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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Liu Päivi
Pajunen Juha
Saarinen Maria
Vilén Mika
Villanen Riitta

puheenjohtaja

Yrtti Seppo, poissa
Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja §:t 126 – 128 klo 18.0019.00

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

126 – 149

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2017.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Juha Pajunen.

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 8.6.2017
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Pajunen

Aika ja paikka

Pornainen 9.6.2017
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa
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SUKSAJANPOLUN KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 126

Suksajanpolun katusuunnitelma on valmistunut ja ollut julkisesti nähtävillä 12.4. – 26.4.2017 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana ei tullut kirjallisia muistutuksia tai huomautuksia.
Kevyen liikenteen väylän rakenteita parannetaan ja samalla mahdollistetaan parempi yhteys Kamelipuiston, skeittirampin ja urheilukentän välille ja parannetaan urheilukentän pelastustien kantavuutta. Suksajanpolun
rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.
Suunnitelmat ovat nähtävillä ennen kokousta teknisessä toimistossa sekä
sähköisesti https://www.pornainen.fi/rakentaminen-jaymparisto/kaavoitus/jokikuja-ja-suksajanpolku/.
Alustava kustannusarvio on nähtävillä kokouksessa.
Suunnitelman on laatinut Sweco Ympäristö Oy, joka on myös laatinut
hankkeen kustannusarvion.
Hankkeen alustava kustannusarvio jakautuu seuraavasti:
- kadun rakentamisen kustannukset
14 600 €
-

työmaatehtävät

Yhteensä

9 000 €
23 600 €

Hankkeelle on esitetty alustavasti investointiosassa kohdennettua rahoitusta vuodelle 2018.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi suunnittelualuekartta ja asemapiirros.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa 12.4. – 26.4.2017 nähtävillä olleen Suksajanpolun katusuunnitelman.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy alustavan kustannusarvion ehdollisena
ja toteaa, että hanke voidaan toteuttaa, mikäli valtuusto myöntää tarvittavan määrärahan vuoden 2018 talousarvioon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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TERO NYQVISTIN JA VIIDEN MUUN VALTUUTETUN 31.10.2016 JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISTA JA KOULUMATKAKULJETUSTEN KUSTANNUSTEN ALENTAMISTA
Khall § 127, liite 23

Tero Nyqvist ja viisi muuta valtuutettua jättivät 31.10.2016 valtuustoaloitteen liittyen kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseen
ja koulumatkakuljetusten kustannusten alentamiseen.
Tekninen toimi on yhdessä sivistystoimen kanssa tehnyt virkamiestyönä
selvityksen kunnan alueen kevyen liikenteen verkostosta ja sen kehittämistarpeista.
Kopio valtuustoaloitteesta ja sen liitteistä lähetetään tiedoksi esityslistan
mukana.
Laadittu selvitys on liitteenä nro 23.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi laaditun selvityksen ja lähettää sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle, sekä esittää valtuustolle, että tämä
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käytännön toteutusta arvioidaan kuntastrategian, elinvoimaohjelman ja
talousarvion käsittelyjen yhteydessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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SÄHKÖENERGIATARJOUKSET KAUDELLE 1.8.2017-31.7.2021
Khall § 128

Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan käyttämä sähköenergia kaudella 1.8.2017 – 31.7.2021. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus
Hilmassa 13.4.2017 ja korjausilmoitus 20.4.2017 (lisätty hankintaasiakirjojen liitteeksi tuntikäyrät liite 2). Tämän lisäksi hankinta ylitti
EU:n hankintasäännöstön mukaisen rajan ja ilmoitus julkaistiin lisäksi
Tenders Electronic Daily (TED) − Euroopan julkiset hankinnat –
välilehdellä.
Tarjouspyyntöasiakirjan mukaan kirjalliset tarjoukset pyydettiin jättämään tekniselle osastolle osoitettuna 31.5.2017 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan 31.5.2017 klo 12:een mennessä tarjouksen jätti 7 yritystä
kirjeitse.
Tarjoukset avattiin samana päivänä kello 12.15 teknisellä osastolla ja
laadittiin avauspöytäkirja, joka lähetetään esityslistan mukana tiedoksi.
Tarjousten vertailu:
3,15 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu 1,00€/kk
Kymenlaakson Sähkö Oy
3,10 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu 0,00€/kp/kk
Turku Energia
3,076 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu 0,00€/kp/kk
Oulun Sähkönmyynti Oy
2,97 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu 0,00€/kp/kk
Nordic Green Energy
3,113 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu (ei ilmoitettu)
Koillis-Satakunnan sähkö Oy
3,103 snt/kWh € alv 0 %, perusmaksu (ei ilmoitettu)
Karhu Voima Oy
Ei tarjouspyynnön mukainen,
kiinteä hinta snt/kWh puuttuu
Porvoon Energia Oy

