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Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
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, poissa
Kyllönen Petra
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Marttila Seija
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Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
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kunnanjohtaja
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

65 – 75

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 21.3.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pajunen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Virkki

Juha Virkki § 67

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Hille Vihertie

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

Pornainen 21.3.2019
Allekirjoitukset

Juha Pajunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 22.3.2019
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Hille Vihertie
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POIKIEN LIIKUNNAN OPETTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA PÄÄTOIMISEN
LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
Sivltk § 12

Valtuustossa (17.12.2018) hyväksytyn hallintosäännön 31§:n mukaan
kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Pornaisten Yhtenäiskoulussa on määräaikaisesti täytettynä poikien liikunnan opettajan virka. Opetusvelvollisuus virassa on 24 vuosiviikkotuntia. Liikunnan opetettavien tuntien valinnaisaineista johtuvien muutosten sekä oppilasmäärän vähenemisen vuoksi virkaa esitetään muutettavaksi päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi. Muutos toteutetaan siten, että poikien liikunnan opettajan virka lakkautetaan ja perustetaan päätoiminen liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan virka.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
- poikien liikunnan opettajan viran lakkauttamista
- päätoimisen liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan viran perustamista
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Päätettiin esittää kunnanhallitukselle esityksen mukaisesti.
_______________________________________________

Khall § 65

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen, jonka mukaan
poikien liikunnan opettajan virka lakkautetaan ja perustetaan päätoiminen liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan virka.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 588 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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YHTENÄISKOULUN VT. REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 66

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) neljä erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 lukien toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen
-

erityisluokanopettajien virkoja hoitavat tällä hetkellä muodollista
kelpoisuutta vailla olevat opettajat
sopeutumista ja tunne-elämän kehitystä tukeva ja kuntouttava opetus
sekä 3. – 6. luokat että 7. – 9. luokat (monimuoto- ja pienluokka)
oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus 3. – 6. luokat ja 7. – 9. luokat
(monimuoto- ja kotiluokka)
perusopetusasetuksen 43 §:n mukaan erityisluokan oppilasmäärä saa
olla enintään 10 oppilasta
talousarviossa on varattu määrärahat

2) erityisluokanopettajan (starttiluokka) virka 1.8.2019 toistaiseksi
voimassa olevaan palvelussuhteeseen
-

nykyinen viranhaltija on siirtynyt toisiin tehtäviin
perusopetuslain 16 – 17 §:ssä määritellään oppilaan oikeus saada
osa-aikaista erityisopetusta ja muutakin tukea opinnoissaan
pienryhmäopetusta tarvitsevia oppilaita on tulossa starttiluokalle
kymmenkunta
talousarviossa on varattu määräraha

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 hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 588 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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PAIKALLINEN KVTES:N JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019
Khall § 67

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.
Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta kuntaa palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTES-sopimuksen palkkasummasta. Palkkasumma on laskettu
helmikuun 2019 palkkasummasta, jolloin myös varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkasumma on mukana laskelmassa.
Kokonaispalkkasumma on 280 705 €, jolloin 1,2 %:n kustannusvaikutus
on 3 368 €, jaettava summa 3 174 € ja heijastusvaikutus 194 €. Jaettavasta summasta tulee käyttää henkilökohtaisiin lisiin 620 €, jotta sopimuksen edellyttämä 1,3 % täyttyy. Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen on käytettävissä 2 554 €.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen järjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muihin palkkahinnoittelun
ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Paikallisen järjestelyerän jakamisesta on käyty luottamusmiesten kanssa
neuvottelut 31.1.2019 ja 7.3.2019. Esimiehet ovat esittäneet myös omat
näkemyksensä tehtäväkohtaisten ja henkilökohtaisten palkantarkistusten
osalta.
Esitys järjestelyerän käytöstä 1.1.2019 toimitetaan yhteenvetona kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy järjestelyerän käytön 1.1.2019 esityksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanhallitus

