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PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

20/2017
Kunnanhallitus

Sivu

412
KOKOUSAIKA

Maanantai 6.11.2017 klo 18.00 – 19.45

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Liu Päivi
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta

puheenjohtaja

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

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja §:t 241-242
talous- ja viestintäsuunnittelija §:t 243245

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Autere Mikko
Vihertie Hille
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

241 – 263

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 9.11.2017.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Juha Pajunen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu § 254

Seija Marttila

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

Pornainen 9.11.2017
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Pajunen

Aika ja paikka

Pornainen 14.11.2017
Virka-asema

Hallintojohtaja
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 241
§ 230
§ 201

Kokouspäivämäärä

sivu

6.11.2017
23.10.2017
18.9.2017

413
388
334

PALOTALLIN KUNTOARVIO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET / PALOTALLIN PURKAMINEN / MÄÄRÄRAHAN SIIRTÄMINEN
Khall § 201

Investointiosaan on varattu vuodelle 2017 palotallin tulevaisuuden suunnitelmiin ja selvitykseen rahoitusta 10 000€. Vuonna 2017 on teetetty
yhdessä Palotallin ja Urheilukentän huoltorakennuksen kanssa kuntoarvio, jossa on arvioitu Palotallin kuntoa ja vaihtoehtoja palotallin osalta.
Palotallin osalta tarkasteluun otettiin vaihtoehtoina:
1) Korjaus nykyiseen tasoon
2) Rakennuksen liittäminen osaksi keskustan kehittämistä, korjaus laajempaan tasoon
3) Purkaminen
Kuntoarvion johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset:
Palotalli on kokonaisuudessaan niin huonossa kunnossa, että se on ylittänyt taloudellisesti järkevän korjauspisteen useita vuosia sitten. Jos rakennuksella on suojelullista tai kulttuurihistoriallista arvoa, purkaminen
ja uudelleen rakentaminen on taloudellisesti järkevämpää, varsinkin jos
tila tulee ympärivuotiseen vuokrakäyttöön (mikäli esimerkiksi suunnitellun torialueen huoltorakennus).
Rakennuksen vähimmäistason saneeraus kesäkäyttöön (lämmittämätön
tila) edellyttää ainakin seuraavia toimenpiteitä:
- peltikatteen uusiminen, yläpohjan lahovaurioiden korjaus ja vanhojen
vettyneiden purueristeiden poisto, räystäskourujen ja syöksytorvien
asennus ja kattovesien johtaminen pois takaseinustalta.
- ulkoseinärunkojen lahovaurioiden korjaus (runkotolppien vahvistus
1,5m korkeuteen) ja sokkelin korotus harkko- tai betonirakenteella.
- ulkoverhouslaudoituksen uusiminen n. 35% seinäpinnasta sekä ulkoverhouksen maalaus. Sisäverhousten uusiminen kauttaaltaan talli-osalla.
- Puuttuvien ja rikkoontuneiden ikkunoiden sekä ulko-ovien uusiminen.
- Perustusten vahvistus, 100% anturalinjasta, ja halkeaminen korjaus,
mahdollinen salaojitus. Maanpinnan muotoilu rakennuksen ympärillä.
- Sähköjärjestelmien kunnon selvittäminen ja korjaus tarvittaessa.
- Mahdolliset vesi- ja viemäriliitokset ja lv-asennukset.
./..
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Nämä korjaustoimenpiteet ovat havaintoja kartoituskäynniltä. Purku- ja
korjaustöiden edetessä rakenteista voi paljastua piileviä vaurioita joita
kartoitus käynnillä ei havaittu. Rakentamisajankohta ja nykykunto huomioiden, on todennäköistä, että palotallin rakenteissa on sisäilmaongelmia aiheuttavia epäpuhtauksia.
Ilman toimenpiteitä, seinärungon etenevien lahovaurioiden ja vesikaton
vuotojen vuoksi, rakennus on muutaman vuoden kuluessa osittaisessa
sortumisvaarassa.
Alustavan kustannusarvion mukaan Palotallin kustannukset eri vaihtoehdoissa. Kustannuslaskelma pohjautuu kohdekäynnin tietoihin ja havaintoihin.
Palotallin vähimmäistason korjaus kesäkäyttöön n. 800 €/m2 alv. 0%,
palotallin purkaminen n. 8000 € alv. 0%,
palotallin uudisrakennus (lämmittämätön tila) n. 1100 €/m2 alv. 0%.
Vaihtoehdot toimenpiteiden rahoitukselle:
1) taloussuunnitelman investointiosassa on alustavasti varattu vuodelle
2018 kiinteistöjen perusparannukseen vanhan palotallin ympäristön
suunnitelmien toteuttamiseen 60 000 €
2) vaihtoehdon 2 toteutuksessa tulee esittää vuoden 2018 talousarvioon
lisää 60 000 €
3) purkuvaihtoehdossa tulee talousarvion käyttötalouspuolelle varata
kuluina 15 000 € vuodelle 2018 (edellyttää purkulupaa rakennus- ja
ympäristölautakunnalta).
Kustannusarviota kasvattavat tilojen muuttaminen lämmitetyksi, ilmanvaihdon ja lämmityksen kustannukset, muutostöiden suunnittelukustannukset sekä valvontakustannukset työssä.
Asemakaavassa palotalli on merkitty sä –merkinnällä, joka tarkoittaa,
että olemassa oleva rakennus voidaan säilyttää, mutta sitä ei voida korvata uudella. Rakennus ei rajoita kaavan osoittaman rakennusoikeuden
käyttämistä. Rakennus ei myöskään ole suojeltu rakennus.
Palotalli on myös tällä hetkellä vaaraa aiheuttavassa kunnossa, joten sen
käyttöä ei nykyisellään voida jatkaa.
Kuntoarvio lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee teknisen johtajan esittelyn pohjalta esitetyistä vaihtoehdoista. Asiasta päätetään vuoden 2018 talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 230

