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Pöytäkirja tarkastetaan 4.12.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Aija Franti.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 4.12.2018
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 5.12.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 238

Kokouspäivämäärä
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VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 – 2021 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 238

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanvaltuusto asetti 25.6.2018 menojen kasvuksi 1,4 % hyväksyessään kehykset vuoden 2019 talousarviolle.
Toimialojen esitysten mukainen laskennallinen toimintamenojen
kasvu on 2,2 % verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 300.000 euroa vähemmän verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon.
Verotuloja arvioidaan kertyvän ennusteen mukaan 20,6 M€, mikä on
750.000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvion kertymäarvio.
Verotuloarvio vuodelle 2019 on pudonnut 400.000 euroa kesäkuussa
tehdyn kehyspäätöksen jälkeen.
Vuosikate on esitysten mukaan 1.802.630 euroa. Vuosikate kattaa poistot.
Lainojen lyhennykset vuosina 2019–2021 ovat 1,7-2,6 M€/vuosi, yhteensä 6,6 M€. Tavoitteena on, että lyhennykset maksetaan terveen talouden periaatteiden mukaisesti vuosikatteella.
Investoinnit nettona vuonna 2019 ovat 2.717.000 euroa. Vuonna 2020
nettoinvestoinnit ovat 3.951.000 euroa ja vuonna 2021 2.755.000 euroa.
Lisää lainaa ei näillä näkymin tarvitse ottaa vuonna 2019. Lainakanta on
suunnitelman mukaisilla investoinneilla vuoden 2019 lopussa n. 11,7 M€
eli n. 2.226 €/asukas. Lainamäärä v. 2020 lopussa on arviolta n. 11,5 M€
eli asukasta kohti 2.150 € ja vuonna 2021 10,8 M€ eli 2.000 €/asukas.
Talousarvioesityksen mukaan ylijäämä vuodelle 2019 on 181.895 euroa.
./..
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§ 238
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./..
Ehdotus talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille
2019–2021 on lähetetty sähköpostitse 28.11.2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–
2021 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallinto- ja taloustoimiala oikeutettiin tekemään stilistisiä ja teknisluonteisia korjauksia talousarvioesitykseen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA
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Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018
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SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ
Khall § 239

Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti:
-

yleishallinto/kertalaskutus 2015 – 2017

-

vapaa-aikatoimi/kertalaskutus 2015 – 2017

-

koulutoimi/kertalaskutus 2016

-

koulutoimi/iltapäivähoito 2011 – 2017

-

tekninen toimisto/kertalaskutus 2014 – 2017

-

Vuokrat, Mäntsälä/tekninen toimisto 2017

9 268,13 €
652,78 €
20,00 €
885,51 €
6 621,04 €
0,30 €

- vanhentuneet kirjaston myöhästymismaksut
966,73 €
2002 – 2010 (siv.ltk käsitellyt asian omalta osaltaan 21.11.2018 § 91)
Yhteensä

18 414,49 €

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää poistaa edellä mainitut saatavat kunnan tileistä.
Esityslistan lähettämisen jälkeen on vesihuoltolaitokselta tullut ehdotus
poistettavista saatavista vuosilta 2016 – 2017, poistettaviksi esitettäviä
eriä on yhteensä 17 388,76 euroa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tileistä poistettavia saatavia yhteensä 35 803,66 euroa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA
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§ 240

Kokouspäivämäärä

sivu
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KEVÄÄN 2019 KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSAJAT
Khall § 240

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin
klo 18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30 alkaen.
Kevätkaudelle 2019 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
14.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 28.3. (tilinpäätös), 1.4., 15.4., 6.5., 20.5.
Valtuusto
28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kevään 2018 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA
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§ 241
§ 31

Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018
19.11.2018
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45

