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  14/2017 
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KOKOUSAIKA Maanantai 21.8.2017 klo 18.00 – 19.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja  

Franti Aija 

Liu Päivi 

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Vihertie Hille                                talous- ja viestintäsuunnittelija §:t 169,                                            

 170 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 169 – 189 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 24.8.2017. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vilén ja Juha Pajunen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila  

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 24.8.2017 

Allekirjoitukset 

     
 

Mika Vilén   Juha Pajunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 25.8.2017 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017 

 

Khall § 169 Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima osavuosikat-

saus ajalta 1.1.–30.6.2017 sekä puolen vuoden perusteella laadittu en-

nuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi ja talousarvion toteumavertailu 

1.1.–30.6.2017 väliseltä ajalta. Tiedoksi olevassa taulukossa ennakoi-

daan tulokseksi 668 400 € ja tässä ennusteessa on otettu huomioon mar-

raskuun normaalia pienempi verokertymä. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

1. Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta  

1.1.–30.6.2017 ja katsaukseen liittyvän tulosennusteen sekä talousar-

vion toteumavertailun em. ajalta tietoonsa saatetuksi ja päättää saat-

taa ne myös valtuustolle tiedoksi. 

 

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että verotuloarvio korjataan  

19,2 M€:sta 19,6 M€:oon ja valtionosuudet 6,2 M€:sta 6,0 M€:oon. 

 

3. Toimialoja kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota menojen pi-

tämiseen mahdollisimman pieninä ja pidättäytymään kaikista  

ei-pakollisista kuluista. 

  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VUODEN 2018 TALOUSARVION JA KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄ-

RAHOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 170, liite 28 Yleinen taloudellinen tilanne  

 

 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan talouskasvu nousi 1,4 pro-

senttiin viime vuonna. Kasvu oli lopulta odotettua selvästi parempaa, sil-

lä vielä viime vuoden puolivälissä ennusteet pyörivät puolen prosentin 

tuntumassa ja riskejä alaspäin pidettiin suurina. Kansantalouden kysyn-

tää nostivat lopulta odotettua suuremmat yksityiset investoinnit (lähinnä 

rakentaminen) sekä kotitalouksien kulutusmenot. Myös vientikysyntä yl-

si pieneen kasvuun. 

 

Kotimaista kysyntää on tukenut kuluttajien vahva luottamus tulevaisuu-

den näkymiin sekä matalana pysytellyt inflaatio. Näiden lisäksi koti-

maista kysyntää on ylläpitänyt viime kuukausien maltillisesti kohentu-

nut työllisyys. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala 

korkotaso ovat tukeneet velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen ko-

timaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaikutus on kuitenkin hi-

taasti väistymässä. 

 

Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 1,2 prosent-

tia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvaa valtiova-

rainministeriön mukaan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 

prosenttia. Kuluvan vuoden kasvua tukevat erityisesti hallituksen kil-

pailukykysopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset, kulut-

tajien vahva luottamus ja koheneva työllisyys. Vuonna 2018 yksityisen 

kulutuksen kasvu hidastuu, kun ostovoiman kasvu jää kuluvaa vuotta 

hitaammaksi inflaation nopeutuessa. 

 

Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion inves-

tointeja pitävät yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut mää-

rärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan yl-

läpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. 

Kuntien investointien ennakoidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, 

mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan. (Kuntaliitto 

3.5.2017) 

 

Kuntatalouden tilanne 

 

Valtiovarainministeriön julkaisemaan kehysmateriaaliin sisältyvässä 

kuntatalousohjelmassa on päivitetty myös kuntatalouden kehitysarvio 

vuosille 2018–2021.  

     ./.. 
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Khall § 170 ./.. 

Kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu yleinen talous- ja vä-

estöennuste sekä julkisen talouden suunnitelmaan jo sisällytetyt kuntata-

loutta koskevat hallituksen toimet. Kehitysarvioon sisällytettiin ensim-

mäistä kertaa sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus teknisenä laskel-

mana. Sote- ja maakuntauudistusta koskevat arviot tarkentuvat uudistuk-

sen toimeenpanon edetessä. Kehitysarvio ei huomioi kuntien omia so-

peutustoimia tai kunnallisveroprosenttien korotuksia. 

 

Kuluvana vuonna toimintamenojen ennakoidaan laskevan 2,1 prosenttia, 

kun kilpailukykysopimuksen toimet palkankorotusten nollalinjasta, lo-

marahaleikkauksista ja työvoimakustannusten laskusta pääsevät liikkeel-

le. Kuntatalouden palkkasumman arvioidaan laskevan 0,4 prosentilla, 

mutta muiden henkilöstömenojen jopa 10 prosenttia. Samalla myös 

avustukset tippuvat 24 prosenttia, kun perustoimeentulotuen maksatus 

siirtyi vuoden alussa Kelaan. 