Syksyn aikana on palotallin kunto takaseinän osalta huonontunut, lisäksi
seinä- ja kattorakenteita on sortunut. Rakennus on rajattu lippusiimalla.
Rakennuksen lahonneiden osien sortumat aiheuttavat vaaraa lähellä liikkuville. Kiinteistön omistaja vastaa rakennustensa turvallisuudesta ja
terveellisyydestä.
Kuntoarvion pohjalta rakennuksen korjaamiskustannukset muodostuisivat niin suuriksi käyttöarvoon verrattuna, että rakennuksen purkaminen
turvallisuussyistä on perusteltua. Rakennustarkastaja on antanut kunnalle korjauskehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi helmikuun 2018 loppuun mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen ryhtymään purkamista edellyttäviin toimenpiteisiin (haitta-ainekartoitukset, purkulupa) sekä huolehtimaan jatkotoimenpiteistä.
Määräraha-asia tuodaan käsittelyyn 6.11.2017 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Vuoden 2017 talousarviossa on varattu talousarviokohtaan 5010 5110
määräaikaisten ja sijaisten palkkamenot, kylien kehittämisen selvitystyöhön 15 000 €. Työ ei toteudu tänä vuonna, joten kyseinen määräraha
voitaisiin siirtää palotallin purkuun liittyviin kustannuksiin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan palkkamäärärahojen käytöstä muiden
menojen kattamiseen päättää kunnanhallitus.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kylien kehittämisen selvitystyöhön varattu
15 000 €:n määräraha menokohdalta 5010 5110 voidaan siirtää käytettäväksi palotallin purkuun liittyviin kustannuksiin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MAA-AINESTEN VAIHTOTYÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET KIRKKOTIE 185
KOHDALLA / LISÄMÄÄRÄRAHA
Khall § 242

Kirkkotien 185 kerrostalotontilla on havaittu maankaivuutöiden yhteydessä maaperän saastumista ja maasta on löydetty vanhat säiliöt, joista
maaperään on valunut mm. polttoöljyä. Asiasta on välittömästi tehty ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle.
Kunta on ostaessaan maa-alueen 9.12.2011 sitoutunut ottamaan täyden
vastuun kaupan kohteen mahdollisista ympäristövastuista ja olemaan
vaatimatta mitään hinnanalennusta tai muuta korvausta mahdollisesta
maaperän pilaantumisesta.
Kunta on myynyt osan maa-alueesta rakennusliikkeelle. Kunta vastaa
niistä toimista, jotka liittyvät alueen maaperän puhdistamiseen.
Kerrostalon perustusten kaivuutyöt on keskeytetty ja näytteiden otto
aloitettu. Näytteiden perusteella on maaperässä todettu olevan öljyjen lisäksi myös mm. raskasmetalleja.
Geotek Oy vastaa näytteenotosta, puhdistussuunnittelusta ja työmaan
näytteenotosta.
Näytteiden tulosten pohjalta on tehty pilaantuneiden maa-ainesten poistamiseen ja alueen kunnostamiseen tähtäävä PIMA-hakemus ELY:lle.
ELY:ltä on saatu päätös pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljetukseen ja
jatkokäsittelyyn sekä öljysäiliöiden maastapoistamiselle sekä lupa katualueella työskentelyyn.
Pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljetus tapahtuu maa-ainesten pilaantumisasteen mukaisesti Itä-Uudenmaan Jätehuoltoon Porvooseen, Ekokemille Riihimäelle tai Hyvinkäälle. Vastaanottopaikkojen ympäristölupaehtojen mukaisesti lievästi pilaantuneiden maa-ainesten osalta mahdollisesti lähemmäksikin.
Poiskuljetettavan maamassan määrä on noin 1000 - 3000 tonnia ja pilaantuneen alueen laajuus on noin 500 – 700 m2. Puhdistustyön on arvioitu kestävän 4 – 5 päivää.
Kaivuutyön yhteydessä selviää, kuinka paljon kerrostalotyömaan rakentamiseen liittymättömiä maatäyttöjä massanvaihdot aiheuttavat.
./..
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Puhdistustyö on toteutettava välittömästi, eikä siihen ole vuoden 2017
talousarviossa määrärahaa. Puhdistustyö ja siihen liittyvät kustannukset
(mm. näytteenotot, selvitykset, luvat, massojen poiskuljetukset, vastaanotot ja käsittelymaksut ym.) ovat n. 75 000 €.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kirkkotie 185 kohteen maaperän
kunnostustöihin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin myönnetään 83 500
€:n suuruinen määräraha vuoden 2017 talousarvioon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 588 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Khall § 243

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava
verohallintoon viimeistään 17.11.2017. Määräajan ja menettelytavan
noudattaminen on erittäin tärkeää, koska vuoden 2018 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50 %.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun aikana Mika Vilén esitti Riitta Villasen kannattamana, että
vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 20,25 %
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asia pitää ratkaista äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys, äänestysmenettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
-

esittelijän ehdotus 5 ääntä (Virkki, Franti, Niinikoski, Liu, Pajunen)
Mika Vilénin ehdotus 2 ääntä (Vilén, Villanen)

Äänestyksen tuloksena äänin 5 – 2 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50 %.
______________________
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Khall § 244