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
VUOSILLE 2019 – 2020
Yhteistyötmk § 31, liite 7 Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö on uudistunut
1.1.2015 alusta lukien.
Kunnan velvollisuutena on sekä viranomaisena että työnantajana edistää
toiminnassaan ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ihmisten
yhdenvertaisuus on Suomen perustuslakiin perustuva oikeus. Lain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperä, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Voimassa oleva kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on
laadittu vuosille 2016 – 2018.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy
liitteenä nro 7 olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 241, liite 37

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on esityslistan liitteenä
nro 37.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman liitteen nro 37 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallitus

§ 241

Khall § 241

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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§ 33

Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018
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48

PORNAISTEN KUNNAN HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄOHJEEN PÄIVITTÄMINEN
Yhteistyötmk § 33

Pornaisten kunnan henkilökunnan voimassa oleva merkkipäiväohje on
hyväksytty vuonna syksyllä 2013 ja se on tullut voimaan 1.1.2014.
Merkkipäiväohje kaipaa täsmentämistä ainakin kohdan 3. Muistaminen
pitkäaikaisesta palveluksesta osalta. Vuoden 2019 alusta varhaiskasvatus
siirtyy Pornaisten kuntaan.
Nykyisen säännön kohta 3. kuuluu seuraavasti:
”Pornaisten kunnan yhtäjaksoisessa päätoimisessa palveluksessa olleita
henkilöitä muistetaan seuraavasti:
- 10 vuotta
yhden (1) päivän palkallinen loma
- 15 vuotta
kolmen (3) päivän palkallinen loma
- 20 vuotta
viiden (5) päivän palkallinen loma
- 25 vuotta
viiden (5) päivän palkallinen loma
- 30 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma
- 35 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma
- 40 vuotta
kymmenen (10) päivän palkallinen loma”
Varhaiskasvatus siirtyi Mäntsälän kuntaan 1.1.2009, nyt kun varhaiskasvatus siirtyy takaisin Pornaisten kuntaan, niin siellä on jonkin verran
henkilöitä, jotka palaavat takaisin. Heidän osaltaan tulee tehdä päätös,
huomioidaanko heidän osaltaan Pornaisissa palveltu aika ennen Mäntsälään siirtymistä vai ei.
Kopio voimassa olevasta merkkipäiväsäännöstä lähetetään esityslistan
mukana tiedoksi.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta keskustelee merkkipäiväsäännön päivittämisestä ja
päättää mahdollista jatkotoimenpiteistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Yhteistyötoimikunta päätti, että merkkipäiväsääntö päivitetään ja toimitetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..
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§ 242

Khall § 242, liite 38

./..
Päivitetty merkkipäiväohje on esityslistan liitteenä nro 38.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan henkilökunnan merkkipäiväohjeen
liitteen nro 38 mukaisena. Merkkipäiväohje tulee voimaan 1.1.2019
alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu

3.12.2018
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441
105

LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 1.3.2019 ALKAEN
Sivltk § 81