Valintakriteerinä oli edullisin hinta sopimuskaudelle.
Tarjouspyyntö edellytti kiinteää hintaa koko sopimusjaksolle.
Tarjoushinta päivitetään tarjouspyyntöehtojen mukaisesti sopimuksentekohetkellä. Nord Poolin päätöskurssin ko. hintakehityksen mukaisesti ja
on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
./..
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Kunnanhallitus

§ 128

Khall § 128

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita sähköenergian toimittajaksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n sopimuskaudelle 1.8.2017 – 31.7.2021, 16.5.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Mikko Autere,
puh. 040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI
Khall § 129

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 74 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee valtuuston puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2017 – 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
Khall § 130

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kunnanhallituksen jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §:n 1
momentti, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta
kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä
ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuustojen lisäksi: kunnanhallitus ja sen
jaostot, lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimikunnat.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
-

päättää, mikä on kunnanhallituksen toimikausi

-

valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

-

valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI
Khall § 131

Hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsisi valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
sekä nimeäisi varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on 2017 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI
Khall § 132

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 4 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan ja nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
2017 – 2021 tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että tarkastuslautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2017 – 2021 seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
./..
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Jäsenet
Vesa Palmgren
Mikael Miettinen
Tamara Talvituuli
Merja Nikula

Varajäsenet
Petra Kyllönen
Gitta Karikorpi
Teemu Kanerva
Roni Latostenmaa

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Vesa Palmgren ja varapuheenjohtajaksi Mikael Miettinen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 133

Kokouspäivämäärä

sivu

5.6.2017

214

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI
Khall § 133

Pornaisten kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa
on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtaisen
varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2) henkilö, joka on asiaomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
siihen rinnastettavassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan
yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
2017 – 2021 sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2017 – 2021 seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 133

Khall § 133

./..
Jäsenet
Peter de Jong
Jenni Lastuvuori
Johanna Tukiainen
Ninna Mäenpää
Marko Sirén
Heikki Peisa
Erja Palviainen
Mira Ohvo-Harhakoski
Kai Parviainen

Kokouspäivämäärä
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Varajäsenet
Hanna Hoffrén-Pekkarinen
Karita Pekkinen
Hannu Aarrelampi
Janne Niemikorpi
Veera Varjalehto
Mari Tanner
Elina Gardin-Kukkonen
Teemu Kanerva
Teijo Laaksonen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Peter de Jong ja varapuheenjohtajaksi Jenni Lastuvuori.
______________________
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VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN JA KUNNAN ILMOITUSLEHDEN
VALINTA
Khall § 134

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston en
simmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ko
kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kut
sussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa
massa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kun
nan internetsivuilla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kun
ta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käy
tettävissä.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tieoksi julkai
semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään
nöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko
kouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalis
sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapi
dosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimite
taan. Kuluneella valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäisel
le varavaltuutetulle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
2) lyhennetty kokouskutsu julkaistaan Itäväylä –lehdessä
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3) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja sekä
lisäksi Itäväylä –lehdessä, kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain
tärkeimmät ilmoitukset
4) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäisille varavaltuutetuille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNTAKEHITYSJAOSTON JÄSENTEN VAALI
Khall § 135