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistövero määrätään tiettyinä prosentteina kiinteistön eri osien verotusarvoista. Kukin kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin (KiVL 11.2 §). Vero määrätään aina kiinteistön sijaintikunnan määräämän prosentin mukaan.
Jokaisen kunnan on vahvistettava vähintään kolme kiinteistöveroprosenttia. KiVL:n 11 §:n 3 momentin nojalla jokaisen kunnan on vahvistettava yleinen kiinteistöveroprosentti, KiVL:n 12 §:n 1 momentin nojalla vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin sovellettava veroprosentti ja KiVL:n 13 §:n 1 momentin nojalla veroprosentti, jota sovelletaan rakennuksiin, joiden pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa
muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen.
Kunta voi halutessaan vahvistaa erikseen veroprosentin myös yleishyödyllisille yhteisöille ja eräille laitoksille. Kunta voi lisäksi määrätä
erikseen veroprosentin KiVL:n 12 a §:n 2 momentissa määritellylle rakentamattomalle rakennuspaikalle. Tietyissä kunnissa kunnan on lain nojalla määrättävä erillinen veroprosentti rakentamattomalle rakennuspaikalle. Kaikki nämä kunnat on lueteltu KiVL:n 12 b §:n 1 momentissa.
Kiinteistöveroprosentit on vahvistettava KiVL:n 11 §:n 2 momentin mukaan sadasosan tarkkuudella. Eri osiin kuntaa, eri verovelvollis-ryhmille
tai erilaisille tonteille ei voida vahvistaa muista poikkeavia prosentteja.
Rakennuksen kiinteistöveroprosentti määräytyy sen pääasiallisen käytön
mukaan.
Hallitus suunnitteli vuodelle 2018 kiinteistöveroprosenttien alarajojen
nostoa, mutta päätös peruttiin. Sen johdosta yksikään kunta ei ole pakotettu korottamaan kiinteistöveroprosenttiaan. Kiinteistövero-prosenttien
ylärajat kuitenkin nousevat ensi vuonna. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteista lain sallimien vaihteluvälien sisällä.
Vuoden 2018 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksen VaVM 9/2017 mukaan seuraavat:
./..
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yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93–2,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,41–0,90
muiden asuinrakennusten veroprosentti
0,93-2,00
KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa (pääkaupunkiseudun ja
sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Pornainen) rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä
valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeampi, kuitenkin
enintään 6,00 prosenttia.
2,00-6,00
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00-2,00
voimalaitosten veroprosentti
0,93-3,10

Vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Pornaisissa seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muut kuin vakituiset asunnot
rakentamattomat rakennuspaikat
maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omistamat yhdistys- ja seuratalot
voimalaitokset

1,00
0,50
1,00
4,00
0,00
1,00

Kunnan vuodelle 2018 vahvistamat kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan
Verohallinnolle samanaikaisesti kunnan veroprosentin kanssa, viimeistään 17.11.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muut kuin vakituiset asunnot
rakentamattomat rakennuspaikat
maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omistamat yhdistys- ja seuratalot
voimalaitokset

1,00
0,50
1,00
4,00
0,00
1,00

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.9.2017
Khall § 245

Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima talousarvion
toteumaraportti ajalta 1.1.–30.9.2017 sekä tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittu ennuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi ja talousarvion toteumavertailu 1.1.–30.9.2017 väliseltä ajalta. Liitteenä olevassa
taulukossa ennakoidaan tulokseksi 466 900 € ja tässä ennusteessa on
otettu huomioon marraskuun normaalia pienempi verokertymä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteuman ajalta
1.1.–30.9.2017 ja katsaukseen liittyvän tulosennusteen sekä talousarvion toteumavertailun em. ajalta tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.
2. Toimialoja kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota menojen pitämiseen mahdollisimman pieninä ja pidättäytymään kaikista
ei-pakollisista kuluista.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA
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Kokouspäivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON 30.10.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 246

Kunnanhallitukselle esitellään 30.10.2017 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 103

Kotojärvenranta, maakäyttösopimus
Otteet: Kiinteistö Oy Kotojärven Honka ja Kiinteistö Oy
Kotojärven Kartano/Björn Fredriksson, tekninen toimi

§ 104

Kotojärvenranta, asemakaavan hyväksyminen
Otteet: ELY-keskus, Kiinteistö Oy Kotojärven Honka ja
Kiinteistö Oy Kotojärven Kartano/Björn Fredriksson, tekninen toimi
Lainvoimaisuuden jälkeen: Maanmittaustoimisto, Uudenmaanliitto, rakennus- ja ympäristölautakunta, ELY-keskukselle tieto kaavan voimaantulosta,

§ 105

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan/päätöksen tarkistaminen
Otteet: valitut henkilöt, Vantaan kaupunki

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VALTUUSTOALOITE EUROOPAN PERUSKIRJAN NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ
TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA ALLEKIRJOITTAMISEKSI
Khall § 247

Jorma Laukka ja 8 muuta valtuutettua ovat jättäneet 2.10.2017 pidetyn
valtuuston kokouksen yhteydessä seuraavan sisältöisen aloitteen:
”Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskee kunnan koko toimintaa:
hallintoa, päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan, kuntaa koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksia sekä kuntaa työnantajana.
Kuntien tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä estää välitöntä ja välillistä syrjintää.
Suuri osa Uudenmaan kunnista on jo allekirjoittanut Euroopan peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.
Esitämme että Pornaisten kunta allekirjoittaa myös Euroopan peruskirjan
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnosta ja toimittaa
lomakkeen allekirjoitettuna CEMRille.”
Pornaisten viimeisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille
2016 – 2018 on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.12.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta allekirjoittaa Euroopan
peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa
ja toimittaa lomakkeen CEMRille.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 248
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ERJA PALVIAISEN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE
Khall § 248

Erja Palviainen on jättänyt 2.10.2017 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen maastopyöräilyradan rakentamisesta.
Aloitteessa todetaan mm.: Pornaisissa on huomioitu suhteellisen hyvin
eri lajien urheilijat ja kuntoilijat (pururata, tekonurmi, liikuntasalit jne.).
Pyöräilijät ovat jääneet vähemmälle ja heitä on paljon kunnassamme
niin nuoria kuin vanhojakin. Harrastajat käyvät lähikunnissa kuten Järvenpään Paavonpolulla, jossa on ns. pumptrack-rata ja maastopyöräilyratoja. Pornaisissa maastopyörärata voisi luontevasti olla pururadan läheisyydessä ja samalla alueella voisi harrastaa eri lajeja.
Kopio aloitteesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen
valmisteltavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

