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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, poissa
Haukkasalo Hannu
Vihertie Hille

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
talous- ja viestintäjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

36 – 51

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 21.2.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Aija Franti.

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 21.2.2019
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 22.2.2019
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa
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JOHTAVASSA ASEMASSA OLEVAT VIRANHALTIJAT
Khall § 36

Kunnanhallitus on määritellyt vuonna 2016 johtavassa ja itsenäisessä
asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät.
Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen 2018 mukaan työnantajan on
määriteltävä ne viranhaltijat ja työtekijät jotka ovat ns. johtavassa asemassa ja joihin ei sovelleta KVTES:n 13 -20 ja 22 - 23 §:ien mukaisia
työaikakorvauksia. Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan/työtekijän
tehtävien luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa
tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista.
KVTES:n III luvun 23 § ei sisällä enää määräystä, jonka mukaan määräyksessä todetuilla johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevilla viranhaltijoilla/työntekijöillä oli rajoitettu oikeus saada työaikakorvauksia.
Sopimusmääräyksessä on laajennettu työaikakorvauksen saajien piiriä.
KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentissa puolestaan luetellaan ne viranhaltijat/työntekijät, joille ei makseta korvauksia, ellei sitten kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi.
1. kunnanjohtajalle/apulaiskunnanjohtajalle tai vastaavassa asemassa
olevalle
2. kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle (kuntalaki 64 §)
3. korvauksia ei suoriteta kunnan/kuntayhtymän keskushallinnon johtoryhmän jäsenelle, virastopäällikölle, tulosalueen johtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
4. kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tai toimialan/viraston/tulosalueen johtoryhmän jäsenelle
5. tulosyksikön johtajalle, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, tai tulosyksikön hallinto- tai talousjohtajalle (esim. liikelaitos,
ammattioppilaitos tai pelastuslaitos voi olla tässä tarkoitettu organisaatiokokonaisuus, pienet yksiköt eivät ole kyseisen kohdan soveltamisalan piirissä)
Käytännössä uudet määräykset tarkoittavat sitä, että vain kunnanjohtaja
ja toimialajohtajat kuuluvat enää ryhmään, joille työaikakorvauksia ei
suoriteta (KVTES:n III luku 21 § 2 momentti). Sopimusjärjestelmään ei
enää sisälly määritelmää ”itsenäisessä asemassa oleva”.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että johtavassa asemassa ovat:
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja sekä
talous- ja viestintäjohtaja.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTENÄISKOULUN VT. REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 37

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. Toistaiseksi voimassa oleva koulunkäynninohjaajan työsuhde
1.8.2019 alkaen, 38,75 h/viikko, koulupäivien ajaksi
- määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi
- oppilasmäärän vakiintumattomuus ja oppilaiden tuen tarpeen ennakointi on pitkällä aikavälillä haastavaa, mutta viime vuosina ohjaajien määrä on pysynyt lähes samana
- talousarviossa on määräraha varattu
- kunnanhallituksen päätös 4.2.2019 kahden koulunkäynnin ohjaajan
työsuhteen täyttäminen toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2019 alkaen
2. Toistaiseksi voimassa oleva koulunkäynnin ohjaajan työsuhde
1.8.2019 alkaen, 30 h/viikko, koulupäivien ajaksi
- määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi
- oppilasmäärän vakiintumattomuus ja oppilaiden tuen tarpeen ennakointi on pitkällä aikavälillä haastavaa, mutta viime vuosina ohjaajien määrä on pysynyt lähes samana
- talousarviossa on määräraha varattu
- kunnanhallituksen päätös 4.2.2019 kahden koulunkäynnin ohjaajan
työsuhteen täyttäminen toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2019 alkaen
Kunnanhallituksen 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHDISTYS- JA SEURATALOAVUSTUSTEN SEKÄ YLEISAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI
JULISTAMINEN
Khall § 38

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 8 000 euron määräraha yhdistysja seurataloavustusten ja 4 000 euron määräraha yhdistysten yleisavustusten myöntämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa yhdistys- ja seurataloavustusten ja yleisavustusten myöntämisperusteiksi seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja kotipaikka tulee
olla Pornainen
2. Yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde
4. Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli hyväksyttyjä periaatteita rikotaan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhdistys- ja seurataloavustukset sekä
yleisavustukset julistetaan haettavaksi 21.3.2019 mennessä.
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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VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2019
EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN
Khall § 39