 

Kilpailukykysopimus heikentää kuitenkin myös kuntien tulopohjaa, sillä 

valtionosuuksien leikkausten lisäksi palkansaajien lakisääteisten maksu-

jen korotukset kasvattavat verovähennyksiä ja heikentävät sitä kautta 

kuntien veropohjaa. Kunnallisvero laskee kuluvana vuonna noin 1,7 pro-

senttia, mutta kiinteistövero kasvaa 5 prosenttia. Kuluvana vuonna kiin-

teistöverotukseen tehtiin 75 milj. euron lisäkorotus, josta 50 miljoonalla 

kompensoitiin varhaiskasvatusmaksujen korottamisesta luopumisesta 

kuntatalouteen jo tänä vuonna syntynyttä aukkoa. Kuluvan vuoden ke-

hysriihessä varhaiskasvatusmaksuja päätettiin alentaa noin 70 milj. eu-

rolla. Kuntien tulopohjaa pienentää kuluvana vuonna myös perustoi-

meentulotuen maksatukseen liittyvän valtionosuuden poistuminen toi-

mintatuotoista. 

 

Kuntatalouden kehitysarviossa vuosikatteen ja tilikauden tuloksen arvi-

oidaan pysyvän kuluvan vuoden melko hyvällä tasolla. Vuosikate kattaa 

poistot reippaasti ja tilikauden tulos pysyy 800 milj. euron tuntumassa. 

 

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historiaan nähden kuitenkin korke-

alla tasolla, ja investointien arvioidaan kasvavan lähivuosina edelleen. 

Kasvupainetta aiheuttavat nykyisen rakennuskannan kunnossapitoon liit-

tyvät korjaushankkeet ja vilkas sairaalarakentaminen. Investointien kas-

vun vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee kuluvana 

vuonna noin 400 milj. eurolla ja velkaantuminen lisääntyy hieman. Ku-

luvan vuoden lopussa lainakannan arvioidaan nousevan 18,7 mrd. eu-

roon. 

       ./.. 
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Khall § 170 ./.. 

Ensi vuonna toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 1,5 prosenttia. 

Kuntatalouden palkkasumma kasvaa myös 1,5 prosentilla, mutta välilli-

set henkilöstökulut laskevat päätettyjen maksualennusten vuoksi 1,4 pro-

senttia. Sen sijaan ostot kasvavat tasaista noin kolmen prosentin vauhtia. 

 

Kuntatalouden kehitysarviossa kunnallisveron ennakoidaan kääntyvän 

ensi vuonna reilun kahden prosentin kasvuun. Myös yhteisövero kasvaa 

yli 5 prosenttia ja kiinteistövero 4,8 prosenttia kiinteistöverotukseen teh-

tävien lisäkorotusten vuoksi. Päätöksiä näistä korotuksista ei ole vielä 

tehty. Yhteensä verotulojen arvioidaan kasvavan kehitysarvion mukaan 

noin 2,5 prosenttia. Sen sijaan valtionosuudet laskevat edelleen. Käyttö-

talouden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 1,4 prosenttia kuluvasta 

vuodesta mm. kiky-leikkauksen kasvattamisen vuoksi. 

 

Vuosikate laskee ensi vuonna hieman, mutta pysyy edelleen samoissa 

suuruusluokissa kuin kuluvana vuonna kattaen poistot noin 110 prosent-

tisesti. Myös kuntatalouden tilikauden tulos pysyy historiaan nähden hy-

vällä tasolla, mutta heikkenee kuluvan vuoden ennusteesta 220 milj. eu-

roa. Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee ennusteen mukaan 

hieman, sillä kuntien ja kuntayhtymien investoinnit nousevat ensi vuon-

na. Vuoden 2018 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan arvioi-

daan nousevan 19,5 mrd. euroon. (Kuntaliitto 16.5.2017) 

 

 Pornaisten kehyksen sisältö 

 

Kunnan talouden onnistunut sopeuttamisohjelma päättyy vuoden 2017 

lopussa, mutta edelleen talouden tasapainottamiseksi tarvitaan tiukkaa 

kulukuria ja menojen kasvun hillintää. Menot eivät saa kasvaa ensi 

vuonna, joten talousarvion menojen kehitykselle esitetään nollalinjaa. 

 

Investoinnit 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa (kvalt 14.11.2016) nettoinvestoinnit  

vuodelle 2017 ovat 1,7 M€ ja vuodelle 2018 2,9 M€. Tulo- ja velkata-      

soomme nähden investointitaso vuodessa voisi olla korkeintaan 2 M€. 

 

 Lainat 

 

Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 16,3  

M€ (2 880 €/asukas). Vuoden 2017 lopussa lainakanta arvion mukaan  

on 14,5 M€ (2 800 €/asukas). Vuonna 2017 ei näillä näkymin tarvitse ot-

taa lisää lainaa, vaan investoinnit voidaan kattaa kassavaroin. Lainoja 

lyhennetään vuoden 2018 aikana miljoona euroa ja lainakanta vuoden 

2018 lopussa on tällöin 13,5 M€ eli 2 600 €/asukas.  ./.. 
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Khall § 170 ./.. 

Käyttötalous 

 

Kuluvan vuoden muutetun talousarvion ja ensi vuotta koskevan talous-

suunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2018 talousarvion 

käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi toimialoittain.  

 

Käyttömenojen kasvuksi kehyksessä on otettu -0,2 %, jolloin menot ovat 

29.247.086 €. Tuloja on arvioitu kertyvän 5.831.800 €, jolloin toiminta-

katteeksi tulee -23.415.286 €. Verotuloja arvioidaan kertyvän elokuun 

ennusteen mukaan 19.650.000 €. 