§ 67

Khall § 67

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Riitta Villanen, Seija Marttila ja Hille Vihertie poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä
toimi puheenjohtaja Juha Virkki.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN SIPOON POHJOIS-PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVAA
KOSKEVASTA EHDOTUKSESTA
Khall § 68

Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 25.2.–
26.3.2019 välisenä aikana ja suunnitelmasta pyydetään palautetta viranomaisilta sekä asukkailta.
Lausunnot Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty
toimittamaan kirjallisena Sipoon kuntaan 31.3.2019 mennessä.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä sähköisenä aineistona osoitteessa:
www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/pohjoispaippisten_osayleiskaava
Kaavan mitoitusta haja-asutusalueella on kasvatettu Sipoossa tehtyjen
linjausten mukaisesti. Kaavan kokonaismitoitus on kasvanut jokaisella
valmistelukierroksella maankäyttöjaoston ohjeistuksen mukaisesti, ja
uusien rakennuspaikkojen kokonaismäärä kaavaehdotuksessa onkin noin
30 % korkeampi kuin kaavaluonnosvaiheessa.
Kaava mahdollistaa suunnittelualueelle 494 uutta rakentamispaikkaa,
mikä vastaa noin 1300 uutta asukasta. Mitoitus ylittää Sipoon yleiskaava
2025 mukaisen kantatilamitoituksen.
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ainakaan tässä vaiheessa laatia asemakaavaa kyläkeskukselle tai muille Pohjois-Paippisten alueille.
Kaavaselostuksessa on todettu, että kaava tukee nykyisten palveluiden
toimintaedellytyksiä kyläalueella sekä mahdollistaa uusien paikallisten
palveluiden syntymisen kyläkeskukseen. Myös tulevaisuudessa alue tukeutuu Nikkilän ja etenkin kaupallisten palveluiden osalta Järvenpään
palvelutarjontaan. Tiivistyvä kylärakenne voi edesauttaa myös pienimuotoisen kaupallisen palvelutoiminnan – esim. kyläkauppa tai elintarvikekioski – muodostumista kyläkeskukseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavaa koskevasta ehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta pitää valitettavana, että se joutuu ottamaan poikkeuksellisesti kielteisen kannan naapurikunnan suunnitelmiin.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanhallitus

§ 68

Khall § 68

./..
Pornaisten kunta pitää kuitenkin osayleiskaavaehdotuksen mitoitusta
oleellisesti liian korkeana ja yhdyskuntarakennetta hajauttavana. Vaarana on alueen kylämäisen ilmeen katoaminen ja yhtenäisen, osittain
suunnittelemattoman ”rakennusmaton” syntyminen sellaiselle alueelle,
jolla se ei ole suotavaa.
Koska alueella ei ole koulu- eikä kaupallisia palveluita, alue tukeutuu
jatkossakin lähialueen palvelurakenteeseen, järjestettyihin kuljetuksiin ja
henkilöautoliikenteeseen. Sipoon kunnalla on esitetyn kaltaiseen, tiiviiseen rakentamiseen paljon soveliaampiakin alueita.
Pornaisten kunta katsoo, että esitetyn kaltainen rakentaminen edellyttäisi
asemakaavan laatimista kylän keskustaan ja sen laajennusalueille. Asemakaavoituksen yhteydessä tulisi selvittää nykyistä paremmin vesi- ja
viemäriverkoston toimivuutta ja kapasiteettia sekä lähipalvelujen järjestämistä. Kylän reuna-alueilla ja keskitetyn kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla rakentamisen määrän tulisi olla selvästi kaavaehdotuksessa
osoitettua pienempi.
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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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 69

Kokouspäivämäärä

sivu

18.3.2019

135

PORNAISTEN KUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
Khall § 69, liite 27

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan
yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen
on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Hallinnon kehittämistoimikunta on kokouksessaan 11.3.2019 käsitellyt
Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasääntöluonnosta ja päättänyt esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasääntöluonnos on liitteenä nro 27.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen
nro 27 mukaisena.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset
ry:tä esittämään 3 tai 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Pornaisten vammaisneuvostoon nimeämistä varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VAMMAISYHDISTYS PORNAISTEN ERITYISET RY:N ALOITE
Khall § 70

Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat allekirjoittaneet 30.9.2018 päivätyn seuraavan sisältöisen
aloitteen:
”Ehdotamme, että Pornaisiin perustetaan Kuntalain (10.4.2015/410) 28 §
tarkoittama vammaisneuvosto 1.1.2019 alkaen.
Pornaisten kunnalle tehtiin ehdotus vammaisneuvoston perustamiseksi
vuonna 2004, jolloin kunnanvaltuusto päätti, ettei perusteta vammaisneuvostoa Pornaisiin. Sen sijaan pornaislaisten vammaisten asioiden hoitamiseksi perustettiin Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry, joka rekisteröitiin 3.11.2004. Tällä yhdistyksellä on ollut edustus Mäntsälä Pornaisten vammaisneuvostossa (aiemmin Mustijoen vammaisneuvosto) ja
on edelleen. Mäntsälän ja Pornaisten yhteinen vammaispoliittinen ohjelma on laadittu ajalle 2015 – 2018.”
Hallinnon kehittämistoimikunta on kokouksessaan 11.3.2019 esittänyt
18.3.2019 kokoontuvalle kunnanhallitukselle Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksymistä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että vammaisneuvoston perustaminen on vireillä ja se aloittaa toimintansa syksyn aikana.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n aloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN PORNAISTEN POHJAVESIALUEIDEN RAJAUKSISTA JA
LUOKITUKSISTA
Khall § 71

Uudenmaan ELY-keskus on tarkistanut Myrskylän, Askolan, Pukkilan ja
Pornaisten pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset ja pyytää kunnilta
lausuntoa 19.3.2019 mennessä.
Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä pohjavesien
suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Lain
mukaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:
-

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka
vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

-

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

-

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi Eluokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Aiempi I, II ja III luokkiin jaottelu (luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue,
luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa toistaiseksi rinnakkain uuden luokituksen kanssa, kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset
valmistuvat ennen vesienhoidon kolmatta suunnittelukautta.
Pornaisten kunnan osalta uudella luokituksella ei ole vaikututusta pohjavesialueiden käyttöön. Aiempi luokitus vastaa uutta luokitusta.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi karttakopio, josta ilmenevät pohjavesialueiden rajat.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei kunnalla ole huomautettavaa
Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän luokittelun ja rajauksien tarkistukseen Pornaisten kunnan alueella olevien pohjavesialueiden osalta.
./..
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./..
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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KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIIN LIITTYVÄT ALOITTEET
Khall § 72

