAISIIN YRITYKSIIN
Khall § 28

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 4000 €:n määräraha yrityksille
myönnettävään kesätyöllistämistukeen.
Vuonna 2018 oli käytössä kesätyöllistämisseteli, jonka avulla nuoret
hankkivat kesätyöpaikkoja pornaislaisista yrityksistä. Menettelyä on tarkoitus jatkaa tänä kesänä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että pornaislaiset yritykset voivat työllistää 11
pornaislaista nuorta kesätöihin yhdeksi kuukaudeksi kesätyöllistämisseteliä käyttäen.
Maaliskuun alussa järjestetään vapaa-aikatoimen kanssa tilaisuus, jossa
nuoret ja yritysten edustajat kohtaavat.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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PORNAISTEN KUNNAN TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ VUONNA 2018 / MENETTELYN
JATKAMINEN VUONNA 2019
Khall § 32, liite 11

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajalle, joilla on toimipiste Pornaisissa) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan
osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää TE-toimiston
palkkatuen saamisen ehdot. Tukea voi saada budjettiin varattujen määrärahojen puitteissa niin kauan kuin palkatulle henkilölle myönnetään
palkkatukea ja hänen työssäoloehtonsa täyttyy.
Tuki on harkinnanvaraista riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan
(esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus tai jatkotyöllistäminen).
Palkattavan henkilön tulee olla pornaislainen työtön työnhakija, joka on
saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja on oikeutettu palkkatukeen.
Kuntalisää voi hakea ympäri vuoden erillisellä hakulomakkeella. Kuntalisän määrä määräytyy harkinnanvaraisesti, lähtökohtana työttömyyden
kesto ja kuntaosuuden maksuosuus.
Tuen saaja sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja
maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan tulee olla vähintään 80 % alan säännöllisestä työajasta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä tai henkilöllä
on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä kun
henkilölle on maksettu palkkaa
Kuntalisää ei makseta, jos palkkatuki ja kuntalisä yhteensä ylittäisivät
palkattavan henkilön palkkauskustannukset ja lakisääteiset työnantajakulut.
Pornaisten kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat
ehdot eivät toteudu.
Vuoden 2018 talousarviossa on varattu menokohdalle 5040.1280 työllistämistukipalkat 24700 €, tästä summasta olisi mahdollista siirtää määrärahaa työllistämisen kuntalisän kustannuksiin. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan palkkamäärärahojen käytöstä muiden menojen kattamiseen päättää kunnanhallitus.
Liitteenä nro 11 on Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot
vuonna 2018.
./..
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 29
§ 32

Khall § 32

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 11 mukaiset kunnan työllistämisen
kuntalisän ehdot vuonna 2018.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarviokohdasta 5040.1280 työllistämistukipalkat siirretään 8000 € työllistämisen kuntalisän rahoittamiseen.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että päätösvalta kuntalisää koskevissa
asioissa on hallintojohtajalla.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 29, liite 17

Liitteenä nro 17 on Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot
vuonna 2019, mitkä ovat samat kuin vuonna 2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot vuonna
2019 liitteen nro 17 mukaisena.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarviokohdasta 5040.1280 työllistämistukipalkat siirretään 5000 € työllistämisen kuntalisän rahoittamiseen.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että päätösvalta kuntalisää koskevissa
asioissa on hallintojohtajalla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTEISTOIMINTASOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA
YHTEISPALVELUSTA (TYP)
Khall § 30, liite 18

Aiemmin hyväksytty sopimus päättyi vuoden 2018 lopussa. Vuoden
2019 alusta uudeksi sopijapuoleksi on tullut Keski-Uudenmaan SOTEkuntayhtymä. Muut sopimuspuolet ovat Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Keravan kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta sekä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitos.
Sopimus on voimassa 31.12.2021 asti tai korkeintaan siihen saakka,
kunnes laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
raukeaa.
Esityslistan liitteenä nro 18 on yhteistoimintasopimus työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 18 olevan yhteistoimintasopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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OVTES:N PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019
Khall § 31

OVTES:n paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 0,90 % kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta,
mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.
Marraskuulta 2018 palkkasummasta laskettuna 0,9 % on 2 450 euroa,
jaettava summa on 2 050 euroa, heijastusvaikutuksen osuus on 300 euroa.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun
ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaavaiin korotuksiin.
Pääsopijajärjestön JUKO/OAJ:n pääluottamusmiehen ja työnantajan
edustajan kesken on käyty neuvottelu 17.1.2019.
Keskustelun jälkeen päädyttiin neuvotteluratkaisuun, jonka mukaan esikoulunopettajien (4 henkilöä) tehtäväkohtaista palkkaa nostettaisiin
100,00 €:lla kuukaudessa loppu jaetavasta summasta (1650,00 €) käytettäisiin TVA:n kautta jaettavan palkkasumman lisäämiseen koulujen kesken TVA-hinnaston mukaan ja että TVA-kriteereihin lisättäisiin kohta:
muu vaativa ryhmä, esim. suuri oppilasryhmä, useita erityisen tuen oppilaita luokassa, kerroin 1,25. Neuvottelutulos päätettiin viedä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 9 §:n mukaan tarkistetut pakat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta.
./..
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Kunnanhallitus

§ 31

Khall § 31

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan 17.1.2019 saavutetun neuvottelutuloksen OVTES:n järjestelyerän käytöstä 1.1.2019.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET
Sivltk § 1, liite 1-3

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2019 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2019 on 6.559.910 euroa (vuosi
2018 6.870.108€), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on
-951.777 euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu valtionosuus/rahoitus vuodelle
2019 -1.167.494 € (-1.149.589 € /2018).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä.
Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2019: Perusosa 6.600,17 €/opp. (6.511,92 €/2018). Laskelman mukaisesti: kotikuntakorvaustulot 92.402 € (121.122 €/2018), menot 204.038 €
(249.485 €/2018). Netto -111.635 € (-128.363 €/2018).
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunnalla ei ole huomauttamista Valtionvarainministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 valtionosuuksia ja yksikköhintoja koskeviin päätöksiin. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta tyytyy valtionosuuksia koskeviin päätöksiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

./..
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Kunnanhallitus

§ 32

Khall § 32

./..
Valtionosuuspäätökset esitellään kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 33

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, enduromoottoripyöräkilpailu 16.-17.3.2019, Helsingin Moottorikerho
ry 13.1.2019.



Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.12.2019, dnro
OKM/54/221/2018: Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2019.



Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018, dnro
VM/2545/02.02.06.00/2018: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.



Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 7.11.2018.



Suvirannantien tiekunnan ylimääräisen kokouksen pöytäkirja
9.1.2019.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 23.1.2019.



Nuorisovaltuuston pöytäkirja 28.1.2019.



Päätöksiä ajalta 15.1. – 4.2.2019:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi. Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä
otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
_______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 34

Ei muita asioita.
_____________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
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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
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

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
17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

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

68
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