 

Valtionosuudet vähenevät ennakkotiedon mukaan n. 5.620.000 €:oon. 

 

Rahoituskulut netto, on arvoitu 184.000 €:ksi. Vuosikatteeksi jää  

1.670.714 €. 

 

Poistot on arvioitu 1.670.614 €:ksi, jolloin tilikauden tulos on 100 €. 

 

Käyttötalousosan meno-ja tulokehysesitys liitteenä nro 28. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 28 esitetyn, vuoden 2018 

talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen edel-

leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käyttötalousmenojen muutokseksi 

kehyksessä on otettu -0,2 %. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014.  

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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JOKIKUJAN KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN/INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN 

SIIRTO JA URAKKATARJOUKSEN EHDOLLINEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 83 Jokikujan katusuunnitelma on valmistunut ja ollut julkisesti nähtävillä 

12.4. – 26.4.2017 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana ei tullut kirjallisia 

muistutuksia tai huomautuksia. 

 

Jokikujan liittymän ja kujan rakentaminen on ajankohtainen alueelle tu-

levan asuntorakentamisen vuoksi. Liittymä rakennetaan kaavan mu-

kaiseksi ja mm. huoltoaseman liittymä siirretään Jokijunan puolelle. Sa-

malla rakennetaan kujan alueelle kunnallistekniikka, katuvalaistus ja 

muut kujan rakenteet. Jätevesien käsittely toteutetaan tonttikohtaisilla 

pumppaamoilla, joiden rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat tontin 

omistajat. Jokikujan rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 

2017. 

 

Suunnitelmat ovat nähtävillä ennen kokousta teknisessä toimistossa sekä 

sähköisesti https://www.pornainen.fi/rakentaminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/jokikuja-ja-suksajanpolku/. 

 

  Alustava kustannusarvio on nähtävillä kokouksessa. 

 

 Suunnitelman on laatinut Sweko Ympäristö Oy, joka on myös laatinut 

hankkeen kustannusarvion. 
 

  Hankkeen alustava kustannusarvio jakautuu seuraavasti: 

- kadun rakentamisen kustannukset    90 527 € 

- vesihuollon rakentamisen kustannukset   41 653 € 

- työmaatehtävät     27 758 € 

Yhteensä    159 900 € 

 

Hankkeelle on varattu investointiosassa kohdennettua rahoitusta ja muu 

osa voidaan rahoittaa samassa investointiryhmässä olevilla siirroilla. 

Tehtävät määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi myöhemmin. 
 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi suunnittelualuekartta ja asema-

piirros. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus vahvistaa nähtävillä olleen Jokikujan katusuunnitelman. 

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy kadun ja siihen liittyvän vesihuollon 

rakentamisen alustavan kustannusarvion.  
  

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

     ./.. 

https://www.pornainen.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/jokikuja-ja-suksajanpolku/
https://www.pornainen.fi/rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/jokikuja-ja-suksajanpolku/
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Khall § 83  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

   

  ______________________ 

 

Khall § 171  Toteutetun avoimen tarjouskilpailun myötä hankkeen kustannukset ovat 

 näiltä osin tarkentuneet. Kustannuksia ei voida kattaa saman investointi-

 ryhmän sisällä tehtävillä siirroilla, joten osalle määrärahaa tulee hakea 

 valtuustolta investointimäärärahan siirtoa. 

 

 Hankkeen kokonaiskustannukset: 

 Suunnittelukustannukset    13 500€  

 Hankkeen valmistelu- ja valvontakustannukset  16500 €  

 Hankkeen rakentaminen    230000€  

 Yhteensä     260 000€. 

  

 Valaistuksen kustannuksia katetaan tievalaistuksen maksuosuuksista 

 hankkeen valmistumisen myötä. 

 

 Hankkeen rahoituksen kattaminen: 

 Investointiosan maa- ja vesirakennushankkeet kohdassa vesi- ja viemäri-

 laitos on verkoston laajentamiseen varattu 50 000 €:n määräraha ja Joki-

 kujan rakentamiseen 30000 €:n määräraha.  

 

 Investointiosa kohdassa talonrakennus, kiinteistöjen perusparannus on 

 kunnanviraston kattorakenteiden uusimiseen varattu 150 000 €. Hanke ei 

 toteudu vuonna 2017 suunnittelun ollessa vielä kesken, joten siitä vapau-

 tuu investointimäärärahaa 140 000 € käytettäväksi tänä vuonna (10 000 

 € on kulunut suunnittelukustannuksiin). Hanke esitetään siirrettäväksi 

 vuodelle 2018. 140 000 €:n määräraha esitetään siirrettäväksi kohtaan 

 maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja kevyen liikenteen väylät, Jokiku-

 jan rakentaminen, jolloin Jokikujan rakentamiseen olisi määrärahaa yh-

 teensä 180 000 €. 

 

 Hankkeeseen olisi tällöin kokonaisuutena varattu 260 000€ vuodelle 

 2017 ja hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Kadun raken-

 taminen on kaavan mukaista rakentamista ja tarpeellinen liittymäjärjes-

 telyjen saattamiseksi kaavan mukaiselle tasolle.  ./.. 
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 Jokikujan hankkeen kilpailutus: 

 Hankinnasta julkaistiin Hilmassa hankintailmoitus 10.5.2017. 

