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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018
Khall § 163

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle tiedoksi neljännesvuosittain.
Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2018 sekä puolen vuoden perusteella laadittu ennuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi ja talousarvion toteumavertailu
1.1.–30.6.2018 väliseltä ajalta. Tiedoksi olevassa taulukossa ennakoidaan tulokseksi 424 600 € ja tässä ennusteessa on otettu huomioon marraskuun normaalia pienempi verokertymä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2018
ja katsaukseen liittyvän tulosennusteen sekä talousarvion toteumavertailun em. ajalta tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa ne myös valtuustolle
tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020
Khall § 235

Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaarissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä
johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja
maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittäviä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan
roolin ja tehtävien osalta.
Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähivuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi
hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornaisten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden keskeiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi
seminaarin aikana.
Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. Omistajapolitiikka
5. Henkilöstöpolitiikka
6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet
7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat:
Tehtävä 1. Pornaisten Visio
Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan visio.
Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan.
Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä
voidaan poistaa?
./..
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Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi?
Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöennuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien
toteuma.
Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehitykselle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutukselle kehittämisohjelmissa?
Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina
v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähivuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittaisena muutosprosenttina.
Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin
Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Pornaisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme
kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa ohjelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen.
Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi
ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkastelussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017.
Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti:
 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä kokonaisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehittämisohjelmien kanssa
 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme:
Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstöohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan
osallisuus ja digitaalisuus.
 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa
18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousarvio
 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus
 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian
valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouksissa keskusteluasioina
 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköisesti
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

20.8.2018
19.3.2018
15.1.2018
18.12.2017
11.12.2017
20.11.2017
23.10.2017

293
103
21
273
526
470
403

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 164
§ 60
§ 12
§ 136
§ 300
§ 272
§ 235

Khall § 235

./..
 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan
30.10.2017
Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset
sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatkovalmistelun.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajille toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu viikolla 43.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.

Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 272

Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa
2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä.
Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi
ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kannanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitystavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskustelee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta
sekä päättää jatkovalmistelusta.
./..
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Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin
tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alkavassa kokouksessa.
______________________

Khall § 300, liite 50

Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsenten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pidettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.
Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen
tehtiin vain yksi pieni muutos.
Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu
visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehittämisohjelmasta toimenpiteineen.
Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoitteeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–
2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategista tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa teemaa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Ohjelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus
päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta.
Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää
strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017
mennessä, ja se jaetaan kokouksessa.
Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä
saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.
./..
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Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi
hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian
tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden
2019 aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä,
tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia
2020–2022.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset
strategialuonnokseen.
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.
______________________

Kvalt § 136

Aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköpostitse.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto hyväksyi Pornaisten kuntastrategian 2018 – 2020 yksimielisesti.
Valtuusto päätti yksimielisesti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan
maininnan: Väestötavoite on minimitavoite.
______________________
./..
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Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneentaulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta.
Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitetty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa.
Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala,
hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä
talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallintoja talous -toimiala.
Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset tavoitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:
1) Kehittäminen
2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen
3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja
skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättävät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoimanäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus
tekee oman työnsä vastaavalla tavalla.
Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyöskentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista
mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.
Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut
kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteuttamaan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine perusteluineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään
lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen.
Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimivaltuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan selvitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vähän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
./..
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Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esitysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on:
 tilannekuva 1 sivu
 skenaariot 1-2 sivua
 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua
 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua
Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja varmistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja.
Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään
kunnanvaltuustossa samanaikaisesti.
Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu:
 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018
 valmistelun käynnistäminen 2/2018
 osallistumismenettelyt 3-4/2018
 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmistelutyöhön 5/2018
 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018
 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018
 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018
 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa 10/2018
 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien
valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.
Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslautakunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan toukokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan kevään tavoiteaikataulu on seuraava:
-

toteutetaan henkilöstökysely 29.3. mennessä

-

tulosten esittely kunnanhallitukselle 23.4.

-

ohjelman sisällön valmistelua kunnanhallituksessa 2.5.

-

kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston
yhteinen kokous toukokuun puolivälissä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan aikataulun tietoonsa saatetuksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 164

Kolmea strategista kehittämisohjelmaa on valmisteltu henkilöstöä ja
kuntalaisia osallistaen ja kuunnellen.
Kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston jäsenet,
valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnan johtoryhmän edustajat kokoontuivat 14.5.2018 esittelemään valmistelutilannetta ja keskustelemaan ohjelmien yhteensovittamisesta. Jokaisesta ohjelmasta esiteltiin valmistelutilanne, tehdyt toimenpiteet sekä keskeiset havainnot jatkovalmistelua
varten. Ohjelmia on tämän jälkeen työstetty edelleen.
Ohjelmaluonnokset esitellään ja jaetaan kokouksessa, ja ne toimitetaan
tämän jälkeen sähköisessä muodossa kunnanhallituksen jäsenille sekä
tiedoksi ja kommentteja varten valtuustoryhmien puheenjohtajille.
Ajatuksena on, että kunnanhallitus antaa oman palautteensa ohjelmista
kokouksessaan 3.9.2018, jonka jälkeen ohjelmat viimeistellään ehdotuksiksi syyskuun aikana.
./..
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Kunnanhallitus

