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6

ARVIOINTIKERTOMUS 2018 / VASTINEET ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA
Tarkltk § 12

Kuntalain 121 § :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen laadintaprosessista,
aikataulusta ja käy alustavan keskustelun sisällöstä.
Päätös:
Päätettiin, että sihteeri laatii edellisen arviointikertomuksen rungon mukaisesti arviointikertomuspohjaa, jota aloitetaan työstämään seuraavassa
kokouksessa. Tarkastuslautakunnan jäsenet kokoavat omia havaintojaan
sihteerille 8.5.2019 mennessä.

Tarkltk § 21

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätetään:
1) hyväksyä arviointikertomus vuodelta 2018
2) esittää arviointikertomus vuodelta 2018 kunnanvaltuustolle tiedoksi
ja
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä
kunnanvaltuustolle ja edelleen tarkastuslautakunnalle marraskuun
loppuun mennessä
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 30, liite 13

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on liitteenä
nro 13.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2018 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
27.5.2019

403
57

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 237
§ 30

Kvalt § 30

./..
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
______________________

Khall § 237

Toimialoilta on pyydetty arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
selvitykset siten, että ne voidaan käsitellä marraskuun loppuun mennessä
kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen
tarkastuslautakunnalle.
1) Kunnanhallitus
Saavuttamatta jäivät osittain omakoitonttien myynnille asetetut tavoitteet, tavoite oli 5 – 6 omakotitonttia, toteutui 4 omakotitonttia. Yritystonteille oli asetettu 2 - 3 tontin myyntitavoite, yritystontteja myytiin 2.
-

-

tonttien markkinointia tehostettiin vuonna 2018 edelliseen vuoteen
verrattuna (kiinteistönvälitys, facebook, esitemateriaalit, erilaiset
kampanjat, mm. elokuvateattereissa)
markkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan tuottaneet asetettuja tavoitteita vuonna 2018.
Markkinointitoimenpiteitä jatketaan ja etsitään vielä uusia kanavia

2) Sivistyslautakunta (2.10.2019 § 76)
Hyvinvointiohjelmassa ja talousarvioesityksessä 2020 osallisuuden kasvattaminen on asetettu tavoitteeksi useassa eri yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa asiakaspalautekysely esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa joka toinen vuosi. Samalla tavoitteena on kehittää muita osallisuuden muotoja täydentämään perinteistä kyselyä. Vuonna 2018 kuntalaiset osallistuivat esimerkiksi hyvinvointiohjelman laadintaan.
Osallisuuden kasvattamiseksi ja tilojen monikäyttöisyyden varmistamiseksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua joko suoraan tai
edustuksellisesti kunnan investointien suunnitteluun.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019

404

Kunnanhallitus

§ 237

Khall § 237

./..
Kuntalaiset ovat osallistuneet mm. liikunta- ja virkistysalueiden suunnitteluun sekä Linnunlaulun päiväkodin suunnitteluun yhteistyössä viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.
Sivistyslautakunta katsoo, että kunnan kehittämisohjelmat muodostavat
hyvän pohjan kunnan tavoiteasetannalle. Tavoitteiden määrän kohtuullisena pitämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota strategiatyön jatkokehittämisen yhteydessä, jotta mm. laaja-alaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitekokonaisuuksia on mahdollista edistää
pienehkön kunnan resurssitasolla.
3) Talouden tavoitteiden toteutuminen
-

vesihuoltolaitoksen ylitys johtui kahdesta vesijohdon vuodosta aiheutuneista korjaus- ja korvauskustannuksista
yleishallinnossa ylitys johtui sähköisten palvelujen käyttöoikeus- ja
ylläpitomaksujen ylittymisestä

4) Investointien toteutuminen
-

-

-

vesi- ja viemärilaitoksen saneeraus eteni suunnitelmien osalta siten,
että suunnittelua jatkettiin vuoden 2019 puolella
katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen varatuista määrärahoista jäi käyttämättä Kartanorinteen puuttuvan infran rakentamiseen varattu määräraha, hanke käynnistyi keväällä 2019
Jyrkäntien pysäköintialueen pintatöiden rakentaminen ja viimeistely
siirrettiin vuodelle 2019, näin saatiin pysäköintialueelle rakennettua
latauspiste
kunnanviraston kattoremontti siirrettiin parempaan kilpailutusajankohtaan ja toteutettiin vuonna 2019