 

 Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset kirjalliset tarjoukset pyydettiin jät-

 tämään tekniselle osastolle osoitettuna 12.6.2017 klo 12.00 mennessä. 

 

 Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 4 yritystä kirjeitse.  

 

 Tarjoukset avattiin samana päivänä kello 12.15 teknisellä osastolla. 

 Avauksesta laadittiin avauspöytäkirja, joka jaetaan tiedoksi kokouksen 

 osallistujille. Tarjouksen perusteena oli halvin kokonaishinta. Halvim-

 man tarjouksen jättänyt yritys ilmoitti seuraavana päivänä, että on tehnyt 

 laskentavirheen, tarjouksessa ei oltu huomioitu laskennassa kantavaa ja 

 jakavaa rakennekerrosta ja pyysi kirjallisesti tarjouksensa hylkäämistä. 

 Pyyntö käsiteltiin avaustilaisuudessa läsnä olleiden kesken ja todettiin, 

 että tarjous hylätään alihintaisena ja pyyntö liitetään avauspöytäkirjan 

 liitteeksi. Selontekoneuvotteluun kutsuttiin seuraavaksi halvimman hin-

 nan antanut yritys. Yrityksen kanssa käytiin selontekoneuvottelu, jossa 

 todettiin kaikkien osapuolten ymmärtäneen tarjouspyynnön ja tarjouksen 

 sisällön. 

 

 Tarjousten vertailu: 

 Sassenita Oy  159700 €/ alv. 0%, tarjous hylätty laskenta-

  virheen vuoksi 

 Ralf Ajalin Oy 206, 328,71€/ alv. 0% 

 Hyvinkään Tieluiska Oy 232, 400/ alv. 0% 

 MR Ristavaara Oy 297 000€/ alv. 0%  

  

 Tarjousten kustannustaso ylitti suunnitelmien yhteydessä laaditun kus-

 tannusarvion ja hankkeelle alustavasti varatun määrärahan. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että investointiosan kohdassa maa- ja vesiraken-

 nushankkeet, vesi- ja viemärilaitos, verkoston laajentamiseen varattu 

 50 000 €:n määräraha kohdennetaan Jokikujan rakentamiseen, jolloin 

 määräraha olisi yhteensä 80 000€.  

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosan 

 kohdasta talonrakennus, kiinteistöjen perusparannus, kunnanviraston 

 kattorakenteiden uusimiseen varatusta rahasta 140 000 € siirretään koh-

 taan maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja kevyen liikenteen väylät, 

 Jokikujan rakentaminen, jolloin määräraha olisi yhteensä 180 000 €. 

      ./.. 
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 Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä Ralf Ajalin Oy:n tarjouksen Jo-

 kikujan rakentamisesta. Ehtona tarjouksen hyväksymiselle on, että val-

 tuusto hyväksyy esitetyn määrärahan siirron ja päätökset saavat lainvoi-

 man. Kunnanhallitus valtuuttaa samalla kunnanjohtajan ja teknisen  joh-

 tajan käymään urakkaneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopi-

 muksen kun valtuuston päätös saa lainvoiman.   

  

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Mikko Autere,  

  puh. 040 174 5007. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

288 Kunnanhallitus § 172  21.8.2017 

Sivistyslautakunta § 50  21.6.2017  64 

 

 

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VUODEN 2017 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN  

KÄYTTÖ 

 

Sivltk § 50, liite*  Talousarvion investointiosa muodostuu kullekin hankkeelle hyväksytys-

tä määrärahasta. Mahdolliset talousarviomuutokset on tehtävä valtuusto-

tasolla.  

 

                                            Koiraharrastajat ovat toivoneet Pornaisten koirapuiston aitauksen pikais-

ta uusimista. Aitausta on korjattu useaan otteeseen. Koirapuiston perus-

parannukseen ei ole varattuna määrärahaa vuoden 2017 liikuntapaikka-

rakentamisen investointiosuudessa.  

 

                                            Vanhan aidan purkamisen, uuden aitamateriaalin, käyntiportin ja asen-

nuksen kustannukset ovat edullisimman tarjouksen mukaan 6900 euroa 

(alv 0). Kustannuserittely lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. 

 

                                           Vaikka hankkeen kustannukset jäävät alle pienhankintarajan (8000.00), 

voidaan koirapuiston perusparannus mieltää investoinniksi, koska uusit-

tu aitaus parantaa kunnan palvelukykyä. Perusparannusmenoja ovat esi-

merkiksi sellaiset menot, joilla omaisuus saatetaan parempaan kuntoon 

kuin se saman omistajan hallussa alkuperäisesti oli. Aitaus tulee olemaan 

mm. alkuperäistä korkeampi, mikä parantaa koiraharrastajien olosuhtei-

ta. 

 

                                            Liikuntapaikkarakentamisen investointiosuudessa 2017 on varattuna 

25.000 euroa Parkkojan kentän perusparannukseen. Parkkojan kentän 

perusparannuksen kilpailutettu urakkahinta on 14.000 euroa (alv 0). 

Parkkojan kentän perusparannukseen tarkoitetusta investointimäärära-

hasta on näin ollen kertymässä säästöä, joka kattaisi koirapuiston perus-

parannuksen kustannukset.  