§ 249
§ 29
§ 15

Kokouspäivämäärä
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6.11.2017
29.5.2017
11.5.2017
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49
6

ARVIOINTIKERTOMUS 2016 / VASTINEET ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA
Tarkltk § 15

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arviointikertomuksen jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2016 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että
ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä
kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
____________________

Kvalt § 29, liite 5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 on liitteenä
nro 5.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2016 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
______________________
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 249

Khall § 249

./..
Lautakunnilta on pyydetty arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista selvitykset 16.10.2017 mennessä.
1. Sivistyslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 7.9.2017 §:ssä
68.
2. Vastineet kunnanhallitukselle esitettyihin havaintoihin:
a) Saavuttamatta jäivät omakotitonttien ja yritystonttien myyntitavoitteet
-

tonttien markkinointia tehostettiin vuonna 2016 (mm. kiinteistövälitys, facebook, esitemateriaali) markkinointitoimet
eivät kuitenkaan tuottaneet asetettuja tavoitteita vuonna 2016.

b) Tavoitteena oli, että sairauspäivien määrä laskee alle vuoden
2014 tason, tavoitetta ei saavutettu, sairauspäiviä oli 20,7 kalenteripäivää/henkilö (vuonna 2014 sairauspäiviä oli 15,4 kalenteripäivää/henkilö)
-

pienessä organisaatiossa muutama pitkä sairausloma nostaa
keskimääräisen sairausloman pituutta, henkilöstön keski-ikä
(46v 6kk 22pv) saattaa myös aiheuttaa sairastavuuden lisääntymistä, yhteistyö työterveyden kanssa on ollut tiivistä ja systemaattista.

3. Tekninen toimi
a) Kiinteistötoimi
Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman mukaisia toimia toteutettiin mm. ryhmäkodin ja yhden vuokra-asunnon keittiön uusiminen, terveysaseman sisäpintojen huoltomaalaus ja sisävalaistuksen uusiminen, paloaseman taiteovien- ja kunnantalon
pääsisäänkäyntioven uusiminen, päiväkodin aitojen uusiminen, leirikeskuksen huoltomaalaus, Yhtenäiskoulun liikuntasalin valaistuksen uusiminen, Parkkojan keittiön sähköpääkeskuksen uusiminen, turva- ja merkkivalaistuksen uusiminen Parkkojan koululle ja Yhtenäiskoululle. Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman mukaiset kohteet saatiin pääosin tehtyä
varatun rahoituksen puitteissa. Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman osalta yläkoulun lattiapinnoitteiden uusinta siirrettiin
vuodelle 2017 toteutettavaksi (Kirveskoskitalo). Myöskään
Eskarin osalta ei toteutettu pihavalaisimien uusintaa Pekkolantien remontin yhteydessä.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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./..
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Kiinteistöille on edelleen lisätty ja uusittu rakennusautomaatiota ja kulunvalvontaa.
Lisäksi kiinteistötoimessa tehtiin useita kosteus- ja teknisiä
tarkistuksia käyttäjien havaintojen perusteella. Mitään merkittäviä puutteita ei ilmennyt.
b) Liikenneväylät, yleiset alueet
Korvausvaatimuksia hoitotason laiminlyönneistä ei tullut
vuonna 2016.
Talvikaudella 2016 aikana reklamaatioiden määrä liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta oli alle 10 ja väheni Uudenmaan ELY-keskuksen saatua Kirkkotie-Helsingintie päällystystyön valmiiksi.
Kopio sivistyslautakunnan päätöksestä lähetetään esityslistan mukana.
Lisäksi lähetetään kopio tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
vuodelta 2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Selvitykset toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Terhi Niinikoski poistui esteellisenä kokouksesta asiasta
käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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PIHLAJAMÄKI – HALKIA – PORVOO –VÄLINEN LINJA-AUTOVUORO
Khall § 250

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.4.2017 §:ssä 70 päättänyt osallistua linjan 82 Porvoo – Pornainen – Halkia – Pihlajamäki lisäkustannuksiin koulupäivinä Pihlajamäestä lähtevän (Pihlajamäki klo 6:30) ja sinne
päättyvän (klo 17:05) linjan osalta 15.8. – 31.12.2017 välisenä aikana.
Liikennöitsijältä saatujen tietojen mukaan osuudella Halkia – Pihlajamäki on ollut keskimäärin yksi asiakas melko säännöllisesti.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei kunta jatkossa osallistu linjasta aiheutuviin
lisäkustannuksiin vähäisen matkustajamäärän vuoksi.
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.
______________________
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HELSINKI – HALKIA – HELSINKI LINJAN 787A JATKAMINEN PIHLAJAMÄKEEN ASTI
Khall § 251

Kuntaan on tullut esityksiä, että bussin 787A päätepysäkki olisi Pihlajamäessä Halkiankosken sijaan, niin Metsäkylän suunnassa asuvilla olisi
mahdollisuus käydä asioilla kirkolla.
Liikennöitsijältä on tiedusteltu mahdollisuutta M – P 7:05 Halkia - Helsinki ja 10:10 Helsinki – Halkia vuoron ulottamista Pihlajamäkeen. Vuoro lähtisi Pihlajamäestä klo 7:00 ja Helsingistä klo 10:10 lähtevä vuoro
olisi Pihlajamäessä 11:35. Kustannus olisi 25 €/päivä + alv. Kokonaiskustannus vuoden 2018 osalta ilman alv:tä olisi 6 375 €. Määrärahaesitys sisältyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Helsinki – Halkia – Helsinki linjan 787A vuoron M – P Pihlajamäki klo 7:00 ja Helsingistä klo
10:10 lähtevän vuoron lisäkustannuksiin 1.1. – 31.12.2018 välisenä aikana, mahdollisesta jatkosta päätetään myöhemmin.
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.
______________________
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ILTAVUORO JÄRVENPÄÄ – PORNAINEN (JOKIMÄKI)
Khall § 252