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kuntakehitysjaostossa on 5 jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Esittelijänä jaostossa toimii tekninen johtaja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kuntakehitysjaostoon
viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2017 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kuntakehitysjaostoon valittaisiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet
Jorma Laukka
Antti Kilpeläinen
Joija Tikkanen
Mika Ruskeepää
Maria Saarinen

Varajäsenet
Erja Palviainen
Henna Nyrhivaara
Roni Latostenmaa
Mari Tanner
Mikael Miettinen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Jorma Laukka ja varapuheenjohtajaksi Antti Kilpeläinen.
______________________
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN
Khall § 136

Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 8 luvun
10 §:n mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena, kuntalain 51 §:n mukaisena KeskiUudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteisenä toimielimenä.
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimii pelastuslain tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena.
Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista jäsenehdokkaista.
Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat
kaksi jäsentä.
Jäseninä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan
toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös
sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien väli
sen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvolain vaatimusten täyttämiseksi Vantaan kaupunki pyytää mahdollisuuksien mukaan nimeämään sekä mies- että naispuolisen jäsenehdokkaan.
Vantaan kaupunki pyytää 30.5.2017 päivätyllä kirjeellä kuntia asettamaan jäsen- ja varajäsenehdokkaansa johtokuntaan.
Nimettyjen jäsenehdokkaiden ja heidän varajäsenehdokkaidensa yhteystiedot pyydetään toimittamaan 9.8.2017 mennessä Vantaan kaupungin
kirjaamoon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kunnan ehdokkaan ja
varaehdokkaan valittavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 2017 – 2021.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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EDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN SEKÄ VALTUUSTOEHDOKKAAN JA VARAEHDOKKAAN VALINTA MAAKUNTAVALTUUSTOON
Khall § 137

Uudenmaan liiton perussopimuksen 4 §:n mukaan maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kuntien edustajainkokous. Sekä varsinaisten että varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Maakuntahallitus on päättänyt kutsua edustajainkokouksen
koolle 27.6.2017.
Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan, niin että jokaista
alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 80.
Maakuntahallituksen 24.10.2016 nimeämä vaalien valmistelutoimikunta
valmistelee maakuntavaltuuston valintaa liiton perussopimuksen pohjalta. Toimikunta avustaa mm. poliittisen suhteellisuusperiaatteen ja tasaarvolain mukaisten vaatimusten yhteensovittamisessa.
Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien
valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kuntavaaleja
edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin,
että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa
25 000 kunnan asukasta kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten
ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin,
toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kuntien edustajainkokouksen edustajien nimet (edustaja ja henkilökohtainen varajäsen) tulee ilmoittaa sähköposti- sekä osoitetietoineen
13.6.2017 mennessä Uudenmaan liiton toimistoon.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuutettujen keskuudesta yhden (1) jäsenehdokkaan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon toimikaudeksi
2017 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenehdokkaaksi valittaisiin Tea Nieminen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otto Karhunen toimikaudeksi 2017 –
2021.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON 29.5.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 138

Kunnanhallitukselle esitellään 29.5.2017 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 28

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen
Otteet ja toimintakertomus: lautakunnat/hallintokunnat

§ 29

Arviointikertomus 2016
Otteet: lautakunnat/hallintokunnat

§ 30

Henkilöstöraportti 2016
Otteet: lautakunnat/hallintokunnat

§ 31

Talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen vuoden 2017
käyttötalousmenoihin ja tuloihin/liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen
Otteet: sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi, kirjanpito

§ 33

Vuonna 2016 valtuutettujen jättämät aloitteet
Otteet: Aija Franti, Pasi Kanerva

§ 34

Hallintosääntö 1.6.2017
Otteet: lautakunnat/hallintokunnat

§ 35

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen
Otteet: Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän,
Nurmijärven ja Tuusulan kunnat

§ 36

Kunnanjohtajan johtajasopimus
Otteet: kunnanjohtaja, palkanlaskenta

§ 38

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittisen ohjelman
2013-2030 arviointi ja päivittäminen
Ote: Mäntsälän kunta