Liikunta nähdään perustuslakia tulkittaessa sivistyksellisenä perusoikeutena. Kuntalaissa on maininta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä.
Säädöksillä on suorat yhteydet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan sekä liikuntalakiin. Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten
luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee
luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen (liikuntalaki390/2015§5). Mahdollisen soteja maakuntauudistuksen myötä liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa entisestään.
Liikkumattomuuden aiheuttamiksi kustannuksiksi voidaan lukea sairauksien aiheuttamat suorat terveydenhuollon (käynnit, toimenpiteet,
lääkkeet jne.) kustannukset sekä tuottavuuden kustannukset menetettyjen
työpanosten osalta. Liikkumattomuuden aiheuttamat ikääntyneen väestön koti- ja laitoshoidon kustannukset, tuloverojen menetykset sekä työttömyysetuuksien kustannukset ovat niin ikään kansantaloudellisesti
merkittävä menoerä. Kustannuksiin voidaan lisätä liikkumattomuuden
aiheuttaman syrjäytymisen osuus kustannuksista. Yhteensä nämä liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset
ovat valtakunnan tasolla 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari, Kolu 2018).
Esimerkkinä kustannuksista voidaan mainita, että jo kahden lonkkamurtuman ennaltaehkäisy liikunnan keinoin säästäisi rahaa riittävästi liikunnanohjaajan palkkaukseen yhdeksi vuodeksi (1htv). (THL 2016).
Pornaisten kunnan yksi strategisista tavoitteista vuosille 2018 - 2020 on
panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Hyvinvointiohjelmassa strategisen tavoitteen alle on kirjattu uuden kunnan rooli kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa monipuolisten liikunnanohjauspalveluiden vakiinnuttamista ja kehittämistä huomioiden kaikki ikäluokat ja kohderyhmät. Hyvinvointiohjelmaan on kirjattu myös hyvinvointineuvonnan säilyttäminen ja kehittäminen. Liikunnanohjaajan työtehtävän vakinaistaminen tukee hyvinvointiohjelmaan kirjattujen tavoitteiden
toteutumista. Riittävien liikunnanohjauspalveluiden ja hyvinvointineuvonnan säilyttäminen vaativat kokopäiväisen työntekijän työpanoksen.
Pornaisissa on ollut kokopäiväinen liikunnanohjaaja vuoden 2011 alusta.
Liikunnanohjauspalvelut ovat vakiintuneet osaksi kunnan palvelurakennetta. Liikunnanohjauspalveluita tarjotaan kaiken ikäisille huomioiden
myös erityisryhmät (ikääntyneiden liikunta, soveltavan liikunnan ryhmä).
Noin puolet liikunnanohjaajan palkkamenoista on rahoitettu valtionavustuksilla. Työnkuvaan on kuulunut kulloisenkin valtionavustuksen
./..
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Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 243
§ 81

Sivltk § 81

../.
mukainen hanketoiminta ja sen koordinointi. Menneitä hankkeita ovat
muun muassa lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke, hyvinvointivalmennuksen pilotointi sekä parhaillaan käynnissä oleva lajikokeilu –
hanke. Koska osa liikunnanohjaajan palkasta on rahoitettu valtionavustuksella, toiminnan jatkuvuus on ollut sidottuna vuosittain erikseen haettavaan ja myönnettävään valtionavustukseen.
Liikunnanohjaajan työnkuvaan kuuluvat liikunnanohjauspalveluiden
suunnittelu ja koordinointi, liikunnanohjaus, salivuorojen hallinnointi sekä hyvinvointineuvonta. Liikunnanohjaaja vastaa kunnan kuntosalin asiakkuuksista ja laskutuksesta sekä osallistuu tarvittaessa nuorisotoimen
työtehtäviin. Liikunnanohjauspalveluiden kehittämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat niin ikään työnkuvaan.
Sivistyslautakunnan alaisen vapaa-aikatoimen tulevien vuosien talousarvioon voidaan varata määräraha vakinaisen liikunnanohjaajan palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. Palkkaukseen vaadittava määräraha mahtuu
kunnanhallituksessa (18.6.18 § 142) asetetun talousarviokehyksen sisälle,
eikä edellytä karsintaa vapaa-aikatoimen muista toiminnoista.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistyslautakunnan alaisen vapaa-aikapalveluiden talousarvioon varataan vuosittain määräraha vakinaisen liikunnanohjaajan palkkauksesta
aiheutuviin kuluihin vuodesta 2019 alkaen. Liikunnanohjaajan työtehtävä vakinaistetaan 1.3.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas
0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________________________

Khall § 243

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liikunnanohjaajan työsuhde vakinaistetaan 1.3.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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RUOTSIN JA SAKSAN KIELTEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA PÄÄTOIMISEN KIELTEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
Sivltk § 90