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.4.2017 §:ssä 69 päättänyt hankkia
maanantai – perjantai iltavuoron, 18:15 Järvenpää – Pornainen 18:40 –
Jokimäki 18:50 19.6. – 31.12.2017 väliseksi ajaksi.
Liikennöitsijältä saadun tiedon mukaan matkustaja määrä on syyslokakuun aikana lisääntynyt hieman. Helsingistä klo 18:08 saapuvalla
R-junalla on yhteys vuorolle.
Kustannus olisi 22 €/päivä + alv, kokonaiskustannus vuoden 2018 osalta
ilman alv:tä olisi 5 610 €. Määrärahaesitys sisältyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa iltavuoron Järvenpää – Pornainen 18:15
hankkimista 1.1. – 31.12.2018 välisenä aikana.
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.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN SIPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA / LAUSUNNON ANTAMINEN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA
Khall § 148

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta pyytää kunnalta lausuntoa Sipoon kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta 15.8.2016 mennessä.
Lausuntopyyntökirjeessä todetaan mm. ”Rakennusjärjestyksen uudistaminen on aika ajoin tarpeellista mm. lainsäädännössä tapahtuvien muutosten sekä rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten
pohjalta. Rakennusjärjestystä on tarkoitus kehittää toimivana ja ajantasaisena työvälineenä kuntaan sijoittuvan rakentamisen ohjauksessa: rakennusjärjestyksen päätavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Rakennusjärjestys osoittaa kunnan tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa
sääntöjä täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille. Kaavoituksen,
ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan henkilöstöstä koostuva työryhmä on laatinut luonnoksen uudeksi rakennusjärjestykseksi kunnanhallituksen asettaman ohjausryhmän ohjauksessa.”
Kopio rakennusjärjestysluonnoksesta lähetetään esityslistan mukana tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Sipoon kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa rakennusjärjestysluonnoksen
esitystavan, sisällön ja linjausten osalta.
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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Kunnanhallitus

§ 253

Khall § 253

./..
Sipoon kunnanhallitus pyytää 5.10.2017 saapuneella kirjeellä lausuntoa
Sipoon rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausunnot on pyydetty 6.11.2017
mennessä.
Kopio rakennusjärjestysehdotuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan
mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa Sipoon kunnanhallitukselle, ettei sillä ole huomautettavaa Sipoon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta.
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.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-405-1-36
Khall § 254

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Hakijana on Talman energiaporaus Oy.
RAKENNUSPAIKKA:
Suunniteltu rakennuspaikka on lohkottava määräala kiinteistöstä Tuomala (611-405-1-36, 9,340,ha) lohkaistava tontti, joka tulisi olemaan kooltaan 1 hehtaari. Kiinteistö sijaitsee Pornaisten länsirajan ja Pornaisten
Portin välissä Lahan kylässä. Osoite on Ukonojantie 118, 07190 Halkia.
Kiinteistöstä kyseinen alue on metsää.
HAETAAN:
Talman energiaporaus Oy hakee lupaa rakennuksille, jotka toimisivat
yrityksen tuotanto- ja toimitiloina. Tarkoituksena on rakentaa
800…900m2 lämmintä halli- ja toimistotilaa sekä kylmää hallitilaa noin
150m2.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella eli mitään
erityisiä aluevarauksia ole.
Yleiskaavaa tai asemakaavaa alueella ei ole.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (27.10.2017):
MRL:n §171 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Kyseinen tapaus täyttää lain vaatimukset poikkeamiselle.
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin ehdoin;
Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.
Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto.
Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten
määräyksiä.
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Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi alueen karttakopio, josta ilmenee
alueen sijainti osoitekartalla ja maakuntakaavan kartalla sekä valokuvia
rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamista aluearkkitehdin esittämin
perustein.
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.
Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi varapuheenjohtaja Päivi
Liu.
______________________
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS
Khall § 223

Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajina toimivat kunnat
ovat käyneet keskustelua ja selvittäneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaa järjestämistapaa useista vuosia. Toimeksianto ratkaisuehdotuksen löytämiseksi annettiin 21.9. järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien
omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viranhaltijajohto.
Yleisenä päämääränä on, että kuntayhtymien Inveon (ÖNY) ja IUKKY
järjestämisoikeudet loppuvat 2018 ja koulutus turvataan molemmilla
kielillä alueella osakeyhtiömuotoisesti. Itäisellä Uudellamaalla toimii
jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä.
Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa.
Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mahdollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja
ottavat kantaa tarvittaessa erikseen.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvastuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon
kaupunki omistaa yli 50 %. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yhteisesti sovittamalla tavalla kunnan oman intressin mukaisesti. Yhtiö on
kaksikielinen voittoa tavoittelematon koulutuksen järjestäjä. Yhtiö hakee
erityistä järjestämislupaa koulutuksen järjestämiseen myös englanniksi.
Osakeyhtiön toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys varmistetaan. Omistajakunnat velvoitetaan takaamaan uuden yhtiön mahdollisia investointilainoja omistusosuutensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan rahoittamaan
sen investointeja. Yhtiölle ei tule rajaavia ehtoja esim. osakassopimuksen kautta.
Tämän kokonaisuuden periaatelinjausten jälkeen pyritään tekemään aiesopimus uuden osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2016 aikana. Aiesopimus käsitellään kunnissa erillisenä päätöksenä. Uudelle, perustettavalle osakeyhtiölle haetaan uusi koulutuksen järjestämislupa.
Nykyiset kuntayhtymät säilyvät kiinteistökuntayhtyminä kunnes omistukseen ja omaisuuden arvostuksen liittyvät asiat on selvitetty. Kuntayhtymien perussopimukset päivitetään välittömästi omistajakuntien toimesta uutta tilannetta vastaavaksi ottaen huomioon myös kuntalain muutos.
./..
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Molemmat alueella toimivat osakeyhtiöt ovat monialaisia ja kilpailutilanteessa. Alueen, omistajien ja opiskelijoiden kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista sopia mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti tarkemmasta koulutuslinjojen jaosta ennen uusien järjestämislupahakemusten jättämistä ministeriölle. Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen
suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän vähintään säilyttämiseen alueella. Mikäli muuta ei todeta, esitetään nykyisen Inveonin järjestämisluvassa olevien aloituspaikkojen siirtämistä Prakticum Ab:lle.
Porvoon kaupunki mahdollistaa Prakticumille uudisrakentamisen osoittamalla tontin Perämiehentien alueelta. Lähtökohtana on, että em. alueelle syntyy oppilaitosten yhteinen campusalue, jonka tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Uudisrakentaminen tehdään siis varmistaen mahdollisimman suuri toiminnallinen ja kiinteistötaloudellinen synergia alueella. Alueen Oy:n tilojen ja toiminnan kehittämistä ei estetä
pitkillä vuokrasopimuksilla minkään osapuolen kanssa.
Opiskelijan näkökulmasta yhtiömallilla voidaan varmistaa mahdollisuudet myös kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä ja tiukkenevassa kilpailutilanteessa yhdistellä eri koulutusmuotoja yhden palveluluukun periaatteella asiakkaan elämäntilanteen sekä osaamistarpeen ja
mahdollisuuksien mukaisesti.
Yhtiömallin myötä voidaan vahvistaa työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen palvelujen volyymiä alueella. Yhtiömuotisella toiminnalla voidaan
nopeasti reagoida markkinoiden edellyttämiin muutoksiin ja samalla
omistajaohjauksella varmistetaan vastuut sekä päätöksenteon rajat.
Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstömäärät ovat yhteensä tällä
hetkellä noin 700, josta valtaosa on päätoimista opetushenkilöstöä. Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksen mukaisin periaattein.
Koulutuksen järjestäjien tulee omissa yhteistoimintaelimissään informoida toiminnan mahdollisesta siirtymisestä uuden osakeyhtiön järjestettäväksi.
Ennen varsinaista päätöksentekoa yhdistymistä ja harkintavaiheen alkamista velvoitetaan jokaisen koulutuksen järjestäjän työnantajana aktivoitumaan ja huolehtivan oman yhteistoimintaelimen toimintakyvystä sekä
toimittamaan kaikki olemassa oleva tieto niin yhteistoimintaelimen kuin
henkilöstönsä käyttöön.
./..
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Muutosprosessin suunnittelu ja yksityiskohtien käsittely käynnistyy välittömästi kun omistajakuntien päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet
keskeiset periaatteet. Arviointi riittävän laajasta hyväksymisestä perustuu kuntalain periaatteeseen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseksi tarvittavasta enemmistöstä. Lähtökohtaisesti periaatteet joko hyväksytään tai hylätään omistajakunnan päättävässä toimielimessä marraskuun 2016 aikana. Asia viestitetään myös ministeriölle.
Alueen uuden ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön järjestämisluvan
hakeminen yhteen sovitetaan niin sisällön kuin aikataulun osalta Prakticumin järjestämisluvan haun kanssa.
Muutoksen onnistumiseksi nykyisten järjestäjien hallituksiin valitaan
vuoden 2017 alussa jäsenet, joiden tehtävänä on varmistaa omistajien
periaatelinjausten toteuttaminen.
Loppuvuoden 2016 aikana käynnistetään prosessi muutosta valmistelevan muutosjohtajan palkkaamiseksi tai hankkimiseksi. Hän vie muutosohjelmaa ja hanketta eteenpäin ohjelmajohtamisen periaatteita noudattaen.
Kunnan tulee ottaa päätöksessään marraskuun 2016 loppuun mennessä
kantaa seuraaviin asioihin:
1) Haluaako kunta toimia ammatillisen koulutuksen omistajan roolissa
jatkossa?
2) Hyväksyykö kunta selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen
järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla?
3) Nimetä ohjausryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten valmistelua.
Kunta on hakenut jatkoaikaa kannanoton antamiseen.
Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu
1.11.2016 seuraavat aineistot:
-

Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla

-

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä
Uudellamaalla
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavan kannanoton:
1) Pornaisten kunta ei jatkossa halua toimia ammatillisen koulutuksen
omistajakuntana
2) Pornaisten kunta hyväksyy selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla
3) Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajan ohjausryhmän jäseneksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 714 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään jäseneksi kunnanjohtaja
Hannu Haukkasalon ja varajäseneksi hallintojohtaja Seija Marttilan.
_____________________

Kvalt § 96

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 144, liite 24

Projektin muutosjohtajan tuottamaa tekstiä asian käsittelyn taustaksi:
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä 2016
sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla järjestäjät isommiksi toimijoiksi.
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin
vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
./..
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Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien perussopimukset kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain
mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.
Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu
pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääomaosuuksien jakoon on tehty Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta
muutosehdotus, jolla varaudutaan Edupoli liikelaitoksen liittämiseen
osaksi kuntayhtymää 31.12.2017 mennessä. Edupolin toiminta 1.6. –
31.12.2017 on turvattu siirtymäsäännöksillä.
Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on
säilytetty.
Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia koskevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen.
Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n säännökset.
Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten
valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta).
Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan
koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.
Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutosjohtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnosta.
./..
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Liitteenä nro 24 on esitetty vertailu voimassa olevan perussopimuksen ja
nyt käsiteltävänä olevan perussopimusluonnoksen välillä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on asian tausta-aineistoksi valmisteltu power point – esitys sekä KPMG:n laatima selvitys.
Pornaisten kunta on ollut mukana hankkeen ohjausryhmän toiminnassa
vuoden 2017 alusta lukien. Ohjausryhmässä on keskusteltu menettelystä,
jossa ensin tehdään purkuselvitys ja ne kunnat eroavat, jotka eivät halua
jatkossa toimia ammatillisen koulutuksen omistajakuntina. Tämän jälkeen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayhtymäksi. Tämä menettely olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisen perussopimuksen voimassa ollessa.
Pornaisten kunta on 19.12.2016 linjannut, että se hyväksyy muutosprosessin eikä halua jatkossa toimia omistajakuntana. Vaikka perussopimuksen muuttamiselle ei näyttäisi olevan selvää tarvetta, ei Pornaisten
kunnalla ole perustetta vastustaa esitettyä perussopimuksen muuttamista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tekee asiasta
seuraavan päätöksen:
Pornaisten kunta ei vastusta perussopimuksen muuttamista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Juha Pajunen esitti Juha Virkin kannattamana, että asia jätetään pöydälle
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.
______________________
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tekee asiasta
seuraavan päätöksen:
Pornaisten kunta ei vastusta perussopimuksen muuttamista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen
valmisteltavaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 255, liite 39

