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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro
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Sivu
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KOKOUSAIKA

Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Liu Päivi, poissa
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta
Laukka Jorma, Päivi Liun varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

218 – 226

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2017.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Terhi Niinikoski.

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 5.10.2017
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 6.10.2017
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 218

Kokouspäivämäärä

sivu

3.10.2017
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UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTI 2017
Khall § 218

Perinteinen Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään
23.-24.11.2017. Maakuntaparlamentti käynnistyy Finlandia-talossa ja
jatkuu uudistetulla Silja Europalla Tallinnan suuntaan.
Hinnat/henkilö + alv:
- maissa pidettävä osuus
- 1-hengen A-hytti
- 1-hengen B-hytti
- 2-hengen A-hytti
- 2 hengen B-hytti
Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2017.

90 €
360 €
280 €
264 €
252 €

Esityslistan mukana lähetetään ohjelmaluonnos tiedoksi. Parlamentin
järjestelyissä on Uudenmaan liiton kumppanina Suomen Kuntaliitto.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää maakuntaparlamenttiin osallistumisesta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti, että maakuntaparlamenttiin osallistuvat LiljanKukka Runolinna, Juha Virkki, Päivi Liu, Riitta Villanen, Jaana Putus,
Hannu Haukkasalo ja Seija Marttila.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Yhteistyötoimikunta

§ 219
§ 16

Kokouspäivämäärä

sivu

3.10.2017
25.9.2017

371
22

PALKANMAKSUPÄIVÄT VUODEN 2018 ALUSTA LUKIEN
Yhteistyötmk § 16

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.5.2017 §:ssä 100 päättänyt, että
Status palkkahallinto-ohjelma päivitetään CGI:n palkkahallinnon kuntamalliin vuodenvaihteessa 2017 - 2018. Status ohjelman ylläpito päättyy vuoden 2017 lopussa.
Palkkahallinnon ohjelman päivitystä valmistellaan parhaillaan ja on todettu, että palkanmaksupäiviä on turhan monta ja pitäisi siirtyä kahteen
palkanmaksupäivään kuukaudessa. Tällä hetkellä viranhaltijat saavat
palkan kuukauden 1. arkipäivä, opettajat kuukauden 10. päivä, työsuhteiset kuukauden 15. päivä ja sijaiset kuukauden viimeinen päivä.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että jatkossa kunnalla
on kaksi palkanmaksupäivää kuukaudessa, 10. päivä palkka maksetaan
vakinaisessa virka- ja työsuhteessa oleville henkilöille ja kuukauden
viimeinen päivä kaikille sijaisille.
Palkanmaksupäivien muutos toteutetaan 1.1.2018 lukien.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 219

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 220

Kokouspäivämäärä

sivu

3.10.2017
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LUOTTAMUSHENKILÖEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAL 2019 –SUUNNITELMAN
VALMISTELUUN
Khall § 220

HSL on pyytänyt kunnanhallituksia nimeämään luottamushenkilöt, Pornaisten kunnan osalta 2, osallistumaan Helsingin seudun maankäyttöä,
asumista ja liikennettä käsittelevään MAL 2019 –suunnitteluun.
MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan, miten seutua
pitäisi kehittää vuosina 2019 – 2050 ja sen pohjata solmitaan seuraava
MAL-sopimus valtion kanssa. Lisätietoja suunnitelmasta löytyy sivuilta
www.hsl.fi/mal.
Helsingin seudun 14 kunnan päätöksentekijät (HSYK, HSL:n hallitus,
KUUMA-johtokunta) päättävät MAL 2019 –suunnittelun lähtökohdista
loppuvuodesta 2017, lausunnoille lähetettävän suunnitelmaluonnoksen
sisällöstä syyskaudella 2018 sekä lopulta varsinaisesta suunnitelmasta
keväällä 2019.
MAL-yhteyshenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2019 –suunnittelussa: he
osallistuvat tiiviimmin MAL 2019:n prosessiin ja toimivat viestinvälittäjinä muiden luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Nimettyjen luottamushenkilöiden lisäksi prosessiin tulevat osallistumaan myös Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYK, HSL:n hallituksen ja KUUMA-johtokunnan
jäsenet.
Ensimmäinen MAL-yhteyshenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilaisuus
on seudun luottamushenkilöille suunnattu koko päivän seminaari, joka
pidetään torstaina 9.11.2017 Långvikissä Kirkkonummella. Seminaari
on osa MAL 2019:n valmistelua.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää 2 luottamushenkilöedustajaa MAL 2019 –
suunnitelman valmisteluun.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu
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Kunnanhallitus

§ 220

Khall § 220

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi MAL 2019 –suunnitelman valmisteluun LiljanKukka Runolinnan ja hänen varajäseneksi Jaana Putuksen sekä Juha
Virkin ja hänen varajäseneksi Päivi Liun.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 221

Kokouspäivämäärä

sivu

3.10.2017
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KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN
Khall § 221

