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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Liu Päivi
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

80 – 86

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Liu ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

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

Pornainen 4.4.2019
Allekirjoitukset

Päivi Liu
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 9.4.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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YHTENÄISKOULUN VT. REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 80

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

määräaikainen päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhde, käsityö;
pehmeät materiaalit, 1.8.2019 – 31.7.2020

-

opettajatarve olemassa tulevan lukuvuoden, oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa jatkoon

-

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 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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 81

Kokouspäivämäärä
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MIKA WALTARIN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 81

Mika Waltarin koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
7.8.2019 alkaen koulupäivien ajaksi, työaika 38,75 h/viikko

-

oppituntien ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät

-

esiopetusta täydentävän iltapäivätoiminnan mitoitus: kaksi ohjaajaa/13 lasta

-

yleisopetuksen luokkaan sijoittuvan erityisen tuen oppilaan oppimisen tukemien/ohjaaminen ja iltapäivätoiminnan turvallisuuden varmistaminen

-

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 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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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Kokouspäivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON 25.3.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 82

Kunnanhallitukselle esitellään 25.3.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 17

Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n aloite
Ote: Päivi Liu

§ 18

Kevyen liikenteen väyliin liittyvät aloitteet
Otteet: Vesa Palmgren, Jaana Putus, kuntakehitysjaosto

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

sivu

1.4.2019

158

KANNUSTEPALKKION MAKSAMINEN PORNAISTEN KUNNAN PALVELUKSESSA
OLEVILLE HENKILÖILLE
Khall § 83

Pornaisten kunnan tulokset ovat viime vuosina olleet ylijäämäisiä, vuonna 2018 kunnan tulos oli 893 862, 52 € ylijäämäinen.
Henkilöstö on osallistunut erilaisiin tehostamistoimenpiteisiin pitämällä
mm. vapaaehtoisia palkattomia virkavapaita ja työlomia. Henkilökunta
on tehnyt työtä kustannustehokkaasti ja kehittävällä työotteella ja toteuttamalla valtuuston hyväksymää tasapainottamisohjelmaa.
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 50 000 €:n määräraha henkilöstön mahdolliseen kannustepalkkioon.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunnan palveluksessa oleville
henkilöille maksetaan 250 €:n kannustepalkkio kertaluonteisena korvauksena toukokuun palkanmaksun yhteydessä.
Kannustepalkkioon ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat
henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.9.2018 ja ovat
palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun kannustepalkkio maksetaan.
Kannustepalkkion määrään ei vaikuta palvelussuhteen osa-aikaisuus.
Kannustepalkkio maksetaan myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle
noudattaen edellä esitettyjä määräytymisperusteita.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Riitta Villanen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta
käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu

1.4.2019

159

ILMOITUSASIAT
Khall § 84

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Eteva, jäsenkuntaraportointi 15.3.2019: Talousarvion toteutuminen
Q4/2018.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.2.2019 ESAVI/23653/2018: Valtionavustuspäätös ”Kokeilun kautta liikunnan
riemuun 3”.



Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen
kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 16.4.2019.



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 12.3.2019.



Päätöksiä ajalta 19.3. – 1.4.2019:
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

§ 85

MUUT ASIAT
Khall § 85

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

1.4.2019

86

161

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
82, 84, 85

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
80, 81, 83

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

80, 81, 83

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

162

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