§ 39

Määräalan ostaminen ns. Pormestarin alueella sijaitsevasta
kiinteistöstä Jäppilä (611-403-6-50)
Otteet: Jukka Heljanko, kirjanpito, tekninen toimi
./..
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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.
______________________
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VAPAA-AIKASIHTEERIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 139

Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas on toimittanut kunnanhallitukselle
24.5.2017 päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

etsivän nuorisotyöntekijän määräaikainen työsuhde 1.7.2017 –
30.6.2018

-

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta
Pornaisten vapaa-aikatoimelle 27 000euroa

-

avustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.7.2017 – 30.6.2018

-

avustus tulee käyttää nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy etsivän nuorisotyöntekijän määräaikaisen työsuhteen täyttämisen esityksen 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

§ 140

Kokouspäivämäärä

sivu

5.6.2017

226

KIRJANPITÄJÄN TYÖSUHTEEN REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 140

Pornaisten kunnan kirjanpitäjä on irtisanoutunut 24.5.2017 päivätyllä
kirjeellä kirjanpitäjän työsuhteesta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 30.6.2017.
Talousarvioon on varattu palkkamääräraha.
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kirjanpitäjän vakinaisen työsuhteen täyttämisen 1.8.2017 lukien.
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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TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VIRAN REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 141

Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 tekemällään päätöksellä muuttanut osaaikaisen talousjohtajan viran kokoaikaiseksi talous- ja viestintäsuunnittelijan viraksi.
Tehtävän toimenkuva koostuu pääasiallisesti taloushallintoon liittyvistä
tehtävistä. Viestintään liittyvät tehtävät sisältyvät myös tehtäväkokonaisuuteen.
Talousarviossa on palkkarahat henkilön palkkaamiseen.
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakinaisten ja virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen
tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetun rekrytointiluvan talous- ja viestintäsuunnittelijan viran täyttämiseen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva
korkeakoulututkinto. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2017 tai sopimuksen
mukaan.
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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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN JA –TULOIHIN / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Sivltk § 36
liite *

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle
30 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella
1.1.- 31.12.2017. (ESAVI/10774/07.03.03/2016.) Avustus voi kattaa
enintään 75 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustus tulee käyttää ensisijaisesti työpajavalmentajien ja muun tarpeellisen
henkilöstön palkkakuluihin. Avustuspäätös lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 30 000 euron tuloarvion muutos. Vastaava menojen lisäys eli 30.000 euroa kohdennetaan samaiselle
kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti.
TULOARVION
MUUTOS
3301. 4215
30 000
MENOARVION MUUTOS
5010.4215 (määräaik.palkat)
5103.4215 (palkkaperusteinen maksu)
5101.4215 (muut siv.kulumaksut)
PALKKAKULUT Yhteensä
5402.4215 (asiantuntijapalv.osto)
5460.4215(matkustus-ja kuljetus)
5461.4215 (koulutus)
5580.4215(kalusto)
Muut menot yhteensä
YHTEENSÄ

22300
3800
1100
27200
1000
500
500
800
2800
30 000,00 €

Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2017.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400
937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan esitys hyväksytään.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 143

Kokouspäivämäärä

sivu

5.6.2017

230

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUUMA-JOHTOKUNTAAN 2017-2019
Khall § 143

Kaikkien KUUMA-kuntien valtuustojen hyväksymäsää yhteistyösopimuksen 6 §:ssä todetaan liikelaitoksen johtokunnasta seuraavaa:
”KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena
kuntalain 77 §:n mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä.
Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistyösopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Sopijakunnat esittävät johtokunnan jäseniksi asemavaltuutuksenperusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet asemavaltuutuksen perusteella.
Lisäksi Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja
muiden sopijakuntien hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan
tasa-arvolaine perusteella enintään neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet.”
KUUMA-johtokunta on 23.5.2017 §:ssä 30 päättänyt pyytää jäsenkuntia
nimeämään asemavaltuutukseen perustuvat edustajansa 30.6.2017 mennessä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäjäseniä ja heidän varajäseniään koskeva esitys valmistellaan liikelaitoksen toimesta KUUMAkomission kokoukseen mennessä 18.8.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeäisi asemavaltuutuksen
perusteella KUUMA-johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017 – 2019 Keravan kaupunginvaltuustossa tapahtuvaa nimeämistä varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS
Khall § 223

Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajina toimivat kunnat
ovat käyneet keskustelua ja selvittäneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaa järjestämistapaa useista vuosia. Toimeksianto ratkaisuehdotuksen löytämiseksi annettiin 21.9. järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien
omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viranhaltijajohto.
Yleisenä päämääränä on, että kuntayhtymien Inveon (ÖNY) ja IUKKY
järjestämisoikeudet loppuvat 2018 ja koulutus turvataan molemmilla
kielillä alueella osakeyhtiömuotoisesti. Itäisellä Uudellamaalla toimii
jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä.
Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa.
Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mahdollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja
ottavat kantaa tarvittaessa erikseen.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvastuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon
kaupunki omistaa yli 50 %. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yhteisesti sovittamalla tavalla kunnan oman intressin mukaisesti. Yhtiö on
kaksikielinen voittoa tavoittelematon koulutuksen järjestäjä. Yhtiö hakee
erityistä järjestämislupaa koulutuksen järjestämiseen myös englanniksi.
Osakeyhtiön toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys varmistetaan. Omistajakunnat velvoitetaan takaamaan uuden yhtiön mahdollisia investointilainoja omistusosuutensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan rahoittamaan
sen investointeja. Yhtiölle ei tule rajaavia ehtoja esim. osakassopimuksen kautta.
Tämän kokonaisuuden periaatelinjausten jälkeen pyritään tekemään aiesopimus uuden osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2016 aikana. Aiesopimus käsitellään kunnissa erillisenä päätöksenä. Uudelle, perustettavalle osakeyhtiölle haetaan uusi koulutuksen järjestämislupa.
Nykyiset kuntayhtymät säilyvät kiinteistökuntayhtyminä kunnes omistukseen ja omaisuuden arvostuksen liittyvät asiat on selvitetty. Kuntayhtymien perussopimukset päivitetään välittömästi omistajakuntien toimesta uutta tilannetta vastaavaksi ottaen huomioon myös kuntalain muutos.
./..
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Molemmat alueella toimivat osakeyhtiöt ovat monialaisia ja kilpailutilanteessa. Alueen, omistajien ja opiskelijoiden kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista sopia mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti tarkemmasta ko ulutuslinjojen jaosta ennen uusien järjestämislupahakemusten jättämistä ministeriölle. Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen
suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän vähintään säilyttämiseen alueella. Mikäli muuta ei todeta, esitetään nykyisen Inveonin järjestämisluvassa olevien aloituspaikkojen siirtämistä Prakticum Ab:lle.
Porvoon kaupunki mahdollistaa Prakticumille uudisrakentamisen osoittamalla tontin Perämiehentien alueelta. Lähtökohtana on, että em. alueelle syntyy oppilaitosten yhteinen campusalue, jonka tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Uudisrakentaminen tehdään siis varmistaen mahdollisimman suuri toiminnallinen ja kiinteistötaloudellinen synergia alueella. Alueen Oy:n tilojen ja toiminnan kehittämistä ei estetä
pitkillä vuokrasopimuksilla minkään osapuolen kanssa.
Opiskelijan näkökulmasta yhtiömallilla voidaan varmistaa mahdollisuudet myös kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä ja tiukkenevassa kilpailutilanteessa yhdistellä eri koulutusmuotoja yhden palveluluukun periaatteella asiakkaan elämäntilanteen sekä osaamistarpeen ja
mahdollisuuksien mukaisesti.
Yhtiömallin myötä voidaan vahvistaa työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen palvelujen volyymiä alueella. Yhtiömuotisella toiminnalla voidaan
nopeasti reagoida markkinoiden edellyttämiin muutoksiin ja samalla
omistajaohjauksella varmistetaan vastuut sekä päätöksenteon rajat.
Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstömäärät ovat yhteensä tällä
hetkellä noin 700, josta valtaosa on päätoimista opetushenkilöstöä. Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksen mukaisin periaattein.
Koulutuksen järjestäjien tulee omissa yhteistoimintaelimissään informoida toiminnan mahdollisesta siirtymisestä uuden osakeyhtiön järjestettäväksi.
Ennen varsinaista päätöksentekoa yhdistymistä ja harkintavaiheen alkamista velvoitetaan jokaisen koulutuksen järjestäjän työnantajana aktivoitumaan ja huolehtivan oman yhteistoimintaelimen toimintakyvystä sekä
toimittamaan kaikki olemassa oleva tieto niin yhteistoimintaelimen kuin
henkilöstönsä käyttöön.
./..
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Muutosprosessin suunnittelu ja yksityiskohtien käsittely käynnistyy välittömästi kun omistajakuntien päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet
keskeiset periaatteet. Arviointi riittävän laajasta hyväksymisestä perustuu kuntalain periaatteeseen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseksi tarvittavasta enemmistöstä. Lähtökohtaisesti periaatteet joko hyväksytään tai hylätään omistajakunnan päättävässä toimielimessä marraskuun 2016 aikana. Asia viestitetään myös ministeriölle.
Alueen uuden ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön järjestämisluvan
hakeminen yhteen sovitetaan niin sisällön kuin aikataulun osalta Prakticumin järjestämisluvan haun kanssa.
Muutoksen onnistumiseksi nykyisten järjestäjien hallituksiin valitaan
vuoden 2017 alussa jäsenet, joiden tehtävänä on varmistaa omistajien
periaatelinjausten toteuttaminen.
Loppuvuoden 2016 aikana käynnistetään prosessi muutosta valmistelevan muutosjohtajan palkkaamiseksi tai hankkimiseksi. Hän vie muutosohjelmaa ja hanketta eteenpäin ohjelmajohtamisen periaatteita noudattaen.
Kunnan tulee ottaa päätöksessään marraskuun 2016 loppuun mennessä
kantaa seuraaviin asioihin:
1) Haluaako kunta toimia ammatillisen koulutuksen omistajan roolissa
jatkossa?
2) Hyväksyykö kunta selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen
järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla?
3) Nimetä ohjausryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten valmistelua.
Kunta on hakenut jatkoaikaa kannanoton antamiseen.
Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu
1.11.2016 seuraavat aineistot:
-

Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla

-

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä
Uudellamaalla
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavan kannanoton:
1) Pornaisten kunta ei jatkossa halua toimia ammatillisen koulutuksen
omistajakuntana
2) Pornaisten kunta hyväksyy selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla
3) Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajan ohjausryhmän jäseneksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 714 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään jäseneksi kunnanjohtaja
Hannu Haukkasalon ja varajäseneksi hallintojohtaja Seija Marttilan.
_____________________

Kvalt § 96

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 144, liite 24

Projektin muutosjohtajan tuottamaa tekstiä asian käsittelyn taustaksi:
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä 2016
sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla järjestäjät isommiksi toimijoiksi.
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin
vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
./..
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Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien perussopimukset kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain
mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.
Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu
pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääomaosuuksien jakoon on tehty Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta
muutosehdotus, jolla varaudutaan Edupoli liikelaitoksen liittämiseen
osaksi kuntayhtymää 31.12.2017 mennessä. Edupolin toiminta 1.6. –
31.12.2017 on turvattu siirtymäsäännöksillä.
Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on
säilytetty.
Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia koskevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen.
Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n säännökset.
Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten
valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta).
Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan
koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.
Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutosjohtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnosta.
./..
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Liitteenä nro 24 on esitetty vertailu voimassa olevan perussopimuksen ja
nyt käsiteltävänä olevan perussopimusluonnoksen välillä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on asian tausta-aineistoksi valmisteltu power point – esitys sekä KPMG:n laatima selvitys.
Pornaisten kunta on ollut mukana hankkeen ohjausryhmän toiminnassa
vuoden 2017 alusta lukien. Ohjausryhmässä on keskusteltu menettelystä,
jossa ensin tehdään purkuselvitys ja ne kunnat eroavat, jotka eivät halua
jatkossa toimia ammatillisen koulutuksen omistajakuntina. Tämän jälkeen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayhtymäksi. Tämä menettely olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisen perussopimuksen voimassa ollessa.
Pornaisten kunta on 19.12.2016 linjannut, että se hyväksyy muutosprosessin eikä halua jatkossa toimia omistajakuntana. Vaikka perussopimuksen muuttamiselle ei näyttäisi olevan selvää tarvetta, ei Pornaisten
kunnalla ole perustetta vastustaa esitettyä perussopimuksen muuttamista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tekee asiasta
seuraavan päätöksen:
Pornaisten kunta ei vastusta perussopimuksen muuttamista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Juha Pajunen esitti Juha Virkin kannattamana, että asia jätetään pöydälle
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 145