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa asianomaisessa vaalipiirissa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluereksiteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäsenissä, että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Eduskuntavaalien ehdokas ei voi olla eduskuntavaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Eduskuntavaalien ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla eduskuntavaaleissa vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73
§:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
./..
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Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta myöskään vaalitoimikunnan toimintaan, tämä tarkoittaa, että vaalitoimikunnan jäseneksi tai
varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Saman henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei
ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, varajäsenet eivät siis ole
henkilökohtaisia.
Äänestysalueet vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ovat:
- Äänestysalue 001
Halkian äänestysalue
- Äänestysalue 002
Laukkosken äänestysalue
- Äänestysalue 003
Kirveskosken äänestysalue
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2018 presidentin
vaaliin valituista vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.

Kunnanhallituksen päätös:
Halkian äänestysalue nro 1 vaalilautakunta
Jäsenet
Varajäsenet
Kippilä Jarkko, pj.
1. Perttola Petteri
Jokinen Raimo, vpj.
2. Laitinen Kristiina
Temmilä Kaija
3. Jokinen Jouko
Sintonen Henny
4. Putus Jaana
Ikonen Matti
5. Honkanen Heikki
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Laukkosken äänestysalue nro 2 vaalilautakunta
Siivola Kari, pj.
1. Miettinen Mikael
Nurminen Antti, vpj.
2. Salento Erkki
Runolinna Liljan-Kukka
3. Halme Vesa
Mattila Erkki
4. Janhunen Sari
Mäenpää Ninna
5. Franti Aija
Kirveskosken äänestysalue nro 3 vaalilautakunta
Peltola Esko, pj.
1. Juntunen Juha
Laukka Jorma, vpj.
2. Tikkanen Joija
Vilén Pirkko
3. Hoffrén-Pekkarinen Hanna
Haapakoski Asta
4. Kosunen-Krannila Tarja
Tanner Tuula
5. Marjakangas Pekka
Vaalitoimikunta
Lempinen Tapani, pj.
Vilén Mika, vpj.
Larvanto Arja

______________________
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VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2019
EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN
Khall § 40

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Tarasti – Jääskeläinen, vaalilaki 15 §:ssä todetaan: ”Sellaisenakin vuonna, jolloin kahdet vaalit ovat peräkkäin, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat asetetaan erikseen molempiin. Eri asia on, että käytännössä kunnanhallitus voi usein valita samat jäsenet ja varajäsenet saman äänestysalueen vaalilautakuntiin. Tästä on vaalien kitkattomalle kululle hyötyä,
sillä vaalilautakuntiin on pyrittävä valitsemaan riittävän kokemuksen ja
pätevyyden osoittaneita henkilöitä.”
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa edellisissä europarlamenttivaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäsenissä, että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Europarlamenttivaalien ehdokas ei voi olla europarlamenttivaaleissa
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Europarlamenttivaalien
ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla europarlamenttivaaleissa vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
./..
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Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73
§:n 2 momentissa tarkoitetuutuna äänestäjän avustajana.
Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta myöskään vaalitoimikunnan toimintaan, tämä tarkoittaa, että vaalitoimikunnan jäseneksi tai
varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Saman henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei
ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti.
Äänestysalueet vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa ovat:
- Äänestysalue 001
Halkian äänestysalue
- Äänestysalue 002
Laukkosken äänestysalue
- Äänestysalue 003
Kirveskosken äänestysalue
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2018 presidentin
vaaliin valituista vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Halkian äänestysalue nro 1 vaalilautakunta
Jäsenet
Varajäsenet
Kippilä Jarkko, pj.
1. Perttola Petteri
Jokinen Raimo, vpj.
2. Laitinen Kristiina
Temmilä Kaija
3. Jokinen Jouko
Sintonen Henny
4. Putus Jaana
Ikonen Matti
5. Honkanen Heikki
./..
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Laukkosken äänestysalue nro 2 vaalilautakunta
Siivola Kari, pj.
1. Miettinen Mikael
Nurminen Antti, vpj.
2. Salento Erkki
Runolinna Liljan-Kukka
3. Halme Vesa
Mattila Erkki
4. Janhunen Sari
Mäenpää Ninna
5. Franti Aija
Kirveskosken äänestysalue nro 3 vaalilautakunta
Peltola Esko, pj.
1. Juntunen Juha
Pajunen Juha, vpj.
2. Tikkanen Joija
Vilén Pirkko
3. Hoffrén-Pekkarinen Hanna
Haapakoski Asta
4. Kosunen-Krannila Tarja
Tanner Tuula
5. Marjakangas Pekka
Vaalitoimikunta
Lempinen Tapani, pj.
Vilén Mika, vpj.
Larvanto Arja