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Selvitykset toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019

405

Kunnanhallitus

§ 237

Khall § 237

./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 238

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019

406

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Khall § 238

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus
verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivänä. Verohallinnon erillisohjeen mukaan vuoden 2020 kuntien tuloja kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan webkyselyllä viimeistään
19.11.2019 mennessä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50 %.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 239

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Khall § 239

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää
kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään 19.11.2019 mennessä. Jos ilmoitusta ei tehdä annetussa määräajassa, voidaan verotuksessa noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.
Vuoden 2020 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti

0,93 – 2,00

-

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

0,41 – 1,00

-

muiden asuinrakennusten veroprosentti

0,93 – 2,00

-

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa (pääkaupunkiseudun ja
sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Pornainen) rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeampi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttiyksikköä
2,00 – 6,00

-

yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 – 2,00

-

voimalaitosten veroprosentti

0,93 – 3,10

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Pornaisissa seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti

1,00

-

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

0,50

-

muut kuin vakituiset asunnot

1,00

-

rakentamattomat rakennuspaikat

4,00

-

maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistysten
omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00

-

voimalaitokset

1,00
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019

408

Kunnanhallitus

§ 239

Khall § 239

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti

1,00

-

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

0,50

-

muut kuin vakituiset asunnot

1,00

-

rakentamattomat rakennuspaikat

4,00

-

maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen
omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00

-

voimalaitokset

1,00

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 240

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
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KUNNANVALTUUSTON 28.10.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 240

Kunnanhallitukselle esitellään 28.10.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 69

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2019
Otteet: kirjanpito, johtoryhmän jäsenet

§ 70

Kahden pientalotontin hinnoittelu Ylijoen alueella
Ote: tekninen toimi

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 241

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
PORNAISTEN JÄSENEN VAIHTUMINEN
Khall § 241

Mika Vilén on valittu Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenenä toimii Peter
de Jong.
Mika Vilén on ilmoittanut, että hän luopuu jäsenyydestä ja varsinaiseksi
jäseneksi esitetään valittavaksi Maria Saarinen, varajäsenenä jatkaa Peter
de Jong.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäseneksi nimetään Mika Vilénin tilalle
Maria Saarinen, hänen varajäsenenään jatkaa Peter de Jong.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi nimetään Maria Saarinen Mika Vilénin tilalle, hänen varajäsenenään jatkaa Peter de Jong.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 242

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
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TEKNISEN JOHTAJAN VAALI
Khall § 242

Teknisen johtajan viran hakuaika päättyi 7.10.2019 klo 12.00. Virka on
ollut haettavana Kuntalehden verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla,
duuniportaalissa ja MOL:n sivuilla. Ilmoitus on lisäksi julkaistu kunnan
kotisivuilla.
Kelpoisuusehtona teknisen johtajan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Hakijalta edellytetään aktiivista ja
käytännönläheistä otetta tehtävien hoitamiseen, kokemusta kehittämisja suunnittelutehtävistä ja projektien läpiviennistä. Lisäksi edellytetään
kokemusta esimiestehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii hyvää tietoteknistä osaamista.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, hakijoilla on ollut mahdollisuus
esittää myös oma palkkatoivomuksensa. Viran täytössä noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa. Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle tuli 11 hakemusta.
Hakijoista neljä kutsuttiin haastatteluun, mikä pidettiin 17.10.2019.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään tiedoksi esityslistan mukana kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan Antti Ikonen. Virka täytetään vakinaisesti kuuden kuukauden koeajan jälkeen.
Antti Ikonen on kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein hakija.
Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu

4.11.2019
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ
Khall § 243

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 243

Khall § 243

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019
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PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 244

Kokouspäivämäärä

sivu

4.11.2019

414

ILMOITUSASIAT
Khall § 244

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 21.10.2019 dnro UUDELY/3601/2019: Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös.



Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 22.10.2019.



Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 22.10.2019 § 132: Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymän strategia 2020-2025.



Eteva kuntayhtymän jäsenkuntaraportointi: Talousarvion toteutuminen Q3/2019.



Päätöksiä ajalta 22.10. – 4.11.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vs. 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

§ 245

MUUT ASIAT
Khall § 245

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

4.11.2019

246

416

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245

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

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

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