§ 164

Khall § 164

./..
Kunnanhallitus käsittelee ohjelmaehdotuksia myös talousarvioseminaarissaan 25–26.10.2018. Tällöin arvioidaan, missä määrin hyväksytty
kuntastrategia ja ohjelmatyöt ovat ohjanneet vuoden 2019 talousarvion
valmistelua.
Esityslistan mukana lähetetään vielä tiedoksi kunnanhallituksen antamat
kuntastrategian laadintaohjeet sekä valtuuston hyväksymät Pornaisten
kunnan strategiset tavoitteet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää antaa
oman palautteensa ohjelmaluonnoksiin kokouksessaan 3.9.2018.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMISMUUTOS INVESTOINTIOSAN KOHDASSA KADUT JA
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT
Khall § 165

Uudenmaan ELY –keskuksen kanssa on lähdetty toteuttamaan MT 1494
kevyen liikenteen väylän esisuunnitelmaa Helsingintielle välillä
Porvoontie-Vähä-Laukkoskentie.
Hankkeelle on varattu vuoden 2018 talousarvion investointiosassa
50 000 €:n määräraha. Hanketta on tarkoitus jatkaa tiesuunnitelmalla, jota varten hanke jatkuu maastomallin ja pohjatutkimusten tekemisellä ennen tiesuunnitelman laadintaa. Nämä toimenpiteet tarvitaan, jotta tiesuunnitelman laadinta on mahdollinen. Toimenpiteiden toteuttamiseksi
tarvittaisiin 40 000 €:n määräraha.
Linnunlaulun asfalttiurakkaan on talousarviossa varattu 150 000 €:n
määräraha. Tästä määrärahasta on mahdollista siirtää 40 000 € edellä
mainittujen toimenpiteiden suorittamiseen. Näin hankkeen suunnittelua
pystytään jatkamaan keskeytyksettä. ELY-keskus osallistuu kustannuksiin 50 %:lla.
Seuraava vaihe tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen on yksilöllinen
rakentamissuunnitelma.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Linnunlaulun asfalttiurakkaan
varatusta määrärahasta siirretään 40 000 € MT 1494 kevyen liikenteen
väylän tiesuunnitelman edellyttämän maastomallin ja pohjatutkimusten
rahoittamiseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN MÄNTSÄLÄN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN
MUUTOSEHDOTUKSESTA
Khall § 166

Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.6.2018/
§ 87 päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot.
Rakennusjärjestyksen uudistamistyön yhteydessä on tarkasteltu mm.
muuttuneen lainsäädännön vaikutuksia rakennusjärjestykseen, tarkastettu rakennusjärjestyksen suhdetta muihin kunnallisiin määräyksiin, suunnitelmiin tai strategioihin, huomioitu nykyisen rakennusjärjestyksen soveltamisessa ilmenneet muutostarpeet, vapautettu vaikutuksiltaan vähäisempiä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta nykyistä laajemmin sekä suoritettu asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen määräysten ajanmukaisuuden ja tarpeellisuuden tutkiminen ja arviointi.
Lausunnot on pyydetty toimittamaan kuntakehityslautakunnalle
31.8.2018 mennessä
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa yhteenveto
asian käsittelystä Mäntsälän maankäyttölautakunnassa ja kuntakehityslautakunnassa. Aineistossa on esitetty rakennusjärjestysehdotus luvuittain sekä merkittävimmät muutokset perusteluineen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa rakennusjärjestyksen muutosehdotuksesta
seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta pitää ehdotuksen sisältöä hyvänä erityisesti lupajärjestelmän kehittämisen ja asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvan rakentamisen säätelyn osalta. Mäntsälässä, kuten myös Pornaisissa on kyläalueita, joissa rakentaminen voidaan liittää keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Näiden alueiden tiivistäminen on tarpeen kyläpalveluiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Tämän pykälän 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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YHTENÄISKOULUN VS. REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 167

Yhtenäiskoulun vs. rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan
rekrytointilupahakemuksen:
-

monimuotoluokan 3-5 M opettajan (erityisluokanopettaja) määräaikainen palvelussuhde 1.9.2018 – 31.7.2019

-

vakinainen viranhaltija irtisanoutunut tehtävästään 8.8.2018 alkaen

-

talousarviossa on määräraha

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.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 168

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.7.2018 dnro 04064/17/8103:
Valitus verotuksen oikaisua koskevassa asiassa.



Aluehallintoviraston muutospäätös 27.6.2018 ESAVI/9554/07.03.03/2016: Valtionavustuksen myöntäminen etsivään
nuorisotyöhön (avustuksen käytön jatkoaika).