______________________
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VALTUUSTOALOITE, YHTEISÖLLISYYDELLE LISÄÄ TILAA PORNAISIIN
Khall § 56

Keskustan valtuustoryhmä jätti 26.2.2018 kymmenen valtuutetun allekirjoittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
”Tutkimusten mukaan kaupunkien ja kuntien mainetyön tulee olla osa
strategista johtamista.* Menestyksen kannalta ratkaisevinta on kuitenkin
seudun sisäinen maine eli paikan henki, joka synnytetään yhdessä tekemisellä. Pornaisissa tarvitaan lisää tilaa ja mahdollisuuksia kasvattaa yhteisöllisyyttä.
Kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön olisi tarpeen saada kunnan alueella
lisää tiloja. Uusien tilojen rakentaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin
kallista, joten mielestämme olisi järkevää hyödyntää jo olemassa olevia
tiloja ja rakennuksia. Ehdotammekin siis, että kunnantalon vieressä keskeisellä paikalla sijaitseva vanha pankin kiinteistö muutettaisiin kokonaan tai edes osittain ”Kuntalaisten taloksi”.
Talossa voisi toimia niin perhekahvila, kuin erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Näin saataisiin kohtaamisia eri tahojen välille useammin ja samalla yhdistyksillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuus säilyttää paikassa pienimuotoisesti tavaraa, jota muuten on hankala siirrellä paikasta toiseen
(MLL:n lelut ja kahvitavarat, partion askartelutavarat jne.). Samalla eri
yhdistysten toiminta ja tapahtumat tulisivat enemmän tutuiksi suurelle
yleisölle ja eri toimintamahdollisuudet lisäisivät kuntalaisten aktiivisuutta. Tästä on jo erittäin hyviä esimerkkejä lähikunnissa mm. Mäntsälässä
Treffi ja Loviisassa Kumppanuustalo Kulma.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pornaisten kunnan omistama vanhan pankin kiinteistö muutetaan joko kokonaisuudessaan tai
osittain Pornaisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön.
Pornaisissa 26.2.2018
Keskustan valtuustoryhmä


Viite:https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Maine-muuttaaelinvoiman-vetovoimaksi-/38013/72b03547-eef1-4955-934de9c087cf8fc0.”

Kyseistä tilaa on tiedusteltu useampiin käyttötarkoituksiin.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa saatetuksi. Asiaan
palataan sen jälkeen, kun ratkaisut varhaiskasvatuksen osalta on päätetty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 41

Varhaiskasvatus on siirtynyt takaisin Pornaisten kuntaan 1.1.2019. Päivähoitotilojen osalta ei tällä hetkellä ole tarvetta tilojen ottamiseen päivähoidon käyttöön.
Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on varattu 25 000 euron
määräraha ns. vanhan pankin talon sisätilojen pintaremontoimiseen, jotta
talo voidaan kunnostaa yhdistystaloksi.
Tekninen toimisto on ilmoittanut, että pintaremontointi tehdään kevään
aikana ja kalustaminen kesän aikana. Talo olisi käyttöönotettavissa viimeistään loppukesästä. Remontointiaikatauluun saattaa vaikuttaa se, tarvitaanko taloa väistötilana kunnantalon kattoremontin aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen ns. vanhan pankin talon
remontointiaikataulun osalta tietoonsa saatetuksi ja ilmoittaa sen myös
valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TIETOTURVALLISUUS- JA TIETOSUOJAOHJEET JÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE
Khall § 42, liite 19