Valtuustossa (29.5.2017) hyväksytyn hallintosäännön 32§:n mukaan
kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Pornaisten Yhtenäiskoulussa on määräaikaisesti täytettynä ruotsin ja saksan
kielten lehtorin virka. Opetusvelvollisuus virassa on 20 vuosiviikkotuntia.
Oppilasmäärän muutosten sekä opetettavien kielten tarpeen vaihtelun
vuoksi lehtorin virkaa esitetään muutettavaksi päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi. Muutos toteutetaan siten, että lehtorin virka lakkautetaan ja
perustetaan päätoiminen kielten tuntiopettajan virka. Opetettavat kielet
määritellään hakuilmoituksen yhteydessä, jotta tulevaisuudessa opetettavia kieliä voidaan tarvittaessa muuttaa. 1.8.2019 alkaen virkaan henkilöä
haettaessa opetettaviksi kieliksi määritellään ruotsi- saksa- espanja.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
-

ruotsin ja saksan kielten lehtorin viran lakkauttamista
päätoimisen kielten tuntiopettajan viran perustamista

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________________________
Khall § 244

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen, jonka mukaan
ruotsin ja saksan kielten lehtorin virka lakkautetaan ja perustetaan päätoiminen kielten tuntiopettajan virka.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA ETEVA
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 245

Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 14.12.2018 klo
12.00 Hotel Sveitsissä, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan kuntayhtymäkokouksen edustaja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Kuntayhtymäedustaja edustaa kokouksessa kuntaa.
Esityslista liitteineen toimitetaan sähköisesti ja kirjepostina kunnan kirjaamoon. Kunta vastaa materiaalin toimittamisesta edelleen kokousedustajalle tai varaedustajalle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Eteva
kuntayhtymän 14.12.2018 pidettävään 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
14.12.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen Päivi Laitisen ja hänen varaedustajakseen Terhi Niinikosken.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN KAUDEKSI 2019 – 2020
Khall § 246

Kuntalain 26 §:n mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain
(72/2006) 8 §:ssä.
Kauden 2018 – 2019 (valittu 2017) nuorisovaltuustossa jatkavat
Eetu Nieminen, Jenna Jaatinen, Julius Takko, Kai Talvituuli,
Mikael Nummila ja Esko Laitinen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Pornaisten nuorisovaltuustoon kaudeksi
2019 – 2020 seuraavat jäsenet: Melissa Rissanen, Viola Wende,
Emmi Tuomala, Jasmine Partanen, Helmi Blom, Kia Mattila,
Sanja Rinne ja Helmi Yliniemi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ICT-TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2019
Khall § 247

Kuluvana vuonna tukipalvelut on ostettu Pukkilassa toimivalta Nicemedia Oy:ltä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 §:ssä 292
hyväksynyt ICT-tukipalveluiden oston Nicemedia Oy:ltä vuonna 2018.
Nicemedia Oy:n edustajien ja kunnan edustajien kesken on pidetty palaveri 27.11.2018, jolloin Nicemedian edustajat ilmoittivat olevansa halukkaita jatkamaan ICT-tukipalvelua 26.11.2018 päivätyn tarjouksen
mukaisesti.
Nicemedia Oy:n 26.11.2018 päivätty tarjous lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa ICT-tukipalvelusopimusta Nicemedia
Oy:n kanssa vuonna 2019 26.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA / 611-406-2-53
Khall § 248