 

                                         Vapaa-aikasihteerin esitys: 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä Parkkojan kentän perusparannukseen varatusta liikuntapaikkaraken-

tamisen investointimäärärahasta menokohdasta 7010.9161 säästynyt 

osuus voidaan käyttää koirapuiston perusparannukseen menokohtaan 

7010.9163. Koirapuiston perusparannuksen kustannukset ovat noin 7000 

euroa (alv 0).  

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas p. 

0400 937 704  

 

      ./.. 
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Sivltk § 50 ./.. 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 __________________________________ 

 

 

Khall § 172  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUS- 

MENOIHIN JA –TULOIHIN / ETSIVÄ NUORISOTYÖ 

 

Sivltk § 51, liite* Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle  

 27 000 euroa valtionavustusta yhden (1htv) etsivän nuorisotyöntekijän 

palkkauskuluihin ajalle 1.7.2017–30.6.2018. (ESAVI/9554/ 07.03.03/ 

2016). Päätös lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.  

 

                                            Etsivän nuorisotyön hankekaudet jakaantuvat eri talousarviovuosille. 

Valtionavustuksesta kohdennetaan talousarviovuodelle 2017 yhteensä 13 

500 euroa. Kustannuspaikalle 3301.4218 tulee tehdä tuloarvion muutos. 

Vastaava menojen lisäys eli 13 500 euroa kohdennetaan samaiselle kus-

tannuspaikalle 4218 alla olevan taulukon mukaisesti.  

 

TULOARVION 
MUUTOS 

  3301. 4218 
  13 500 

  

 

MENOARVION MUUTOS euroa 

 
5010.4218 (määräaik.palkat) 11 000 

 

5103.4218 (palkkaperusteinen 
maksu) 1900 

 
5101.4218 (muut maksut) 600 

 
PALKKAKULUT Yhteensä 13500 

                     

Talousarviovuodelle 2018 kohdennetaan 13 500 euroa. Kuluvan vuoden  

rahoitus tarkastetaan talousarviovuoden 2017 lopussa ja 

käyttämättömien varojen puitteissa tehdään siirto vuodelle 2018 

käytettäväksi ajalla 1.1.2018– 30.6.2018. 

 

 Vapaa-aikasihteerin esitys: 
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen 

käyttötalousmenoihin ja -tuloihin. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas p. 

0400 937 704 

   

                                            Sivistyslautakunnan päätös: 

  

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

  _________________________________ 

       ./.. 
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Khall § 173  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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MÄÄRÄRAHAN JA TALOUSARVION MUUTOS KIRJASTOTOIMI / HANKKEET 

 

Sivltk § 53 Pornaisten kunnankirjasto on tehnyt yhteistyösopimuksen Global Libra-

ries – Bulgaria Foundation kanssa, koska Pornaisten kunnankirjasto on 

toiminut yhteistyökumppanina Erasmus KA1 mobility courses                  

-projektissa. Hankkeen toteuttamiseksi on kirjastotoimi saanut 6.650 eu-

roa hankerahaa toteuttaakseen kahdelle Bulgariasta tulevalle kirjasto-

ammattilaisista koostuvalle ryhmälle viikon mittaisien projektin aihees-

ta: Increasing training capacity of managers and staff in the municipal 

libraries. Projekti toteutettiin onnistuneesti maaliskuussa ja huhtikuussa 

2017. 

 

Kirjastotoimenjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä kirjastotoimen talousarvioon vuodelle 2017 lisätään tuloja 6.650 euroa 

tilille 3302 (tuet ja avustukset suoraan EU:lta) ja vastaava summa lisä-

tään menona tileille: 

5010 määräaika. /sij. palkat (ja sivukulut)  420 euroa 

5402 asiantuntijapalveluiden osto                   3.280 euroa 

5459 majoitus- ja ravitsemuspalvelut  720 euroa 

5460 matkustus- ja kuljetuspalvelut  960 euroa 

5500 toimistotarvikkeet   700 euroa 

5520 elintarvikkeet   290 euroa 

5591 muu materiaali    280 euroa 

Yhteensä                       6.650 euroa 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja Marianne 

Lindblad, puh. 040 356 8573. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

   

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

  ____________________________ 

 

Khall § 174  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

       ./.. 
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Khall § 174  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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VALTION ERITYISAVUSTUS LIIKKUVA KOULU –OHJELMAN KEHITTÄMISHANK-

KEELLE LUKUVUODELLE 2017 – 2018 

 

Sivltk § 54 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle 10 

000 € käytettäväksi Liikkumisen riemuvuosi -hankkeeseen. Avustus on 

käytettävissä ajalla 1.8.2017–30.6.2018 hakemuksessa esitettyyn kehit-

tämistoimintaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 20 433 €. Saadut 

tulot ja kehittämistoiminnasta aiheutuneet menot tulee kohdistaa kirjan-

pidossa hanketta varten perustetulle kustannuspaikalle. 

