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KUNNANVALTUUSTON 25.6.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 154

Kunnanhallitukselle esitellään 25.6.2018 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 42

Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen
Ote ja toimintakertomus: lautakunnat/hallintokunnat

§ 43

Arviointikertomus 2017
Ote ja arviointikertomus: lautakunnat/hallintokunnat

§ 44

Henkilöstöraportti 2017
Ote ja henkilöstöraportti: lautakunnat/hallintokunnat

§ 47

Talous- ja viestintäsuunnittelijan viran muuttaminen talousjohtajan viraksi
Ote: Hille Vihertie, palkanlaskenta

§ 48

Vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehysten hyväksyminen
Ote: lautakunnat, hallintokunnat, koulujen rehtorit, talousja viestintäsuunnittelija, kirjanpito, palkat

§ 41

Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä/sopimuksen irtisanominen
Ote: Mäntsälän kunnanhallitus ja Mäntsälän sivistyslautakunta, Pornaisten sivistyslautakunta

§ 49

Talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen vuoden 2018
käyttötalousmenoihin- ja tuloihin/nuorten työpajatoiminta
Ote: sivistyslautakunta, kirjanpito, talous- ja viestintäsuunnittelija

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 154

Khall § 154

./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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Kokouspäivämäärä
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SOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN
JÄRJESTÄMISESTÄ / MUUTOS PORNAISTEN KUNNAN OSALTA
Khall § 155

Vuonna 2011 on allekirjoitettu sopimus ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Sopimuksen osapuolet ovat:
tuottaja Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus/terveydensuojelu
ja tilaajina: Askolan kunta, Mäntsälän kunta/Mustijoen perusturva
(Pornaisten kunta), Sipoon kunta ja Loviisan kaupunki.
Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan välillä on 1.1.2018 alkaen astunut voimaan molempien kuntien valtuustoissa hyväksytty yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.
Sopimuksessa todetaan, että Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteistoimintasopimuksen piiriin eivät sisälly Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän järjestämisvastuun ulkopuolelle jäävät ympäristöterveydenhuolto
mukaan lukien terveydensuojelu, eläinlääkintä ja työterveyshuolto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulle
kuuluvat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/1977) mukaiset palvelut.
Edellä mainittujen sopimuksen ulkopuolisten sote-palveluiden läpilaskutus ei Mäntsälän ja Pornaisten edellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhteistoimintasopimuksen mukaisena enää tapahdu vastuukunnan kautta
1.1.2018 alkaen. Näiden palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2018
alkaen Pornaisten kunnalle.
Ympäristöterveydenhuollon laskut ovat 1.1.2018 alkaen tulleet suoraan
Pornaisten kunnalle. Asiasta on keskusteltu Porvoon kaupungin edustajien kanssa ja todettu, että Pornaisten kunnanhallitus toteaa edellä selostetun muutoksen päätöksessään ja päätös toimitetaan Porvoon ja Loviisan kaupungeille sekä Sipoon ja Askolan kunnille liitettäväksi aiemmin
allekirjoitettuun sopimukseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että 1.1.2018 alkaen ympäristöterveyden huollon,
terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon tilaajana toimii Pornaisten
kunta.
Päätös toimitetaan Porvoon ja Loviisan kaupungeille sekä Sipoon ja Askolan kunnille liitettäväksi aiemmin allekirjoitettuun sopimukseen.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus

§ 155

Khall § 155

./..
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
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Kokouspäivämäärä
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APURAHAHAKEMUS PORNAISTEN SOTAVETERAANIT JA LOTAT –MUISTELMA- JA
VALOKUVATEOKSEN JULKAISEMISTA VARTEN
Khall § 156

X X on toimittanut kunnanhallitukselle apurahahakemuksen Pornaisten sotaveteraanit ja lotat muistelma- ja valokuvateoksen julkaisemista varten.
Aineistoa on tällä hetkellä noin 50 henkilöltä, yhteensä arvioilta 220 A4kokoisen liuskan verran. Lisäksi valokuvia on noin 200, joista valitaan
tarpeellinen määrä suhteessa tekstiin.
Aikataulu on seuraava:
- aineiston keruuta jatketaan kesäkuuhun 2018 saakka
-

toimitustyö heinäkuussa 2018, valmista aineistoa siirretään taittajalle
elokuussa sitä mukaa kun toimitustyö etenee

-

taittajan työ on valmis syyskuu-lokakuu 2018

-

kirjapainolle on varattu lokakuu-marraskuu 2018

-

kirja valmis joulukuu 2018

Kunnalta haetaan rahoitusta taittajan kuluihin 2700 euroa.
Kopio kunnanhallitukselle osoitetusta hakemuksesta lähetetään tiedoksi
kunnanhallituksen jäsenille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että esitetyn muistelma- ja valokuvateoksen julkaiseminen on kannatettava hanke.
Huomioiden aiemmin tehtyjen päätösten keskinäinen tasapuolisuus tilanteessa, jolloin talousarviossa ei ole määrärahaa, haettua avustusta ei voida myöntää.
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
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LAUSUNNON ANTAMINEN AT-TUOTE OY:N PORNAISTEN AEROSOLITEHTAAN RAKENTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Khall § 157

AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten
Portin työpaikka-alueelle. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä
siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen. Tuotantolaitoksessa
tullaan valmistamaan ja pakkaamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita.
Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.
Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE0: hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle kohdistu
muutoksia.

Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten Portin
yrityskylään kahden tontin alueelle. Toiselle tontille tulee sijoittumaan
tuotantolaitos ja toiselle varastorakennus. Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteisiä kaasusäiliöitä. Aerosolitehtaalla tullaan
valmistamaan vaihtoehdon 1 mukaisesti 2 miljoonaa aerosolituotetta
vuodessa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää Pornaisten kunnalta lausuntoa AT-Tuote
Oy:n Pornaisten aerosolitehtaan rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa
YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.
Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 29.6.2018.
Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasYVA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus pitää ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa selkeänä ja
vaikutusten eri osa-alueet hyvin kattavana.
Hankkeen 0-vaihtoehdon osalta on kuitenkin tarpeen huomata, että hankealueelle tulee joka tapauksessa kohdistumaan muutoksia. Ellei alueelle
toteuteta ko. aerosolitehdasta, sille toteutetaan joku muu tuotantolaitos,
sillä hanke sijoittuu asemakaavoitetulle työpaikka-alueelle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
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Kunnanhallitus

§ 157

Khall § 157

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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Kokouspäivämäärä
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SUOSTUMUS RASITTEIDEN POISTAMISEEN KOIVIKKO (611-406-15-35) -NIMISEN
KIINTEISTÖN ALUEELLA
Khall § 158

Pornaisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.5.2018 § 121 puoltaa
poikkeamisluvan myöntämistä käyttötarkoituksen muutokselle lomaasunnosta vakituiseksi asunnoksi Koivikko (611-406-15-35) nimisellä
tilalla. Kiinteistö sijaitsee Pornaisten eteläosassa Laukkosken kylässä
osoitteessa Vuoteenkoskentie 101. Kiinteistö on Mustijoen rantatontti.
Lausunnossaan kunnanhallitus totesi, että alueelle aiemmin myönnetty ja
vanhentunut poikkeamislupa oli myönnetty 120 k-m2:n rakennukselle ja
nyt kyseessä oli luvan hakeminen 200 k-m2:n suuruiselle rakennukselle.
Kunnanhallitus edellytti, että poikkeamis- ja rakennuslupakäsittelyjen
yhteydessä tulee varmistaa rakennuksen soveltuminen rakennuspaikalle.
Poikkeamisluvan hakija muutti myöhemmin hakemustaan niin, että
rakennuksen koko on 120 k-m2.
Kiinteistön alueelle kohdistuu vanha, v. 1955 perustettu rasite
puutavaran varastointiin ja siihen liittyvä viiden metrin levyinen
tieoikeusrasite. Rasitteisiin oikeutettu tila Piltari (611-406-50-0) on
Pornaisten kunnan omistuksessa.
Tilaa Koivikko koskeva 20.6.2018 päivätty kiinteistörekisterinote
lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus katsoo, että edellä esittelytekstissä mainitulle Koivikko
–nimiseen tilaa kohdistuvalle rasitteelle puutavaran varastointiin (0002015-K48627) ja siihen liittyvälle viiden metrin levyiselle
tieoikeusrasitteelle (000-2016-K45482) ei ole enää tarvetta.
Kunnanhallitus valtuuttaa maanomistajan hakemaan omalla
kustannuksellaan em. rasitteiden poistoa Uudenmaan
maanmittaustoimistolta. Rasitetoimituksen yhteydessä tulee kuitenkin
varmistaa, että tierasitteen poistaminen ei estä melojien mahdollisuutta
kiertää Vuoteenkoski.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätösestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh.
040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Khall § 158

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu

25.6.2018

284

YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 159

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle 20.6.2018
päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus 1.8.2018 –
31.7.2019

-

yleisopetuksen luokissa tehostetun/erityisen tuen oppilaita

-

palkkarahat on varattu talousarviossa

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ILMOITUSASIAT
Khall § 160

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 5/2018, 14.6.2018.



Mäntsälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, ote pöytäkirjasta
12.6.2018 § 51: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2018.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 7.5.2018.



Päätöksiä ajalta 19. - 25.6.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.



Oikeusministeriön kirje 21.6.2018: Maakuntavaalien vaalipäivä
muuttuu

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 161

MUUT ASIAT
Khall § 161

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

25.6.2018
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
154, 155, 157, 158, 159, 160, 161

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
156

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
156

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