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka koskee 0,2290 hehtaarin suuruista kiinteistöä 611-406-2-53 RANTA. Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2008 ja sillä on yksi loma-asunto.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä, osoitteessa
Kotojärventie 51.
Kiinteistö rajautuu Kotojärven vesialueeseen ja on maastoltaan loiva etelään suuntautuva rinne, jolla on puustoa.
Kiinteistöllä on parikymmentä vuotta aiemmin rakennettu loma-asunto,
joka on hakijan mukaan rakennettu silloisten asuinrakennusten normien
mukaan. Loma-asunnon koko on 71 krsm2.
Kotojärven kartanoon länteen päin on etäisyyttä 120 metriä ja toiseen
rantanaapuriin itään päin on etäisyyttä 230 metriä. Juuri asemakaavoitettuun, luoteessa sijaitsevaan asuinalueeseen, on etäisyyttä noin sata metriä.
Ala-asteelle on etäisyyttä kohteesta 2,5 km ja yläasteelle 4,3 km sekä
päiväkotiin 2,8 km.
Kiinteistön rakennusta ei ole liitetty alueelliseen vesi- tai viemärijärjestelmään.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi ympärivuotiseksi asunnoksi.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on vihreällä alueella, joka on virkistysalueen aluemerkintä. Samalla alueella on kunnan uimaranta, Kotojärven kartanon alue ja kunnan Kivisniemen metsäalue.
Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen Pornaisten Kotojärven osayleiskaavan alueella, joka on saanut lainvoiman vuonna 2002. Osayleiskaavassa kiinteistöllä on 1RA-1- merkintä, mikä tarkoittaa lomaasuntoaluetta. Merkinnän mukaan kiinteistölle saa rakentaa yhden lomaasunnon, joka on enintään 150 krsm2 ja saunan, joka on enintään 25
krsm2. Loma-asunnon tulee olla rannasta 40 metrin etäisyydellä ja saunan 15 metrin etäisyydellä.
./..
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Maankäyttö- ja rakennuslain 171§:n, 173§:n ja 174§:n mukaan muutos
vaatii poikkeamisluvan.
Kiinteistö sijaitsee myös Kotojärven kartanon asemakaavan alueella.
Kiinteistön kohdalla on merkinnät RA, asunnon kohdalla 155 ja saunan
kohdalla 25. RA-merkintä tarkoittaa loma-asuntokorttelia ja rakennuspaikalle saa olla yksi asunto. Asunnon koko saa olla enintään 155 krsm2
ja sauna 25 krsm2. Lisäksi asemakaavassa on kiinteistön kohdalla merkinnät, että loma-asunnon tulee olla 1-kerroksinen, asunnon ja saunan
tulee olla merkityn rakennusalan sisällä sekä rantavyöhykkeelle tulee istuttaa puita ja pensaita.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (27.11.2018):
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamista jäljempänä mainituin perusteluin ja ehdoin.
Perustelut:
Kotojärven rannoilla on kaksi osayleiskaavaa. Ensimmäinen on Kotojärven osayleiskaava vuodelta 2002. Toinen on Pornaisten eteläisten kylien
osayleiskaava vuodelta 2008. Kotojärven osayleiskaavassa on viisi vesialueeseen rajautuvaa rakennuspaikkaa, joilla on ympärivuotisen rakennuspaikan merkintä AO. Lisäksi kaava-alueella on myönnetty yksi poikkeamislupa RA-1 muuttamiseksi ympärivuotiseen asumiseen.
Eteläisten kylien osayleiskaavassa on samoin viisi rakennuspaikkaa, jolla on ympärivuotisen asumisen merkintä AT.
Rakennettu loma-asunto täyttää asemakaavan ja osayleiskaavan minimietäisyydet rannasta ja rakennettu kerrosala on asemakaavan ja
osayleiskaavan sallimissa rajoissa.
Ehdot:
Kotojärven tila on huonontunut viime vuosina. Jos vesialueeseen rajoittuvalla kiinteistöllä sallitaan ympärivuotinen asuminen, tulee kiinteistön
liittyä alueelliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta ja maakunta
kaavasta sekä ote Kotojärven osayleiskaavasta ja Kotojärven kartanon
asemakaavasta sekä valokuvia kiinteistöltä.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamislupaa aluearkkitehdin esittämin perusteluin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 249

Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018

450

LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA / 611-401-10-36
Khall § 249