 

  Perusopetuksen johtajana toimivan rehtorin esitys: 

  

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä edellä mainittu, Liikkumisen riemuvuosi -hankkeelle saatu valtion eri-

tyisavustus kohdennetaan seuraavasti: 

 

Vuoden 2017 talousarvioon kustannuspaikalle 4008 Liikkuva koulu lisä-

tään tuloihin, tilille 3301 (tuet ja avustukset valtiolta) 2000 € ja samoin 

lisätään tulevalle talousarviovuodelle 8000 €. Vuosina 2017 ja 2018 käy-

tettävät summat tarkentuvat myöhemmin. Asiaan vaikuttaa yhteistyö-

kumppaneiden (esim. kouluttajat, tekninen toimi) kanssa tehtävien toi-

mien ajoitus. 

 

Omarahoitusosuus kerätään tunnisteella vuoden 2017 ja 2018 talousar-

vioista kustannuspaikoilta 5461 koulutuspalvelut, 5462 oppilaiden kulje-

tus, 5501 koulutarvikkeet ja opetusvälineet.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rehtori Marjo Rissanen, puh. 

040 565 7214. 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

  _____________________________ 

 

Khall § 175  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

       ./.. 
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  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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VALTIONAVUSTUS KOULUJEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN, TAITOA JA 

TAIDETTA OPPILAIDEN ARKEEN JOUSTAVIN JÄRJESTELYIN –HANKE 

 

Sivltk § 55 Opetushallitus on päättänyt myöntää Pornaisten kunnalle valtionavustus-

ta 9600 € kerhotoiminnan kehittämiseen hankkeelle 269/571/2017 Tai-

toa ja taidetta oppilaiden arkeen joustavin järjestelyin. Hankkeelle hy-

väksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 13 715 €. Avustuksen käyttöaika 

on 1.8.2017–31.12.2018. 

  

  Perusopetuksen johtajana toimivan rehtorin esitys: 

  

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä edellä mainittu valtionavustus (9600 €) merkitään vuosien 2017 ja 

2018 talousarvioihin ”tuet ja avustukset valtiolta” seuraavasti: 

      2017         2018 

3301.4024 Mika Waltarin koulu     800 €        800 € 

3301.4030 Pornaisten Yhtenäiskoulu (luokat 1-6) 1600 €      1600 € 

3301.4031 Pornaisten Yhtenäiskoulu (luokat 7-9) 1600 €      1600 € 

3301.4041 Parkkojan koulu    800 €        800 € 

 

Avustus on jaettu kouluille oppilasmäärän mukaisessa suhteessa.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rehtori Marjo Rissanen, puh. 

040 565 7214. 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

  _____________________________________ 

 

 

Khall § 176  Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VALTION ERITYISAVUSTUS / KOULUN PIHA PAREMMAKSI LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI 

 

Sivltk § 56 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle 

15 000 € käytettäväksi Koulun piha paremmaksi lähiliikuntapaikaksi      

-hankkeelle (päätös ESAVI/11918/07.03.06/2016). Hankkeen kokonais-

kustannusarvio on 45 500 €. Avustus maksetaan kunnan tilille kolmessa 

erässä seuraavasti: 30 %, kun rakennustyöt ovat alkaneet; 50 %, kun ra-

kennustöiden valmiusaste on 50 %; loppuerä 20 %, kun hanke on val-

mistunut ja hankeselvitys on hyväksytty. 

 

 Tämä hanke on huomioitu vuoden 2017 talousarvion valmisteluvaihees-

sa siten, että investointeihin on varattu 20 000 € ja Pornaisten Yhtenäis-

koulun talousarvion menokohdassa 5580.4032 on 10 500 €:n varaus pe-

liareenaa varten.  

 

 Suunnitelmana on, että peliareena valmistuu koulun kesäloman 2017 

aikana. Siihen tulee neljä koripallokoria, kaksi jalkapallomaalia ja neljä 

salibandymaalia. Peliareenan avulla on tarkoitus kannustaa ja innostaa 

lapsia ja nuoria liikkumaan niin koulupäivän aikana kuin vapaa-

ajallakin. Areenan koko on 24020 mm x 13500 mm. 

 

  Perusopetuksen johtajana toimivan rehtorin esitys: 
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä edellä mainittu valtion erityisavustus (15 000 €) merkitään vuoden 

2017 talousarvioon ”tuet ja avustukset valtiolta” kustannuspaikalle 

5580.4008 Liikkuva koulu.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rehtori Marjo Rissanen, puh. 

040 565 7214. 

   

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  _____________________________________ 

 

Khall § 177  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

       ./.. 
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  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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VALTION ERITYISAVUSTUS / ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN 

TOIMENPITEISIIN, ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMISEEN 

 

Sivltk § 57 Pornaisten kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön 31.5.2017 

myöntämän erityisavustuksen 40 000 € (OKM/205/520/2017). Erityis-

avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toi-

menpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään 

koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämi-

seen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 57143 €. Kunnan omarahoi-

tusosuus on 30 % kokonaiskustannuksista. Kustannukset koostuvat ko-

konaisuudessaan henkilöstömenoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

jakanut avustusmäärän Pornaisten kouluille:  

  

  Mika Waltarin koulu    7000 € 

  Pornaisten Yhtenäiskoulu 26000 € 

  Parkkojan koulu   7000 € 

 

Erityisavustus on käytettävissä 31.12.2018 asti.  

