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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika, poissa
Nyrhivaara Henna, Jenni Lastuvuoren varajäsen
de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Marttila Seija
Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
vs. kunnanjohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

181 – 188

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 27.6.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Aija Franti.

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 27.6.2019
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 28.6.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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MT 1494 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄHANKKEEN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN
LAADINTA
Khall § 181

ELY –keskus asettaa kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman julkisesti
nähtäville alkusyksystä 2019. Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle tarvitaan rakentamissuunnitelmat ja kilpailutusasiakirjat, joiden pohjalta hanke on valmis toteutettavaksi. Finnmap Infra Oy on tarjonnut suunnitelmien laadinnan vaiheittain (vaihe 1 Porvoontieltä Golf- kentän pysäköintialueen risteykseen, vaihe 2 Golf-kentän pysäköintialueelta Kotojärvenrinteen risteykseen ja vaihe 3 Kotojärvenrinteen risteyksestä VähäLaukkoskentien risteykseen). ELY:n kanssa on käyty tarjousluonnoksen
pohjalta neuvotteluja hankkeen jatkamisesta. Ennakkotiedon mukaan
ELY:llä ei ole varattu hankkeeseen rahoitusta, joten näiltä osin hanketta
tulisi viedä eteenpäin kunnan rahoittamana.
Investointiosassa on varattu hankkeen suunnittelulle rahoitusta tälle
vuodelle 50 000€. Tällä pystytään kattamaan vaiheen 1 ja 2 Finnmap
Infran antaman alustavan tarjouksen kustannukset vaihe 1 25 000€ kattohinta ja vaihe 2 kattohinta 25 000€. Hankeen edistäminen on tärkeää
suunnitelmavalmiuden kohottamiseksi mahdollisia tulevaisuuden rahoitusneuvotteluja varten.
Muita kustannuksia aiheutuu vielä tiesuunnitelmasta laskuttamatta olevien kustannusten osalta noin 20 000€ sekä mahdollisista tarkemmista
maaperäselvityksistä rakentamissuunnitelmia varten.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy vaiheen 1 ja vaiheen 2 osalta Finnmap Infra
Oy:n tarjouksen kattohinnaksi 50 000€.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntäisi
vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 30 000 € lisämäärärahan
hankkeen suunnittelukustannuksiin, koska investointiosan sisällä ei ole
mahdollista tehdä määrärahasiirtoja.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN PORVOON KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTON YHTEISTYÖRYHMÄÄN
Khall § 182

Porvoon seudun musiikkiopiston yhteistyöryhmässä on edustajana toiminut Marianne Lindblad ja varaedustajana Marjo Rissanen päättyneenä
toimikautena.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Porvoon kaupungin
musiikkiopiston yhteistyöryhmään.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Porvoon kaupungin musiikkiopiston yhteistyöryhmään edustajaksi Marianne Lindbladin ja varaedustajaksi Lea Koskisen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELMAN
(MAL 2019) HYVÄKSYMINEN
Khall § 183

MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen
strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena
pitäisi kehittää vuosina 2019 – 2050. MAL 2019 –suunnitelman visiona
on vetovoimainen, monipuolista asumista tarjoava Helsingin seutu, jossa
on omailmeisten keskusten verkosto ja jossa liikutaan paljon jalan, pyörä- ja joukkoliikenteellä. Visiota konkretisoivat neljä kärkitavoitetta: vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva.
Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vaikutusten arviointi puolestaan täyttää SOVA-lain (laki
viranomaisten ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005)
vaatimukset. Arviointia on tehty liikenteen lisäksi maankäytön ja asumisen keskeisistä teemoista.
Suunnitelmaa on valmisteltu Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja
liikenteen asiantuntijoiden yhteistyönä MAL-neuvottelukunnan ja HLJtoimikunnan ohjauksessa. MAL-projektiryhmä on koordinoinut prosessin ja sisällön valmistelua. Valmistelu on hoidettu maankäyttöryhmässä,
asumisen ryhmässä sekä liikenteen oalta HSL:ssä.
Helsingin seudun yhteistyökokous on hyväksynyt MAL-suunnitelman
maankäyttö- ja asumissisältöjen osalta 29.3.2019 tekemillään muutoksilla ja lähettänyt suunnitelman edelleen kuntien hyväksyttäväksi.
Liikennesisältöjen osalta HSL:n hallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 26.3.2019 ja päätti lähettää suunnitelman liikenneosion hyväksymiskäsittelyyn KUUMA-johtokunnan kautta niihin kuntiin, jotka eivät
ole HSL:n jäseniä. Hallitus päätti myös, että liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava
lainsäädäntö laaditaan ensin ja päätökset seudulla tehdään sen jälkeen.
MAL 2019 suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MALsopimus valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.
KUUMA-johtokunta on kokouksessaan23.5.2019 §:ssä 10 päättänyt:
- hyväksyä MAL 2019 –suunnitelman omalta osaltaan merkinnyt tiedoksi MAL 2019 vaikutusten arviointiselostuksen (SOVA)
-

