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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

16/2019
Kunnanhallitus

Sivu

358
KOKOUSAIKA

Maanantai 23.9.2019 klo 18.00 – 18.50

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika
Putus Jaana, Aija Frantin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

207 – 216

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka 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 26.9.2019
Allekirjoitukset

Jorma Laukka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 27.9.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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Kokouspäivämäärä
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MIKA WALTARIN KOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 207

Mika Waltarin koulun rehtori on toimittanut seuraavan rekrytointilupa
hakemuksen:
-

koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde 20.10.2019 –
30.5.2020 (sijaisuus), työaika 38,75 h/viikko

-

oppituntien sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät

-

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
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Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 208

Kokouspäivämäärä

sivu

23.9.2019

360

TALOUS- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VIRAN VAALI
Khall § 208

Talous- ja viestintäjohtajan viran hakuaika päättyi 26.8.2019 klo 12.00.
Virka on ollut haettavana Kuntalehden verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla, MOL:n sivuilla ja Monsterissa. Ilmoitus on lisäksi julkaistu
kunnan kotisivuilla.
Kelpoisuusehtona talous- ja viestintäjohtajan virkaan on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään hyvää osaamista kuntaalan taloushallinnon suunnittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi edellytetään hyvää toimisto- ja tietotekniikan hallintaa, projektiosaamista sekä
viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja viestintäjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, hakijoilla on ollut mahdollisuus
esittää myös oma palkkatoivomuksensa. Virka täytetään vakinaisesti 4
kk:n koeajan jälkeen. Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle tuli kahdeksan hakemusta.
Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun, joista yksi perui tulonsa.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talous- ja viestintäjohtajan virkaan valitaan Riitta Samola. Virka täytetään vakinaisesti neljän kuukauden koeajan jälkeen. Riitta Samola on kokonaisarvioinnin perusteella
ansioitunein hakija.
Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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TEKNISEN JOHTAJAN ILMOITUS VIRASTAAN IRTISANOUTUMISESTA
Khall § 209

Tekninen johtaja Mikko Autere ilmoittaa irtisanoutuvansa teknisen johtajan virasta siten, että viimeinen työssäolopäivä on 20.10.2019. 1.10. 20.10.2019 välisen ajan Autere on vuosilomalla.
Hallintosäännön 45 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteestaan
irtisanoutumisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteestaan irtisanoutumisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen
tietoon.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toimittaa Mikko Autereen irtisanomisilmoituksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että teknisen johtajan virka on
julistettu haettavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-10-79
Khall § 210

HAKIJA:
Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen,
joka koskee noin 2,0 hehtaarin suuruista määräalaa 58,0869 hehtaarin
suuruisesta tilasta.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen määräala kiinteistöstä 611-406-10-79 HUHTAMÄKI sijaitsee
Pornaisten länsiosassa Laukkosken kylässä, osoitteessa Hirvensuontie
222.
Alue on vanhaa maa- ja metsätalousaluetta. Lähistöllä, Hirvensuontien
varressa sijaitsee useita lähivuosikymmeninä rakennettuja omakotitaloja.
Rakennuspaikka on peltoon rajoittuva metsäinen kumpare.
Alueella ei ole alueellista vesi- ja viemäriverkostoa.
HAETAAN:
Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua omakotitalon,
autotallin ja hevostallin rakentamiseen. Tilasta lohkottaisiin uudelle
rakennukselle oma rakennuspaikka.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia. Yleiskaavaa tai asemakaavaa alueella
ei ole eli rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella.
PERUSTELUT JA EHDOT HAKEMUKSEN PUOLTAMISELLE:
Perustelut:
Alueelle on muodostunut aiemmin kymmenisen ympärivuotista asuinpaikkaa, Hirvensuontien varteen. Uusi rakennuspaikka täydentää kylärakennetta eivätkä naapurit vastusta suunnittelutarveratkaisua.
Rakennushankkeen arvioimiseksi ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankkeesta on teetetty emätilatarkastelu. Hakemuksen kohteena oleva Huhtamäen tila on muodostettu yhdistämällä
useita tiloja, joista yksi oli v. 1959 tilanteessa n. 10,4 ha:n suuruinen
emätila Huhtamäki I. Emätilan alue on rakentamaton eikä emätilatarkastelu siten muodosta estettä uuden rakennuspaikan muodostamiselle
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanhallitus
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Khall § 210