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman.
HAKIJA:
Kiinteistön omistajayhtiö on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka
koskee 0,5080 hehtaarin suuruista kiinteistöä 611-401-10-36 PAJURANTA. Kiinteistö on rekisteröity vuonna 1993 ja sillä on yksi lomaasunto.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten pohjoisessa Halkian kylässä,
osoitteessa Mäntsäläntie 200.
Kiinteistö rajautuu Mustijoen vesialueeseen ja on maastoltaan tasaista
vanhaa peltoa, jolle on istutettu puita ja pensaita.
Kiinteistöllä on aiemmin rakennettu loma-asunto ja sauna.
Joen varressa on kiinteistön pohjoispuolella 3 loma-asuntoa ja eteläpuolella yksi loma-asunto.
HAETAAN:
Kiinteistön omistajayhtiö hakee poikkeamislupaa vanhan loma-asunnon
ja saunan purkamiseen ja uuden yksikerroksisen, puuverhoillun vapaaajanasunnon rakentamiseen. Rakennuksen kerrosala tulisi olemaan 99
krsm2.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on vihreällä viivoitetulla alueella,
joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää
aluetta.
Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen Pornaisten pohjoisten kylien
osayleiskaavan alueella, joka on saanut lainvoiman vuonna 2009.
Osayleiskaavassa kiinteistöllä on RA - merkintä, joka tarkoittaa, että
kiinteistölle voi rakentaa yhden loma-asunnon. Uudis- ja täydennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaan sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan. Rakentaminen tulee ohjata peitteisille alueille sekä
olemassa olevien rakennusten ja teiden yhteyteen.
Rakennusjärjestyksen mukaan loma-asuntokiinteistölle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen rakennuksen, jonka tulee olla ½ I-, I tai I ½-kerroksinen. Kiinteistön yhteenlaskettu rakennettu pinta-ala saa olla enintään 200 krsm2 tai enintään 6% tontin maapinta-alasta. Itse loma-asunto
saa olla enintään 120krsm2 ja terassin pinta-ala saa olla enintään 50%
loma-asunnon pinta-alasta.
./..
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Loma-asunnon tulee olla keskiveden mukaisesta rantaviivasta vähintään
40 metrin etäisyydellä. Sauna voi olla enintään 25krsm2 ja sen tulee olla
vähintään 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Huvimajan, grillikatoksen tms. tulee olla vähintään kymmenen metrin etäisyydellä rantaviivasta.
Asemakaavaa alueella ei ole.
MRL:n 173§:n ja 174§:n mukaan rakennusluvan myöntäminen ko. tapauksessa vaatii poikkeamisluvan.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (27.11.2018):
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamista jäljempänä mainituin perusteluin ja ehdoin.
Perustelut:
Pornaisten oikeusvaikutteisessa pohjoisten kylien osayleiskaavassa vuodelta 2009 on kyseisen kiinteistön kohdalla musta pallo eli vanhan rakennuspaikan symboli. Vanhan rakennuksen korvaaminen uudella rakennuksella on osayleiskaavan mukaista.
Kiinteistölle tulee alueellinen vesi- ja viemäriverkosto.
Kiinteistölle johtaa olemassa oleva tie.
Ehdot:
Noudatetaan rakennusten enimmäispinta-alojen suhteen osayleiskaavan
ja rakennusjärjestyksen määräyksiä, kuten myös vähimmäisetäisyyksiä
rantaviivasta.
Rakennukset tulee suunnitella rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin
kanssa yhteistyössä siten, että ne sopeutuvat ympäristöönsä massoiltaan,
muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väriltään.
Rakennusten tulee sulautua Mustijoen vanhaan historialliseen kulttuurimaisemaan.
Rakennusten ympärille on jätettävä ja istutettava riittävä suojapuusto.
Kiinteistön tulee liittyä alueelliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
./..
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Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaavasta ja Pohjoisten kylien osayleiskaavasta sekä valokuvia kiinteistöltä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamislupaa aluearkkitehdin esittämin perusteluin.
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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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUKSESTA / 611-404-2-101
Khall § 250