esittää Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginhallituksille sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne
hyväksyvät MAL 2019 –suunnitelman liikenteen osalta (suunnitelman luvut 4.3 ja 4.4.)
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanhallitus

§ 183

Khall § 183

./..
esittää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunginhallituksille sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon,
Tuusulan ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät MAL
2019 –suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman
luvut 4.1 ja 4.2)

-

-

esittää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunginhallituksille sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon,
Tuusulan ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne merkitsevät tiedoksi
MAL 2019 vaikutusten arviointiselostuksen (SOVA).

MAL –aineistoihin voi tutustua seuraavien linkkien kautta:
-

MAL 2019 –suunnitelmaraportti

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liite1_mal2019_suunnitelm
araportti_28032019.pdf
-

MAL 2019 vaikutusten arviointi

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liite2_mal_2019_vaikutuste
n arviointiselostus_liitteineen.pdf
-

Liite: Liikenteen toimenpidekortit

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liite1b_mal2019_toimenpid
ekortit_0.pdf
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi MAL 2019 suunnitelmaraportti
ja MAL 2019 vaikutusten arviointiselostus liitteineen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) ja merkitä tiedoksi MAL
2019 vaikutusten arviointiselostuksen (SOVA).
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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KUNNANVALTUUSTON 24.6.2019 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 184

Kunnanhallitukselle esitellään 24.6.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 44

Talousarviomuutokset vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin/nuorten työpajatoiminta
Otteet: sivistyslautakunta, talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito

§ 45

Pornaisten kuntastrategia 2018 – 2020
Otteet: hallintokunnat, johtoryhmän jäsenet, esimiehet

§ 46

Lisämääräraha Kartanonrinteen alueen rakentamiseen
Otteet: kuntakehitystoimiala, talous- ja viestintäjohtaja,
kirjanpito

§ 47

Otteet: johtoryhmän jäsenet, koulujen rehtorit

§ 48

Kuntakehitysjaoston jäsenten täydentäminen kahdella henkilöllä
Otteet: valitut henkilöt, kuntakehitysjaosto, palkanlaskenta

§ 50

Markkinointiyhteistyö menestyneen e-urheilijan kanssa ja
hänen palkitsemisensa omakotitontilla
Otteet: Joona Sotala, kuntakehitystoimiala

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 185

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

JOPO-opettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2019 – 31.7.2020
väliseksi ajaksi
tehtävää hoidettu määräaikaisena, vakinainen viranhaltija hoitanut
vs. apulaisrehtorin virkaa
viran vakinainen hoitaja on valittu apulaisrehtorin virkaan
tarkoituksena on julistaa tehtävä haettavaksi vakinaista täyttöä varten
keväällä 2020

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 vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 186

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Oikeusministeriön päätös 13.6.2019, VN/4137/2019: Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.



Päätöksiä ajalta 18. – 24.6.2019:
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
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MUUT ASIAT
Khall § 187

Muita asioita ei ollut.
_________________
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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
181, 183, 184, 186, 187

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
182, 185

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
182, 185

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