Tietosuojavastaava on valmistellut tietoturvallisuus- ja tietosuojaohjeet
järjestelmien käyttäjille.
Ohjeen tarkoituksena on toimia jokaisen Pornaisten kunnan palveluksessa olevan henkilön yleisohjeena tietoturvallisuuden ja tietosuojan perusasioissa koskien ICT-laitteita ja -järjestelmiä.
Ohjeistuksen sisältö seuraa pääpiirteissään Valtiovarainministeriön julkaiseman valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohjeen rakennetta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Tietoturvallisuus- ja tietosuojaohjeet järjestelmien käyttäjille ovat esityslistan liitteenä nro 19.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyy tietoturvallisuus- ja tietosuojaohjeet järjestelmien käyttäjille liitteen nro 19 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN JA ERITYISOPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN
PALKAN TARKISTAMINEN
Khall § 43

Pornaisten kunta on siirtänyt varhaiskasvatuksen järjestämisen kunnan
omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen. Siirron valmistelun yhteydessä sivistysjohtaja on esittänyt, että varhaiskasvatuksen opettajien palkkatason
osalta seurataan Mäntsälän ja muun Uudenmaan kuntien palkkatason
kehitystä ja tehdään tarvittaessa erillinen esitys opettajien palkkauksesta,
jotta Pornaisten palkkataso ei jää merkittävästi jälkeen lähikuntien palkkatasosta.
Tällä hetkellä Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka on 2 398,58 € kuukaudessa. Uudenmaan kunnissa pienin tehtäväkohtainen palkka ennen korotuksia on 2 343 € kuukaudessa.
Tiedossa olevien korotusten jälkeen tehtäväkohtainen palkka vaihtelee
Uudenmaan kunnissa 2 431 – 2 634 €:n välillä kuukaudessa.
Mäntsälän kunta on tehnyt päätöksen korottaa opettajien tehtäväkohtaisia palkkoja 100 € kuukaudessa 1.2.2019 lukien siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2 498,58 € kuukaudessa. Korotuksesta päättäneistä viidestätoista Uudenmaan kunnasta neljä nostaa tehtäväkohtaista palkkaa
alle 100 € kuukaudessa, kymmenen nostaa 100 – 200 € kuukaudessa ja
yksi yli 200 € kuukaudessa.
Sivistysjohtaja on tehnyt seuraavan esityksen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta:
-

varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaista palkkaa nostettaisiin
120,00 € kuukaudessa 1.3.2019 alkaen, jolloin tehtäväkohtainen
palkka olisi 2 518,85 € kuukaudessa

-

ryhmässä toimivan erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka olisi
2 688,37 € kuukaudessa 1.3.2019 alkaen

-

koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaa korotettaisiin 50,00 € kuukaudessa 1.3.2019 alkaen, jolloin tehtäväkohtainen
palkka olisi 2 850 € kuukaudessa

Korotusten kustannusvaikutus olisi 1 250 € kuukaudessa, 15 000 € vuodessa. Tavoitteena on, että palkantarkistuksista aiheutuneet muutokset
voitaisiin kattaa sivistystoimen kustannuksista, mikäli tämä ei kuitenkaan toteudu, esitetään talousarvioon myöhemmin määrärahamuutos.
./..
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Palkkatoimikunta on kokouksessaan 11.2.2019 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan 2 518,85 euroksi, ryhmässä toimivan
erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka 2 688,37 euroksi ja koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka
2 850 euroksi 1.3.2019 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta
1.3.2019 lukien.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 44

Kokouspäivämäärä

sivu

18.2.2019

85

PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJILLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA PÄÄTTÄMINEN
Khall § 44

