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§ 171
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sivu
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KUNNANVALTUUSTON 27.8.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 171

Kunnanhallitukselle esitellään 27.8.208 pidetystä kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 55

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018
Otteet: hallintokunnat, talous- ja viestintäjohtaja

§ 56

Määrärahan kohdentamismuutos investointiosan kohdassa
kadut ja kevyen liikenteen väylät
Otteet:
kirjanpito, tekninen toimi, talous- ja viestintäjohtaja

§ 57

Ernst & Young Oy:n kirje/Tilintarkastussopimuksen siirtäminen kolmannelle
Otteet: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, talous- ja viestintäjohtaja,
kirjanpito, tarkastuslautakunta

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ERON MYÖNTÄMINEN ELINA GARDIN-KUKKOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA
HENKILÖN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Khall § 172

Elina Gardin-Kukkonen on toimittanut 21.8.2018 saapuneen viestin,
jossa hän pyytää eroa Pornaisten kunnanvaltuustosta paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
Elina Gardin-Kukkonen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
- SDP:n valtuutettu
-

sivistyslautakunta: Erja Palviaisen varajäsen

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Elina GardinKukkoselle eron valtuuston jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää henkilön
Erja Palviaisen varajäseneksi sivistyslautakuntaan.
Valtuusto toteaa lisäksi, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä
nousee Tamara Talvituuli ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
Olavi Eloranta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Elina Gardin-Kukkoselle myönnetään ero luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muutos vuoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan Erja Palviaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Virpi Felt jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä nousee Tamara Talvituuli ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Olavi Eloranta.
______________________
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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
./..
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 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.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018
20.8.2018
19.3.2018
15.1.2018
18.12.2017
11.12.2017

316
295
105
23
275
528

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 173
§ 164
§ 60
§ 12
§ 136
§ 300

Khall § 300

./..
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018
20.8.2018
19.3.2018

319
298
108

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 173
§ 164
§ 60

Khall § 60

./..
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.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018
20.8.2018

320
299

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 173
§ 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.
______________________

Khall § 173

Ohjelmaluonnokset on lähetetty sähköisenä kunnanhallituksen jäsenille,
valtuuston puheenjohtajille, valtuustoryhmien puheenjohtajille, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston puheenjohtajille kommentointia varten.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa valmistelijoille lisäohjeistusta saatujen kommenttien ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 174

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018
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KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 174

Kirjastotoimenjohtaja on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa olevat työsuhde 9.10.2018
lukien

-

vakinainen viranhaltija on irtisanoutunut tehtävästään

-

tehtävien hoito edellyttää henkilön palkkaamista irtisanoutuneen tilalle

-

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. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 175

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018

322

ILMOITUSASIAT
Khall § 175

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Kansaneläkelaitoksen päätös 15.8.2018: Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta
1.1.2017-31.12.2017.



Yhtiökokouskutsu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ylimääräiseen
yhtiökokoukseen 25.9.2018 klo 17.00.



Päätöksiä ajalta 21.8. – 3.9.2018:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 176

MUUT ASIAT
Khall § 176

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

3.9.2018

323

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

3.9.2018

177

324

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
171, 172, 173, 175, 176

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
174

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
174

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

325
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