Aiemmin esitettyä perussopimusluonnosta on korjattu siten, että § 19
poistettu ja §:ää 23 on muutettu.
Uusi esitys perussopimukseksi on esityslistan liitteenä nro 39. Lisäksi
oheismateriaalina on tiedoksi kaksipalstainen vertailuasiakirja, josta
ilmenee voimassa olleeseen perussopimukseen tulevat muutokset.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimus hyväksytään liitteen nro 39 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA JÄSENKUNTIEN VÄLISEN
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOTTAMISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 256, liite 40

Tausta
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 – 2017 kehittäneet KeskiUudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –hankkeen poliittisessa
ohjausryhmässä 8.12.2016. Ohjausmallin tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä
ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista. Kunnat ovat KeskiUudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen Keski-uudenmaan sote –
kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa
puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien
järjestämisvastuulla. Perustetun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja
Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginterveydensuojelu, eläinlääkintähuolto ja työterveyshuolto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulle kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut, ja
Eteva kuntayhtymän vastuulle kuuluvat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut.
Kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan perustettu ja sitä koskeva
sopimus tullut voimaan 21.6.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
kuntayhtymälle 1.1.2018. Kuntayhtymän perustamiseen liittyvät myös
vireillä oleva maakunta- ja sote-uudistus ja niiden myötä uudistettavat
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet, palvelut ja rahoitus. Maakuntaja sote-malli edesauttaa valtakunnallisen rakennemuutoksen tavoitteiden
toteuttamista sopimuskuntien alueella. Yhteisen valmistelun ja toteuttamisen avulla edistetään rakennemuutoksen sujuvaa toteuttamista, alueen
erityispiirteet huomioiden. Tarkoituksena on myös, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi toimia alueyksikön prototyyppihankkeena Uudenmaan maakunnan tulevan toimintamallin rakentamisessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat
edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi solmimassa sopimuksen
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.
./..
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Sopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, miten kuntayhtymä hoitaa perussopimuksen mukaiset tehtävät yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa.
Järjestämisvastuuseen kuuluu, että kuntayhtymä voi tuottaa palvelut
oman organisaationsa avulla tai hankkimalla palvelut muilta palvelujen
tuottajilta. Sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän roolista palveluiden
järjestäjänä ja kuntien roolista niiden tuottajina. Sopimuksen kohteena
on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2018
alkaen sopimuskuntien asukkaille, ja muille alueen lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluville kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti sopia
1. kuntayhtymän roolista palvelujen tuottamisen koordinoijana ja ohjaajana;
2. jäsenkuntien tehtävistä ja työnjaosta palvelujen tuottajina;
3. kunkin sopijapuolen toiminnallisesta ja taloudellisesta vastuusta ja
4. tehtävien ja vastuiden kehittymisestä Keski-Uudenmaan sote-mallin
mukaisesti.
Solmittavan sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen
järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten, että perussopimuksen tarkoitus toteutuu. Palvelutuotannon ohjaus tapahtuu
solmittavan sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän ja kuntien yhteistyön,
yhteisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, kuntayhtymän vahvistamien ohjeiden, kuntayhtymän ohjauksen sekä kuntien raportoinnin kautta. Kuntayhtymä toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen poliittisen ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien osalta.
Sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaa
vana ja kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n mukaisena terveydenhuollosta
vastaavana toimielimenä toimii kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. Sopimuksen solmiminen edellyttää muutosta kaupungin/kunnan hallintosääntöön sosiaali- ja terveyslautakunnan
tehtävien osata. Hallintosäännön muuttamisesta päätetään samassa yhteydessä järjestämissopimuksen hyväksymisen kanssa/erikseen ennen
1.1.2018.
Kuntien tehtävänä on tuottaa kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin
kuuluvat palvelut ja toteuttaa tehtävät voimassa olevan lainsäädännön,
alemman tasoisten määräysten sekä kuntayhtymän ohjeiden ja ohjauksen
mukaisesti, sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.
./..
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Kuntayhtymä siirtää solmittavalla sopimuksella sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset yksilöpäätökset, mukaan luettuna tahdonvastaiset päätökset, sekä sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät jäsenkuntien viranhaltijoiden hoidettavaksi. Kunnassa on asiakaslain
tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu
muun ohella sosiaalihuoltoa koskeviin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa toimii lastensuojelulain (417/2007) 3 luvun tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, joka tekee kyseisen lain tarkoittamat päätökset. Kukin kunta vastaa edellä mainituista tehtävistä omien asukkaidensa ja muiden palveluihin oikeutettujen osalta. Toimivalta kyseisten tehtävien hoitamiseen määritellään jäsenkunnan hallintosäännössä.
Sopimuksen mukaan kunnan terveydenhuollon toimintayksiköissä on
terveydenhuoltolain tarkoittama vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin
tehtäviin kuuluu muun ohella potilaslain mukaisiin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa on oltava tarpeenmukainen virkasuhteessa oleva
henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuluvia jukista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Toimivalta kyseisen tehtävän hoitamisen määritellään jäsenkunnan hallintosäännössä.
Sopijapuolet tuottavat sopimuksen kohteena olevia palveluita muita kuin
sopijapuolia varten enintään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 16 §:n mukaisesti. Toiminnalla ei ole voittoa tuottavaa tarkoitusta. Sopimus ei sisällä rakennusten ja toimitilojen vuokrausta tai investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin.
Sopimuksen mukaan kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana
kuntayhtymän järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut tuotetaan kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen.
Sopijapuolten tarkoituksena on, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa
palvelut tai osan palveluista. Siirtymisestä päätetään yhteisen valmistelun perusteella erikseen. Valmistelu on käynnistynyt syksyn 2017 aikana
ja jatkuu sopimuksen tultua voimaan.
Kunta vastaa palvelutuotannon kustannuksista omien asukkaidensa osalta siten, kuin kunnan kustannusvastuusta on säädetty. Kunnalle palveluista maksettava korvaus määräytyy kunnan käyttämien palveluiden
mukaan. Kuntayhtymä ostaa kuntien tuottamat palvelut ja laskuttaa ne
edelleen kunnilta.
./..
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Solmittava sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on
voimassa määräaikaisena 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen sopimus
jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi sopijapuoli voi irtisanoa sen noudattamalla kahdentoista (12)
kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman
erillistä irtisanomista lakisääteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnan vastattavaksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt päätöksellään 26.9.2017 § 42 sopimusta kunnille hyväksyttäväksi. Järjestämisvastuun siirtämisen aikataulun takia kuntayhtymän yhtymähallitus on
päätöksellään pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja hyväksymään sopimuksen omalta osaltaan 30.11.2017 mennessä.
Pornaisten kunnan ja Mäntsälän kunnan yhteistoimintasopimus sosiaalija terveyspalvelujen tuottamisesta 1.1.2018 alkaen tuodaan valtuuston
hyväksyttäväksi myöhemmin.
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisja tuottamissopimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 40.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen
solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Päivi Liu ja Liljan-Kukka Runolinna poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi
(yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §)
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / RINTAMAMIEHENTIE 1
Khall § 257