KVTES:n 10 §:n 1 momentin mukaan työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettava, jos työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti
muuttuu tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi vähintään kahden viikon
ajaksi. Varhaiskasvatuksen siirtymisen yhteydessä varajohtajana toiminut henkilö siirtyi muihin tehtäviin, joten tällä hetkellä KVTES:n mukaista korvausta ei makseta kenellekään.
Sivistysjohtaja esittää, että päiväkotien varajohtajat rinnastettaisiin vararehtorin tehtävien hoidosta maksettavaa korvaukseen, jolloin korvaus
olisi 84 € kuukaudessa. Varajohtajan tehtäviin liitetään mm. työvuorosuunnitteluun ja laskujen kierrätykseen liittyviä tehtäviä, joten korvausta
ei makseta ainoastaan varallaolosta.
Linnunlaulun päiväkodin johtajan virkaa hoitaa tällä hetkellä osaaikainen viranhaltija siihen saakka kunnes uusi päiväkodin johtaja palkataan huhti - toukokuussa. Linnunlaulun päiväkodin varajohtaja toimii 2
päivää viikossa myös Linnunlaulun ja Aurinkolinnan päiväkodin johtajana. Hänelle sivistysjohtaja esittää tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista 100 €:lla kuukaudessa siihen saakka kunnes valittu päiväkodin johtaja
ottaa viran vastaan.
Palkkatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.2.2019 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien varajohtajille maksetaan tehtävän hoitamisesta 84 €:n korvaus
1.1.2019 alkaen.
Lisäksi palkkatoimikunta esittää, että Linnunlaulun varajohtajan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 100 €:lla kuukaudessa Linnunlaulun ja
Aurinkolinnan johtajan tehtävien hoitamisesta 2 päivän osalta viikossa
siihen saakka kunnes valittu päiväkodin johtaja ottaa viran vastaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen, jonka mukaan
Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien varajohtajille maksetaan tehtävän hoitamisesta 84 €:n korvaus 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen, jonka
mukaan Linnunlaulun varajohtajan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan
100 €:lla kuukaudessa Linnunlaulun ja Aurinkolinnan johtajan tehtävien
hoitamisesta 2 päivän osalta viikossa 1.1.2019 alkaen siihen saakka kunnes valittu päiväkodin johtaja ottaa viran vastaan.
./..
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Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-401-10-46
Khall § 45

HAKIJA:
Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen,
joka koskee 10,638 hehtaarin suuruista tilaa Halkian kylässä.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö, 611-401-10-46 SOIRINSUO sijaitsee Pornaisten
pohjoisessa Halkian kylässä, Mustijoen itäpuolella, osoitteessa Kalliotie
95. Tilalla ei ole rakennuksia, vanhaa latoa lukuun ottamatta.
Alue on tasaista peltoa. Kiinteistön yhdessä nurkassa on hehtaarin verran
puolikasvuista sekametsää.
Alue on viimeisen jääkauden sulamisvesien muokkaamaa Mustijoen jokivarren lähialuetta.
Halkian kylässä on tällä alueella vuosisatojen aikana muodostunut väljää
kylämäistä maaseuturakennetta.
200 metrin säteellä rakennuspaikasta on yksi tilakeskus ja yksi muu
asunto.
Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa.
Hakijan mukaan matkaa alakouluun on 6 km, yläkouluun ja kuntakeskukseen palveluihin 10 km ja lähimpään kauppaan sekä päiväkotiin 4
km.
HAETAAN:
Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua 2-kerroksisen,
puuverhoillun, 230 krsm2 suuruisen omakotitalon, 110 krsm2 suuruisen
ulkorakennuksen ja 20 krsm2 suuruisen saunarakennuksen rakentamiseen.
Lämmitysmuoto tulisi olemaan maalämpö. Tontille tehtäisiin oma kaivo
ja pienpuhdistamo tai imeytyskenttä.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia.
Kiinteistö ei sijaitse asema- tai osayleiskaava-alueella, vaan ns. hajaasutusalueella.
./..
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Kiinteistö rajautuu lounaisrajaltaan oikeusvaikutteisen Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaavaan, joka on saanut lainvoiman vuonna 2009.
Osayleiskaavassa on ns. emätilamitoituksen perusteella osoitettu kullekin tilalle vanhat ja mahdollisesti uudet rakennuspaikat.
Kyseiselle kiinteistölle ei ole tehty emätilatarkastelua.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (14.2.2019):
Aluearkkitehti ei puolla suunnittelutarveratkaisua kyseisessä
tapauksessa.
Perustelut:
Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella ja sieltä on pitkä matka
kunnan peruspalveluihin.
Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä.
Alueella ei ole myöskään alueellista vesi- ja viemärijärjestelmää.
Ympärivuotisen asunnon sijoittaminen kyseiseen rakennuspaikkaan hajauttaisi yhdyskuntarakennetta.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta ja maakuntakaavasta ja valokuvia rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin perusteluihin eikä puolla haettua suunnittelutarveratkaisua.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun emätilatarkastelua varten.
______________________
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KAAVOITUSKATSAUS 2018
Khall § 46, liite 20