 

 

  Perusopetuksen johtajana toimivan rehtorin esitys: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä saatu erityisavustus (OKM/205/520/2017) 40 000 € lisätään kokonai-

suudessaan vuoden 2018 talousarvioon, koska vuoden 2017 aikana käy-

tetään vastaavaan tarkoitukseen vuonna 2016 saatua valtion erityisavus-

tusta.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rehtori Marjo Rissanen, puh. 

040 565 7214. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.   

  ___________________________________  

       ./.. 

Koulu     tulo kust.paik. meno kust.paik. 

Mika Waltarin koulu 7 000 € 3301.4024 10000 € 5000.4024 

Pornaisten Yhtenäiskoulu         

luokat 1-6 
 

13 000 € 3301.4030 18571 € 5000.4030 

luokat 7-9 
 

13 000 € 3301.4031 18572 € 5000.4031 

Parkkojan koulu   7 000 € 3301.4041 10000 € 5000.4041 

    yht. 40 000 €   57143 €   
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Khall § 178  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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JÄSENEN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA PORVOON  

KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUJAOSTOON 

 

Khall § 179  Porvoon terveydensuojelujaosto on Porvoon, Sipoon, Askolan, Pornais-

 ten ja Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhteinen toimie-

 lin, joka terveydensuojelulainsäädännön nojalla vastaa kunnalle kuulu-

 vista viranomaistehtävistä. 

 

  Terveydensuojelujaostossa on yhteensä 9 jäsentä (Porvoo 3, Sipoo 2, 

 Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymä 2, Askola ja Pornainen 

 1). Jaoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää jäsenen ja hänelle 

 henkilökohtaisen varajäsenen Porvoon kaupungin terveydensuojelujaos-

 toon. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Porvoon kaupungin terveyden-

suojelujaostoon jäseneksi nimetään Karin Rinne-Halme ja hänen henki-

lökohtaiseksi varajäseneksi Juha Pajunen. 

 

  ______________________ 
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JYRKI HALVARIN ILMOITUS 

 

Khall § 180  Jyrki Halvari on ilmoittanut 19.6.2017 saapuneella sähköpostilla, että 

 hän joutuu jättämään Pornaisten valtuuston varajäsenen paikan paikka-

 kunnalta pois muuton vuoksi. 

 

  Jyrki Halvari on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 6. varavaltuu-

 tettu. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää eron Jyrki Halva-

 rille Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 6. varavaltuutetun tehtä-

 västä paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 2017 – 2021 

 

Khall § 181  Ikäihmisten neuvosto toimii Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella 

 eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyön ammattilaisten ja kuntien yhteis-

 työelimenä. 

 

  1.2.2013 voimaan astuneen ikäihmisten neuvoston toimintasäännön mu-

 kaan Mäntsälän kunnanhallitus nimeää Ikäihmisten neuvostoon valtuus-

 tokaudeksi kaksi luottamushenkilöedustajaa ja heille henkilökohtaiset 

 varajäsenet. Pornaisten kunnanhallitus nimeää Ikäihmisten neuvostoon 

 yhden luottamushenkilön ja hänelle henkilökohtaien varajäsenen. 

 

  Eläkeläisjärjestöjen esityksestä Mäntsälän kunnanhallitus nimeää 6 jä-

 sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, järjestöjen edustajista neljä 

 on Mäntsälästä ja kaksi Pornaisista. Lisäksi Mäntsälän ja Pornaisten seu-

 rakunnista kutsutaan kummastakin yksi seurakunnan työntekijä ja hänel-

 le henkilökohtainen varajäsen. 

 

  Eläkeläisjärjestöt ovat tehneet jäsenesityksiä seuraavasti: 

 

  Eläkeläisjärjestö Jäsen  Varajäsen 

  Eläkeliiton Mäntsälän yhdistys  

    Veijo Peltola  Seija Virtanen 

 

  Mäntsälän seniorit ry Mirkku Koskenkanto Matti Virpiaro 

 

  Mäntsälän Eläkkeensaajat Erkki Ristolainen Eero Markkanen 

   

  Mäntsälän Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry  

   Inkeri Lainila Helena Ovaska 

   

  Pornaisten Eläkkeensaajat Matti Leivoja Asta Tervo 

   

  Eläkeliiton Pornaisten yhdistys  

   Tapani Lempinen Raimo Knuuttila 

 

  Mäntsälän kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 §:ssä 171 ni-

 mennyt Ikäihmisten neuvostoon Matti Ahosen ja varalle Antti Tähkä-

 pään sekä Eija Liljavirran ja varalle Aija Lavikaisen. Eija Liljavirtaa eh-

 dotetaan puheenjohtajaksi. 

 

  Mäntsälän kunnanhallitus on lisäksi pyytänyt Pornaisten kunnanhallitus-

 ta nimeämään yhden luottamushenkilöedustajan ja hänelle henkilökoh-

 taisen varajäsenen. 

       ./.. 
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Khall § 181  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

  Kunnanhallitus nimeää Ikäihmisten neuvostoon vuosille 2017 – 2021 

 yhden luottamushenkilöedusajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäse-

 nen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Ikäihmisten neuvostoon Terhi Niinikosken ja hä-

nen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liljan-Kukka Runolinnan toimi-

kaudeksi 2017 – 2021. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VAALIN VAHVISTAMINEN 

 

Khall § 182  Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan 27.6.2017 §:ssä 161 valin-

 nut talous- ja viestintäsuunnittelijan virkaan Hille Vihertien. 