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen,
joka koskee 71,62 hehtaarin suuruista tilaa, josta lohkotaan 1 hehtaarin
maa-alue uudeksi rakennuspaikaksi.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö, 611-404-2-101 ISO-PRUUNI, sijaitsee Pornaisten
Kupsenkylässä, osoitteessa Pornaistentie 418. Tilalla on neljä lohkoa,
joilla ei ole rakennuksia. Lohkot sijoittuvat Mustijoen itärannalta itään
päin noin kolmen kilometrin etäisyydelle.
Kupsenkylässä tällä alueella on vuosisatojen aikana muodostunut kylä
mäistä rakennetta Pornaistentien molemmille puolille.
Rakennuspaikka on melko tasainen metsäsaareke Mustijokilaaksossa.
Jokeen tulisi rakennuksista olemaan etäisyyttä noin 80 metriä.
Alueella on vesi- ja viemäriverkosto.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua 1-2-kerroksisen
omakotitalon ja autotalli-varaston rakentamiseen.
Rakennukset tulisivat sijaitsemaan osayleiskaavan M-alueella, joka on
maa- ja metsätalousvaltainen alue. Nyt haetaan siirtoa Pornaistentien
länsipuolelle jokilaaksoon M-alueelle AT-alueelta, jolle uusi rakennuspaikka on osayleiskaavassa osoitettu.
Osayleiskaavassa on kiinteistöllä yksi keltainen pallo eli uuden rakennuspaikan symboli, joka sijaitsee AT-alueella.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia.
Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen Pornaisten pohjoisten kylien
osayleiskaavan alueella, joka on saanut lainvoiman vuonna 2009. Tilalla
on yhden uuden rakennuspaikan symboli Pornaistentien itäpuolella olevalla lohkolla AT-alueella. M-alue on osayleiskaavan mukaan tarkoitettu
maa- ja metsätaloutta varten, mutta osayleiskaavassa olevin ehdoin sille
on mahdollisuus rakentaa. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään
10 000 m2. Mikäli rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen tai vastaavaan
alueelliseen vesi- ja viemäriverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko
on 5 000 m2. Uudisrakentaminen tulee ohjata maisemallisesti edullisille paikoille.
./..
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Rakennuspaikka tulee osoittaa mahdollisuuksien mukaan muun olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen, tien varsille ja puuston suojaan.
Asemakaavaa ei rakennuspaikalla ole.
Alue on MRL:n 16§:n ja 137§:n mukaan on suunnittelutarvealuetta.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (20.11.2018):
Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua seuraavin perusteluin
ja ehdoin.
Perustelut:
Kiinteistö on oikeusvaikutteisen Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaava-alueella, joka sallii rakentamisen edellä mainituin ehdoin.
Rakennuspaikka sijaitsee päätiestön varrella, noin sadan metrin etäisyydellä Pornaistentiestä.
200 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta on naapurustossa kymmenisen
vanhaa rakennuspaikkaa ja uusi rakennuspaikka täydentää kylärakennetta.
Rakennuspaikan läpi kulkee alueellinen vesi- ja viemärijärjestelmä.
Ehdot:
Rakennukset tulee sijoittaa niin, etteivät ne työnny jokimaisemaan katsottuna Pornaistentieltä tai Mustijoen toiselta puolelta, vaan pysyvät
metsäsaarekkeen alaosassa.
Rakennukset tulee suunnitella rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin
kanssa yhteistyössä siten, että ne sopeutuvat ympäristöönsä massoiltaan,
muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väriltään. Rakennusten tulee sulautua
Mustijoen vanhaan historialliseen kulttuurimaisemaan.
Rakennusten ympärille on jätettävä ja istutettava riittävä suojapuusto.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaavasta ja osayleiskaavasta sekä valokuvia rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua aluearkkitehdin
esittämin perusteluin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 251

Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018

456

ILMOITUSASIAT
Khall § 251

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tiedote 1/2018, 16.11.2018: Uusi
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa vuoden 2019 alussa.



Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja 7/2018, 19.11.2018.



Nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen yhteinen kokousmuistio
19.11.2018.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 8/2018, 15.11.2018.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9/2018, 21.11.2018.



Päätöksiä ajalta 20.11. – 3.12.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 252

MUUT ASIAT
Khall § 252

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

3.12.2018

457

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

3.12.2018

253

458

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
238, 239, 240, 243, 248, 249, 250, 251, 252

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
241, 242, 244, 245, 246, 247

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
241, 242, 244, 245, 246, 247

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

459
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