28.5.2018 ja 27.8.2018 valtuuston kokouksissa on jätetty aloitteet, jotka
koskevat kevyen liikenteen väylien rakentamista.
1) Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa (tiedoksi)
on esitetty 30 miljoonan euron rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi vuosille 2019-2023 (kohta 2.2. sivu 22).
Käynnistetään valtion ja kuntien yhteinen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma. Ohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien katuverkolla.
Toteuttajat: LVM, Liikennevirasto, kunnat, rahoitus jatkuvaa 30 M€
(valtio) + 30 M€ (kunnat) / v. vuosina 2019- 2023.
Hankkeen ensimmäisessä investointihakemuksessa oli jaossa 3 m€, jota
kohdennettiin nykyisten pienten liikenneturvallisuushankkeiden parantamiseen. Tämän kaltaiset hankkeet sisältyvät tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevaan tai suunnittelua odottaviin kevyen liikenteen väylähankkeisiin Mt 1494 ja Mt 146 ja niitä ei voida toteuttaa. Tällaisia ovat
mm. tienylityspaikat. Pornaisissa ei ollut tällaisia hankkeita.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman osalta kunnassa on laadittu
edelliseen kevyen liikenteen väylien rakentamiseen liittyvään valtuustoaloitteeseen asian tiimoilta KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄHANKKEIDEN EDISTÄMINEN PORNAISISSA 2017 –selvitys (tiedoksi) joka voisi toimia osana kävelyn ja pyöräilyn kuntakohtaista edistämisohjelmaa, mikäli sellainen päätetään laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tuetaan myös vuonna 2012 laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jonka päivitys on ajankohtainen vuosina 2020-21.
Erillisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman osalta asia edellyttää
päätöksentekoa asiasta, ohjelma tukee ja tarkentaa hyvin edellä mainittuja tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia.
Tänä vuonna tehdään liikkumisratkaisuista kokonaisvaltainen selvitys,
mikä sisältää joukko- ja kutsuliikenteeseen, palvelulinjoihin ja kevyen
liikenteen järjestelyihin sekä koulukuljetusten kilpailutukseen liittyvät
asiat.
./..
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2) Kevyen liikenteen väylien suunnittelu
Uudenmaan ELY –keskus ja Pornaisten kunta ovat käynnistäneet vuonna 2018 kevyen liikenteen väylän suunnittelun Helsingintiellä välillä
Vähä-Laukkoskentie-Porvoontie. Hankkeen esisuunnitelma ja maaliskuussa 2019 valmistuva tiesuunnitelma rahoitetaan 50%/50% jakoperusteella ELY-keskuksen ja kunnan välillä. Tiesuunnitelman valmistuttua
ELY –keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole tämän vuoden eikä tulevien
vuosien investointisuunnitelmassa (2019-2022) varattuna rahoitusta tälle
hankkeelle. Mikäli kunta haluaa viedä hanketta eteenpäin, tulee sen itse
kustantaa hankkeen rakentamissuunnitelmat ja varautua hankkeen rahoitukseen, mikäli hanketta halutaan viedä eteenpäin.
Tiesuunnitelma jaetaan kolmeen toteuttamisvaiheeseen, jonka mukaisesti hanketta voidaan edistää vähitellen.
Kunnassa tulee tehdä päätös rahoituksesta rakentamissuunnitelmien laadinnan ja mahdollisen vaiheittaisen rakentamisen osalta. Tämän osalta
selvitetään, onko rahoitusta mahdollista saada vuodelle 2020 Kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelman kautta, ARA –rahoituksella tai mahdollisesti ELY:n kanssa tehtävällä toteutussopimuksella, kun hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet.
Järvenpääntielle välille Kirkkotie- Hiukanarontie on varattu kunnan talousarviossa vuodelle 2019 suunnittelumäärärahaa esisuunnitelman ja
tiesuunnitelman laadinnan käynnistämiselle. Uudenmaan ELY-keskus
on ilmoittanut, ettei sillä ole hankkeeseen tai sen suunnitteluun varattuna
rahoitusta. Mikäli kunta haluaa edistää hanketta, tulee sen tehdä ELY –
keskuksen kanssa toteutussopimus. Tätä hanketta on suunniteltu toteutetavaksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin kevyen liikenteen väylä Kirkkotieltä Yläkujalle ja toisessa vaiheessa Yläkujalta Hiukanarontielle. Hanke on samankaltainen hanke kuin Parkkojan kevyen
liikenteen väylähanke, kunnan omalla rahoituksella toteutettava.
Tämän hankkeen osalta seuraava vaihe on toteuttamissopimuksen (luonnoksen) laatiminen ELY:n kanssa ja sen käsittely päätöksenteossa.
Uudenmaan ELY –keskus on kilpailuttanut suunnittelun siten, että kunnilla on mahdollisuus toimia ELY:n puitesopimuksella, joten suunnittelua ei tarvitse erikseen kilpailuttaa. ELY –keskus on myös luvannut