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä;
tätä kutsutaan kaavoituskatsaukseksi.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Pornaisten kunnan kaavoituskatsauksen 2018 pohjana on kaavoitusohjelma sekä kunnanhallituksen erikseen tekemät päätökset kaavoituksen
käynnistämisestä.
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla.
Kaavoituskatsaus 2018 on liitteenä nro 20.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tiedottaa kuntalaisille kunnassa vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista liitteenä nro 20 olevan
kaavoituskatsauksen muodossa.
Kaavoituskatsaus 2018 lähetetään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020
Khall § 235

Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaarissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä
johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja
maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittäviä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan
roolin ja tehtävien osalta.
Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähivuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi
hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornaisten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden keskeiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi
seminaarin aikana.
Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. Omistajapolitiikka
5. Henkilöstöpolitiikka
6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet
7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat:
Tehtävä 1. Pornaisten Visio
Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan visio.
Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan.
Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä
voidaan poistaa?
./..
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Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi?
Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöennuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien
toteuma.
Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehitykselle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutukselle kehittämisohjelmissa?
Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina
v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähivuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittaisena muutosprosenttina.
Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin
Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Pornaisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme
kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa ohjelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen.
Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi
ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkastelussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017.
Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti:
 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä kokonaisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehittämisohjelmien kanssa
 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme:
Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstöohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan
osallisuus ja digitaalisuus.
 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa
18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousarvio
 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus
 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian
valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouksissa keskusteluasioina
 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköisesti
./..
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 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan
30.10.2017
Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset
sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatkovalmistelun.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajille toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu viikolla 43.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 272

Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa
2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä.
Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi
ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kannanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitystavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskustelee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta
sekä päättää jatkovalmistelusta.
./..
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Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin
tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alkavassa kokouksessa.
______________________

Khall § 300, liite 50

Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsenten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pidettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.
Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen
tehtiin vain yksi pieni muutos.
Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu
visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehittämisohjelmasta toimenpiteineen.
Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoitteeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–
2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategista tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa teemaa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Ohjelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus
päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta.
Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää
strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017
mennessä, ja se jaetaan kokouksessa.
Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä
saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.
./..
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Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi
hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian
tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden
2019 aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä,
tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia
2020–2022.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset
strategialuonnokseen.
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.
______________________

Kvalt § 136

Aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköpostitse.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto hyväksyi Pornaisten kuntastrategian 2018 – 2020 yksimielisesti.
Valtuusto päätti yksimielisesti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan
maininnan: Väestötavoite on minimitavoite.
______________________
./..
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Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneentaulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta.
Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitetty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa.
Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala,
hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä
talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallintoja talous -toimiala.
Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset tavoitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:
1) Kehittäminen
2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen
3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja
skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättävät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoimanäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus
tekee oman työnsä vastaavalla tavalla.
Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyöskentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista
mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.
Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut
kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteuttamaan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine perusteluineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään
lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen.
Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimivaltuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan selvitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vähän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
./..
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Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esitysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on:
 tilannekuva 1 sivu
 skenaariot 1-2 sivua
 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua
 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua
Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja varmistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja.
Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään
kunnanvaltuustossa samanaikaisesti.
Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu:
 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018
 valmistelun käynnistäminen 2/2018
 osallistumismenettelyt 3-4/2018
 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmistelutyöhön 5/2018
 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018
 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018
 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018
 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa 10/2018
 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien
valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.
Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslautakunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan toukokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan kevään tavoiteaikataulu on seuraava:
-

toteutetaan henkilöstökysely 29.3. mennessä

-

tulosten esittely kunnanhallitukselle 23.4.

-

ohjelman sisällön valmistelua kunnanhallituksessa 2.5.