 

  Hille Vihertie on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen tervey-

 dentilastaan ja hän on aloittanut tehtävässään 1.8.2017. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Hyväksyttävään lääkärintodistukseen nojautuen kunnanhallitus vahvistaa 

 talous- ja viestintäsuunnittelijan vaalin. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus merkitsee, että Hille Vihertie on aloittanut talous- 

 ja viestintäsuunnittelijan virassa 1.8.2017. Virassa noudatetaan 4 kuu-

 kauden koeaikaa. 

 

  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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KUNNAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUDEN SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN JA 

KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN  

TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJA HILLE VIHERTIELLE 

 

Khall § 183  Talous- ja viestintäsuunnittelija Hille Vihertie on aloittanut tehtävässään 

 1.8.2017. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää kunnan tilien (OP-Pohjola, Danske Bank, Ak-

 tia) käyttöoikeuden sekä hallinto- ja taloustoimialan ja kunnanhallituk-

 sen laskujen hyväksymisoikeuden talous- ja viestintäsuunnittelija Hille 

 Vihertielle 22.8.2017 lukien. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin 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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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA ETEVA KUN-

TAYHTYMÄN YLIMÄÄRÄISEEN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 184  Eteva kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään torstaina 

 31.8.2017 klo 11.00 alkaen kokoushotelli Gustavelundissa, Kirkkotie 36, 

 04310 Tuusula, Auditorio. Aamiaistarjoilu on klo 8.45 – 9.45 ja ryhmä-

 kokoukset pidetään klo 10.00 – 11.00 kokoustiloissa. 

 

  Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokousedusta-

 ja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja edus-

 taa kokouksessa kuntaa. 

 

  Edustajan kulut, esimerkiksi mahdollisen kokouspalkkion, matkakustan-

 nusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaa asianomainen kunta. 

 Kunta vastaa materiaalin toimittamisesta kokousedustajalle tai varaedus-

 tajalle. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Eteva 

 kuntayhtymän 31.8.2017 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Eteva kuntayhtymän 

31.8.2017 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen Päivi Laitisen 

ja hänen varaedustajakseen Juha Virkin. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 185  Parkkojan koulun rehtori Sirke Caselius on toimittanut 15.8.2017 kun-

 nanhallitukselle 14.8.2017 päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuk-

 sen: 

 

- luokanopettajan hoitovapaan sijaisuus ajalle 1.9.2017 – 31.7.2018 

- määrärahat sisältyvät talousarvioon 

- ei voida jättää täyttämättä 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan 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. 

 

  ______________________ 
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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 ilmoi-

tustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta 

2) lyhennetty kokouskutsu julkaistaan Itäväylä –lehdessä ./.. 
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Khall § 134 ./.. 

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. 

 

 ______________________ 

 

Kvalt § 61 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, paitsi Itäväylä –lehdessä ilmoit-

tamisen osalta asia palautettiin kunnanhallitukselle uudelleen valmiste-

luun. 

 

 ______________________ 

 

Khall § 186  Itäväylän viestinnästä on ilmoitettu, että 23.8.2017 alkaen Itäväylä jae-

 taan myös Halkian alueella, joten koko Pornainen kuuluu jakelualuee-

 seen. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 

- valtuuston lyhennetty kokouskutsu julkaistaan Itäväylä –lehdessä 

 

- muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä li-

säksi Itäväylä –lehdessä, kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain 

tärkeimmät ilmoitukset 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 187  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Kuntaliiton yleiskirje 17/2017, 21.6.2017: Ohje vieraanvaraisuu-

desta, eduista ja lahjoista. 

 Oikeusministeriön kirje OM 9/51/2017, 21.6.2017: Vuoden 2018 

presidentinvaali ja sen yhteydessä mahdolliset toimitettavat maa-

kuntavaalit, äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittami-

nen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym. 

 Oikeusministeriön kirje OM 9/51/2017, 9.8.2017: Vuoden 2018 

presidentinvaalit. 

 Mäntsälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan ote pöytäkirjasta 

26.6.2017 § 15: Nuorisovaltuutettujen läsnäolo sosiaali- ja terveys-

lautakunnan kokouksissa. 

 Mäntsälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunnan ote pöytäkirjasta 

26.6.2017 § 19: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syys-

kaudelta 2017. 

 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukipäätös 

0299103450/2017, 16.6.2017. 

 IdeaStructura Oy:n tekemä kuntoarvio 21.6.2017 Pornaisten kun-

nan palotallista ja urheilukentän huoltorakennuksesta. 

 Päätöksiä ajalta 28.6. – 21.8.2017: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

  _______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 188  Keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 

   

- vuoden 2018 talousarvion laadinnan aikataulusta 

- Itä-Uudenmaan Osuuspankin Pornaisten konttorin kassapalveluiden 

loppumisesta, päätettiin, että kunta lähettää pankin hallitukselle kir-

jeen asian johdosta 

- Parkkojan pallokentän hoidosta 

 

  ______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  21.8.2017  189 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

169-180, 182, 186-188 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

181, 183, 184, 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

 

181, 183, 184, 185 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 

ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 

 

 

 

Lisätietoja 
 

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. 
1) Jos toimitettava 

 