omia henkilöresursseja hankkeiden suunnittelun koordinointiin ja edistämiseen.
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Erillisen ohjelman osalta kunnan investointisuunnitelmassa on jo varauksia Mt 1494 Kevyen liikenteen väylän rakentamiselle vuosille
2020-2021. Kunnan tulee tämän hankkeen osalta päättää, toteutetaanko
rakentamista osissa (esim. vaihe 1 vuonna 2020 ja vaihe 2 vuonna 2021)
ja vaihe 3 jätetään seuraaville talousarviovuosille, kun on tiedossa saadaanko rahoitusta hankkeen loppuun viemiseksi tukien tai muiden avustusten kautta). Alustava kustannusarvio hankkeesta saadaan maaliskuussa, jonka jälkeen tiesuunnitelma valmistuu ja on mahdollista arvioida toteutusta ja mahdollisia toteutussopimuksia ELY –keskuksen kanssa.
Neuvottelut tämän osalta tullaan käymään syksyn 2019 aikana.
Järvenpääntien (Mt 146) kevyen liikenteen väylähankkeen osalta toteuttamissopimuksen laadinta suunnittelun käynnistämiseksi on seuraava
vaihe. Sopimuksen laadinnan osalta valmistelutyö on jo käynnistetty.
Tämän hankkeen osalta taloussuunnittelussa tulisi varautua aikaisintaan
talousarviovuosille 2022-23 vaiheittaiselle rakentamiselle. Tämänkin
hankkeen osalta edellytetään siis suunnitelmavalmiuden kohottamista.
Muilta osin kevyen liikenteen väylähankkeiden edistäminen Pornaisissa
2017 –selvitys toimii pohjana tulevaisuuden hankkeille. Näiden hankkeiden käynnistämisen osalta tulee ensin saada päätöksiä edellisten
hankkeiden toteuttamiselle. Tiesuunnitelmat ovat voimassa 8 vuotta,
jonka vuoksi niitä ei ole järkevää tehdä ”varastoon” ellei toteutuksesta
ole varmuutta.
Bussipysäkkien puute ja huono kunto Pornaisissa ovat asia, johon tulisi
myös kiinnittää huomioita. Bussipysäkkien perustaminen, kattaminen
ainakin keskeisillä alueilla on lähivuosien talousarvioon ja investointeihin kirjattava asia. Uusittavien bussipysäkkien (tarve noin 20-30) rakenteessa voitaisiin huomioida mahdollisuus pyörätelineille.
Valtuustoaloitteessa esitettyjä asioita on talousarviossa ja –
suunnittelussa viety eteenpäin. Suunnitelmien valmistuessa hankkeet
etenevät päätöksentekoon. Kaikki ELY:n hallinnoimille tiealueille kohdistuvat toimet edellyttävät ELY:n laatukriteerien täyttymistä ja toteuttamissopimuksia. Rahoitusta kunnan oman rahoituksen lisäksi ei tällä
hetkellä ole.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisuja 5/2018: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä kevyen
liikenteen väylähankkeiden edistäminen Pornaisissa 2017 -selvitys. Lisäksi esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopiot jätetyistä aloitteista.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee edellä esitetyt
selvitykset tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 73

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: Työsuojelutarkastuskertomus 25.2.2019 nro 2019/1526.



Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: Työsuojelutarkastuskertomus 25.2.2019 nro 2019/1538.



Aluehallintoviraston, opetus- ja kulttuuritoimen päätös dnro ESAVI/23653/2018: Valtionavustuspäätös.



Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n lausunto 6.3.2019: Linnunlaulun päiväkodin laajennus.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.2.2019.



Päätöksiä ajalta 5.3. – 18.3.2019:
Kunnanjohtajan 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 / KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA 1.1.2019 LUKIEN
Khall § 74

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 päättänyt tarkistaa esikoulun
opettajien tehtäväkohtaista palkkaa 1.1.2019 lukien 100,00 €:lla kuukaudessa. Kiertävän erityislastentarhan opettajan tehtäväkohtainen palkka on
tuolloin jäänyt tarkistamatta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tarkistaa kiertävän erityislastentarhan opettajan
tehtäväkohtaista palkkaa 1.1.2019 lukien 100,00 €:lla kuukaudessa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 5262.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
68, 69, 70, 71, 72, 73

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
65, 66, 67, 74

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
65, 66, 67, 74

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

146

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