-

kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston
yhteinen kokous toukokuun puolivälissä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan aikataulun tietoonsa saatetuksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 164

Kolmea strategista kehittämisohjelmaa on valmisteltu henkilöstöä ja
kuntalaisia osallistaen ja kuunnellen.
Kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston jäsenet,
valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnan johtoryhmän edustajat kokoontuivat 14.5.2018 esittelemään valmistelutilannetta ja keskustelemaan ohjelmien yhteensovittamisesta. Jokaisesta ohjelmasta esiteltiin valmistelutilanne, tehdyt toimenpiteet sekä keskeiset havainnot jatkovalmistelua
varten. Ohjelmia on tämän jälkeen työstetty edelleen.
Ohjelmaluonnokset esitellään ja jaetaan kokouksessa, ja ne toimitetaan
tämän jälkeen sähköisessä muodossa kunnanhallituksen jäsenille sekä
tiedoksi ja kommentteja varten valtuustoryhmien puheenjohtajille.
Ajatuksena on, että kunnanhallitus antaa oman palautteensa ohjelmista
kokouksessaan 3.9.2018, jonka jälkeen ohjelmat viimeistellään ehdotuksiksi syyskuun aikana.
./..
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Kunnanhallitus käsittelee ohjelmaehdotuksia myös talousarvioseminaarissaan 25–26.10.2018. Tällöin arvioidaan, missä määrin hyväksytty
kuntastrategia ja ohjelmatyöt ovat ohjanneet vuoden 2019 talousarvion
valmistelua.
Esityslistan mukana lähetetään vielä tiedoksi kunnanhallituksen antamat
kuntastrategian laadintaohjeet sekä valtuuston hyväksymät Pornaisten
kunnan strategiset tavoitteet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää antaa
oman palautteensa ohjelmaluonnoksiin kokouksessaan 3.9.2018.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 173

Ohjelmaluonnokset on lähetetty sähköisenä kunnanhallituksen jäsenille,
valtuuston puheenjohtajille, valtuustoryhmien puheenjohtajille, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston puheenjohtajille kommentointia varten.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa valmistelijoille lisäohjeistusta saatujen kommenttien ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu
samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Tehdyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Sisällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion
valmistelun yhteydessä.
Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018
aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu
vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty
hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsittelyyn.
Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liite 43) jaetaan ja esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 43 olevan strategisista kehittämisohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti asian käsittely päätettiin siirtää
tammikuulle.
______________________

Khall § 9, liite 5

Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu
samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Tehdyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Sisällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion
valmistelun yhteydessä.
Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018
aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu
vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty
hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsittelyyn.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.2.2019
14.1.2019

100
26

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 47
§9

Khall § 9

./..
Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liitenro 5) jaetaan ja esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 5 olevan strategisista kehittämisohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti jatkovalmisteluun.
______________________

Khall § 47, liite 21

Yhdistelmäraportti on liitteenä nro 21.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 21 olevan strategisista kehittämisohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston
hyväksyttyä ohjelman, se taitetaan ja kuvitetaan tai muuten havainnollistetaan lopulliseen muotoonsa. Lopullinen versio ohjelmasta toimitetaan
tiedoksi luottamushenkilöille ja kunnan henkilöstölle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ohjelman sisällön ja päätti palauttaa ohjelman
valmisteltavaksi siten, että se taitetaan ja kuvitetaan sekä havainnollistetaan lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen ohjelma toimitetaan valtuuston hyväksyttäväksi.
______________________
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KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 48

Kirjastotoimenjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.4.2019 alkaen

-

eläkkeelle jääneen henkilön tilalle

-

tehtäväkokonaisuuksia: asiakaspalvelu, erityisesti lastenkirjastotyö
toisen henkilön kanssa jaettuna, luettelointi, toimistotyöt ja muut kirjastolain edellyttämät kirjaston tehtäviin kuuluvat työkokonaisuudet

-

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 haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 49

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
nro 1/2018, 22.1.2019.



Hämeen ELY-keskuksen päätös 7.2.2019 dnro HAMELY/73/2019:
Päätös ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.



Uudenmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä 11.2.2019 dnro
UUDELY/4670/2018: Perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta, AT-Tuote Oy:n aerosolitehdas, Pornainen.



Verohallinnon ilmoitus 5.2.2019, asiakirjan tunnus L0025073471:
Kunnan yritystoimintaerän suurimmat yhteisöt.



Päätöksiä ajalta 5. – 18.2.2019:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi. Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä
otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 50

MUUT ASIAT
Khall § 50

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

18.2.2019

103

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

18.2.2019
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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
36, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
37, 39, 40, 43, 44, 48

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
37, 39, 40, 43, 44, 48

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