./..
Ehdot:
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä tulee noudattaa kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Lohkottavan tontin koon tulee olla kunnan rakennusjärjestyksen
mukainen.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua.
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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KIRJASTON KÄTEISKASSAOHJE
Khall § 211, liite 43

Kirjastossa on käteiskassa, johon kertyy suorituksia esim. viivästysmaksuista, poistokirjojen myynnistä sekä kirjapalvelusta tulevista maksuista.
Hallinto- ja taloustoimialalla on valmisteltu kirjaston käteiskassaohje
yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.
Kirjaston käteiskassaohje on esityslistan liitteenä nro 43.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kirjaston käteiskassaohjeen liitteen nro 43
mukaisena.
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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VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN
Khall § 212

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.3.2019 §:ssä 69 hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön ja päättänyt pyytää Vammaisyhdistys
Pornaisten Erityiset ry:tä esittämään 3 tai 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pornaisten vammaisneuvostoon nimeämistä varten.
Toimintasäännön 2 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastavaksi ajaksi 5 tai 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäsenistä ja varajäsenistä 3 tai 5 valitaan Pornaisten kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista. Kunnanhallitus pyytää esityksen
jäsenistä ja varajäsenistä ja vahvistaa sen jälkeen vammaisneuvoston kokoonpanon. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti Pornaisten kunnassa toimivia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä.
Lisäksi kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon yhden ja sivistyslautakunta yhden jäsenen ja varajäsenen.
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n hallitus on kokouksessaan
7.6.2019 §:ssä 4 esittänyt seuraavia henkilöitä vammaisneuvoston jäseniksi:
Varsinaiset jäsenet
Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
Anu Haukanheimo-Skogman
Katja Pohjolainen
Marja-Leena Kaskinen

Varajäsenet
Mia Haansuu
Juha Pajunen
Mervi Aittamäki
Saija Sutinen
Jouni Lignell

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.9.2019 §:ssä 68 nimennyt
vammaisneuvostoon jäseneksi Heikki Peisan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Tukiaisen.
Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
./..
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Khall § 212

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon seitsemän jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi
ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
Anu Haukanheimo-Skogman
Katja Pohjolainen
Marja-Leena Kaskinen
Heikki Peisa
Mika Vilén

Mia Haansuu
Juha Pajunen
Mervi Aittamäki
Saija Sutinen
Jouni Lignell
Johanna Tukiainen
Juha Virkki

Ottaen huomioon kunnassa toimivien erityisryhmien määrän sekä Vammaisyhdistys Erityiset ry:n hallituksen esityksen, ei vammaisneuvoston
nimeämisessä voida täysin noudattaa tasa-arvolain säännöksiä.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KUNNAN SITOUTUMINEN HANSEL OY:N SÄHKÖN 2020 – 2024 KILPAILUTUKSEEN
Khall 213

Hansel Oy kilpailuttaa Kuntahankintojen kanssa fyysisen sähkön toimituksen Kuntahankintojen asiakaskunnalle.
Kunnalla on tällä hetkellä sopimus Oulun Sähkömyynnin kanssa, sopimus päättyy 31.7.2021.
Sitoutuminen kilpailutukseen tulee tehdä 30.9.2019 mennessä.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Hansel Oy:n kirje Sähkö ja salkunhoito 2020 – 2024.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta ilmoittaa sitoutumisensa Hansel Oy:n
sähkön 2020 – 2024 kilpailutukseen.
Kunnanhallitus toteaa, että kunta voi liittyä sopimukseen 1.8.2021.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan 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

§ 214

Kokouspäivämäärä

sivu

23.9.2019

368

ILMOITUSASIAT
Khall § 214

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 6/2019
3.9.2019.



Eteva kuntayhtymä, jäsenkuntaraportointi 2.9.2019: Talousarvion
toteutuminen Q2/2019.



Verohallinnon tiedote 9.9.2019: Veronsaajille verovuodelta 2019
tilitettävät henkilöasiakkaiden tuloverot.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
22.8.2019 § 68: Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 12.9.2019.



Päätöksiä ajalta 3. – 23.9.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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MUUT ASIAT
Khall § 215

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

23.9.2019

216

370

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
212

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
212

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

371

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