Aluehallintoviraston muutospäätös 27.6.2018 ESAVI/10266/07.03.03/2017: Valtionavustuksen myöntäminen etsivään
nuorisotyöhön (avustuksen käytön jatkoaika).



Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 21.6.2018 työsuojelutarkastuksesta 19.4.2018 nro 2018/19159.



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri/valtuusto, pöytäkirjanote
14.6.2018 § 12: Esitys tammi-huhtikuun 2018 toteutuneen talousarvion ylittävän ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille.



Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n fuusion
sulautumissuunnitelma hyväksytty, sähköposti 20.6.2018.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.5.2018,
pöytäkirjanote § 45, dnro 142/2018: Päihdeasiakkaiden laitoshoidon kriteerit 1.9.2018 alkaen.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.5.2018,
pöytäkirjanote § 46, dnro 143/2018: Alueellisen kuntoutuspalvelun
kehittämisen painopisteet vuonna 2018 ja kuntoutuspalvelujen keskitetyn koordinaation suunnittelu vuodelle 2019.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.5.2018,
pöytäkirjanote § 47, dnro 144/2018: Asiakasmaksun määräytymisen periaatteet henkilökohtaisen budjetin kokeilussa.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.5.2018,
pöytäkirjanote § 48, dnro 145/2018: Henkilöstöjohtajan viran perustaminen.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.5.2018,
pöytäkirjanote § 49, dnro 56/2017: Vuoden 2018 talousarvion ja
käyttösuunnitelman muuttaminen sote-tietopakettien osalta.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 29.5.2018,
pöytäkirjanote § 55, dnro 181/2018: Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän alueen kriisipäivystyspalveluiden liittäminen KeskiUudenmaan sosiaalipäivystykseen ja kuntayhtymän järjestämisvastuulle.
./..
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 29.5.2018,
pöytäkirjanote § 56, dnro 182/2018: Vuoden 2019 talousarvion
valmistelun periaatteet.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 29.5.2018,
pöytäkirjanote § 57, dnro 34/2018: Valtuustoaloite maksuttoman
ehkäisyn tarjoamisesta nuorille sote-kuntayhtymän alueella.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 29.5.2018,
pöytäkirjanote § 58, dnro 58/2018: Valtuustoaloite ”Terveyskeskusmaksuista luopuminen perusterveydenhuollossa 1.1.2019 alkaen”.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 64, dnro 186/2018: Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 65, dnro 187/2018: Sijaisvälityksen järjestäminen
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 66, dnro 188/2018: Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän rekrytointiperiaatteet.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 67, dnro 189/2018: Kuljetuspalveluun liittyvän
matkojen välitys- ja laskutuspalvelusopimusten täydentäminen ja
kuljetuspalvelun kustannuksista sopiminen / Lähitaksi Oy.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 68, dnro 120/2018: Valinnanvapauskokeilun jatkorahoituksen hakeminen vuodelle 2019.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 12.6.2018,
pöytäkirjanote § 70, dnro 183/2018: Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän osavuosikatsaus tammi-huhtikuu.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 19.6.2018,
pöytäkirjanote § 30, dnro 76/2018: Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutus ja sitä koskevat periaatteet Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymässä.

./..
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 19.6.2018, pöytäkirjanote § 32, dnro 58/2018: Valtuustoaloite ”Terveyskeskusmaksuista
luopuminen perusterveydenhuollossa 1.1.2019 alkaen”.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 24.5.2018, pöytäkirjanote § 18, dnro 115/2018: Ikääntyneiden kotiapu –kokeilu vuodelle
2018.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 24.5.2018, pöytäkirjanote § 19, dnro 143/2018: Alueellisen kuntoutuspalvelun kehittämisen painopisteet vuonna 2018 ja kuntoutuspalvelujen keskitetyn koordinaation suunnittelu vuodelle 2019.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 24.5.2018, pöytäkirjanote § 22, dnro 13/2017: Valtuustoaloite Kellokosken sairaalan nuoriso-osastojen säilymiseksi Kellokoskella Laakson sairaalan valmistumiseen asti.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 24.5.2018, pöytäkirjanote § 23, dnro 56/2017: Vuoden 2018 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen sote-tietopakettien osalta.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 3.7.2018, pöytäkirjanote § 76: Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 3.7.2018, pöytäkirjanote § 77: Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 3.7.2018, pöytäkirjanote § 78: Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen
järjestäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
20.6.2018 § 48: Pornainen, poikkeamispäätös kiinteistölle 611-406-1535.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
20.6.2018 § 53: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu
ry:n Vesistötalkkari –hanke vuosiksi 2019-2021.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 27.6.2018.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 13.8.2018.



Päätöksiä ajalta 26.6. – 20.8.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________
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Muita asioita ei ollut.
_________________
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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
163, 164, 165, 166, 168, 169

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
167

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

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

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

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

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