Yhtenäiskoulun rehtori Marjo Rissanen on toimittanut kunnanhallitukselle 31.5.2017 päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen palvelussuhde
1.8.2017 – 31.7.2018, vuosiviikkotuntimäärä on 24 - 26

-

yhtenäiskoulussa yhtä laaja-alaista erityisopettajaa kohden on keskimäärin 45 tehostetun tai erityisen tuen tarvitsemaa oppilasta, esitetyllä rekrytoinnilla tarkoitus turvata edes välttävä apu tukea tarvitseville
lapsille

-

perusopetuslaissa määritellään oppilaan oikeus saa osa-aikaista erityisopetusta ja muutakin tukea opinnoissaan

-

koulu on saanut valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen,
rekrytoinnin palkkakustannuksilla voidaan kerryttää hankkeen omavastuuosuutta

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn rekrytointilupahakemuksen.
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

§ 146

Kokouspäivämäärä

sivu

5.6.2017

238

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA 2017 – 2021
Khall § 146

Pornaisten kunnanvaltuusto on 29.5.2017 §:ssä 35 päättänyt kuntayhtymän perustamisesta.
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymävaltuuston valitaan jäseniä niin, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 asukasta kohden. Lisäksi kullakin edustajalla on henkilökohtainen varajäsen.
Pornaisten kunnalla on yhtymävaltuustossa kaksi (2) jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet:
Harri Virtanen
Tea Nieminen
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 147

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Etelä-Suomen aluehallintoviraston muutospäätös 16.5.2017 ESAVI/9554/07.03.03/2016: Valtionavustuksen myöntäminen etsivään
nuorisotyöhön.



Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 20.4.2017.



Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnan ote pöytäkirjasta § 67,
17.5.2017: Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun laajentaminen koskemaan suun terveydenhuoltoa.



Eteva kuntayhtymän jäsenkuntaraportointi 19.5.2017: Talousarvion
toteutuminen Q1/2017.



Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote
pöytäkirjasta 16.5.2017 § 3: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2017.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunta, ote
pöytäkirjasta 16.5.2017, § 4: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
palvelutasopäätös.



Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta: Posti Kotipalvelut Oy.



KUUMA-johtokunnan pöytäkirja nro 4/2017, 23.5.2017.



Kuuma-johtokunta, pöytäkirjanote ja liite § 28, 23.5.2017:
KUUMA-seudun yhteistyö 2017.



KUUMA-johtokunta, pöytäkirjanote § 29, 23.5.2017: KUUMAseutu liikelaitoksen johtajan valinta.



KUUMA-johtokunta, pöytäkirjanote § 30, 23.5.2017: KUUMAjohtokunnan nimittäminen 2017-2019.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.5.2017.



Päätöksiä ajalta 23.5. – 5.6.2017:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 148

Kokouspäivämäärä

sivu

5.6.2017
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MUUT ASIAT
Khall § 148

Muita asioita ei ollut.
Seuraavat kunnanhallituksen kokoukset pidetään 19.6. ja 27.6.2017.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

5.6.2017

149
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 146, 147, 148

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
126, 139, 140, 141, 145

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

126, 139, 140, 141, 145

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
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Pykälät
128

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