Kansalaisen sähköisen palvelualustan kehittämiseen (ns. KAPA-laki) on
vuoden 2017 talousarvion investointiosassa varattu 25 000 €:n määräraha.
Palvelualustan kehitystyö ja tiedonsiirto on pystytty toteuttamaan käyttötalouspuolelta työllistämisvaroin palkkatuettuna työnä.
Viestinvälityksen osalta on selvityksen alla, miten saadaan suojattu viestinvälitysjärjestelmä toteutettua tähän palveluun ja lakisääteisiin vastuisiin. Kustannuksiltaan hanke kuuluu käyttötalouspuolelle.
Suomi.fi palveluiden palvelutietovarannosta on linkityksiä kunnan internet –sivuille, joiden tietovaranto ei suoraan vastaa tämän päivän haasteisiin.
Sivustojen sisällöstä ja sisällön hakemisesta ja vanhentuneesta ulkoasusta on myös tullut palautetta. Uudistamistarve on olemassa. Uusien sivujen rakenne voitaisiin toteuttaa siten, että kunnan ylläpitovastuulla olevien suomi.fi –palvelutietovarannon tietoja voitaisiin yhdistää myös internet –sivustoilla ja sivustojen ulkoasu olisi nykyaikainen ja tieto olisi
löydettävissä selkeästi. Internet –sivujen uudistaminen palvelisi myös
KAPA-lain mukaisen palvelutietovarannon hyödyntämistä kunnan sivustoilla. Tavoitteena on saada aikaan helposti päivitettävät sivut, joiden
kautta voidaan siirtää tietoa myös suomi.fi tuotantopalvelimelle tehtäessä päivityksiä kunnan internet-sivuilla ja päinvastoin. Samalla voitaisiin
toteuttaa sivustojen selkokielisyys –vaatimukset, facebook, twitter- ja
Instagram –linkitykset, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus saada uusista sivustoista tarvitsemansa palvelut. Samassa yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuus palautejärjestelmän uudistamiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kohdentaa kansalaisen sähköisen palvelualustan
kehittämiseen varatun 25 000 euron investointimäärärahan kunnan virallisten internet –sivustojen uudistamiseen ja linkittämiseen suomi.fi –
palveluihin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 222

Kokouspäivämäärä

sivu
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN REKRYTOINTILUPA
Khall § 222

Kunnassa on sivistystoimenjohtajan virka, joka on ollut täyttämättä
1.3.2011 lukien.
Kunnanvaltuuston 29.5.2017 hyväksymässä kunnan hallintosäännössä
on päätetty toimialoista ja johtamisjärjestelmästä. Hallintosäännön 10
§:ssä todetaan, että sivistyslautakunnan esittelijänä toimii 1.1.2018 alkaen sivistysjohtaja.
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää sivistysjohtajan viran rekrytointiluvan 1.1.2018
lukien.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 223

Kokouspäivämäärä
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JÄSENTEN VALINTA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEEN 1.6.2017 – 31.5.2018
Khall § 223

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin
vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta. Osana kokonaisuutta ohjausryhmä esitti kuntayhtymän perussopimusta uudistettavaksi. Uuden
perussopimuksen mukaan kuntayhtymä muutetaan yhden toimielimen
kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61 §). Kuntayhtymän ylintä päättävä toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi. yhtymähallitus
johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa määrätään.
Yhtymähallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kullakin jäsenkunnalla on kokouksessa kalenterivuoden alussa määriteltyjen jäsenkuntaprosenttiosuuksien mukainen äänimäärä.
Perussopimuksen mukaan kunnat päättävät yhtymähallituksen jäsenten
ja henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta niin, että jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 30 prosentin omistusosuutta
kohti. Jokaisella kunnalla on kuitenkin vähintään yksi yhtymähallituksen
jäsen.
Hallituspaikat jakaantuvat seuraavasti:
Hallituspaikkojen määrä
Askola
1
Lapinjärvi 1
Loviisa
1
Myrskylä
1
Orimattila 1
Pornainen 1
Porvoo
3
Pukkila
1
Sipoo
1
Yhteensä
11

Sukupuoli
N
N
N
N
M
M
2N + 1M
M
M

Kullekin jäsenelle valitaan samaa sukupuolta oleva henkilökohtainen
varajäsen. Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan
valitsee Porvoo ja varapuheenjohtajan Loviisa.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus

§ 223

Khall § 223

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi
1.6.2017 – 31.5.2018.
Tämä päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun kuntayhtymän uusi perussopimus on hyväksytty vaadittavalla enemmistöllä jäsenkunnissa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus valitsi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen Hannu Haukkasalon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Virkin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 224

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Khall § 224

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.9.2017,
ESAVI/9257/07.03.01/2017: Valtionavustus kirjastoalan kansainväliseen kokoukseen/koulutukseen.



Uudenmaan ELY-keskuksen kirje 25.9.2017,
UUDELY/1013/2017: Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2017.



Mikaela Nylanderin kokoon kutsuma vapaamuotoinen keskustelutilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta Porvoossa 5.10.2017, ohjelma.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje 22.9.2017, ESAVI/9189/00.00.02/2017: Vuoden 2018 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa.



Päätöksiä ajalta 19.9. – 3.10.2017:
Kunnanjohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 225

MUUT ASIAT
Khall § 225

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

3.10.2017

226

380

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
219, 224, 225

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
218, 220, 221, 222, 223

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
218, 220, 221, 222, 223

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

381
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