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Hakijana on X X.
RAKENNUSPAIKKA:
Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöstä Rauhamäki (611-406-1-26,
0,5515ha) lohkaistava tontti, joka tulisi olemaan kooltaan 1200m2. Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Linnunlaulun asuinalueella Laukkosken kylässä. Osoite on Rintamamiehentie 1. 07170 Pornainen.
Kiinteistöstä on suurin osa pihapiiriä ja loput metsää.
HAETAAN:
Linnunlaulun asemakaavan yleisissä määräyksissä on, että ”asemakaavassa esitetyn ohjeellisen tonttijaon mukainen tonttien lukumäärä on sitova.
Näin ollen isoakaan tonttia ei voida lohkoa omaksi tontiksi, vaan on turvauduttava hallinnonjakosopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.
Hakija hakee poikkeusta tästä ”lukumäärän sitovuudesta”, jolloin tontin
voisi erottaa omaksi yksikökseen normaalilla lohkomismenettelyllä.

KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on taajama-alueella.
Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka on AP- alueella eli pientalovaltaisella asuinalueella.
Alueella on Linnunlaulun asemakaava ja asemakaavan muutos. Hakijan
tontti on AO-alueella eli erillispientalojen alueella, jolle saa rakentaa yhden asunnon jokaista tontin / rakennuspaikan alkavaa 400krsm2 kohden.
Kyseisellä Linnunlaulun asemakaavan alueella on ollut vaikeuksia tonttien menekissä juuri tämän yleisissä määräyksissä olevan ”lukumäärän
sitovuuden” – määräyksen vuoksi.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (14.9.2017):
MRL:n §:n 171 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
./..
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Kyseinen tapaus täyttää lain vaatimukset poikkeamiselle.
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä.
Esityslistan mukana lähetetään kartta, josta ilmenee alueen sijainti osoitekartalla, maakuntakaavan kartalla, osayleiskaavassa ja asemakaavassa
sekä valokuvia rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa poikkeamista aluearkkitehdin esittämin perustein.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 258

Kokouspäivämäärä

sivu

6.11.2017

449

LAUSUNNON ANTAMINEN ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2018
Khall § 258

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntia tekemään
mahdolliset esityksensä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi (perussopimus 17 §) 17.11.2017 mennessä.
Pornaisten kunnan osalta lainojen lyhennykset ja korot vuosina
2018 – 2021 ovat:
2018
5477 €

2019
5415 €

2020
5369 €

2021
5323 €

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tulos- ja rahoituslaskelma, investointisuunnitelma ja maksuosuudet kunnittain.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle, että vuosien 2018 - 2021 lainanlyhennysten ja korkojen osalta kunnalla ei ole huomautettavaa. Kuntayhtymän toimintaa ja
investointeja tulisi kehittää siihen suuntaan, etteivät kuntien maksuosuudet kasvaisi.
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 tarkastetaan heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSESTA
VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMASTA
Khall § 259

Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt vuoden
2018 talousarvioehdotusta ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelmaa
kokouksessaan 12.10.2017 §:ssä 51.
Pornaisten kunnan osuus (ns. kuntaraha) ilman varhaiskasvatusta on
11 801 968 €, vastaava summa tänä vuonna on 12 171 839 €, laskua
369 871 €.
Varhaiskasvatuksen määrärahaesitys vuodelle 2018 on 3 179 320 €, vastaava luku tänä vuonna on 3 132 720 € , nousua tähän vuoteen verrattuna
46 600 €.
Esityslistan mukana lähetetään kopio sosiaali- ja terveyslautakunnan
pöytäkirjanotteesta ja tulosaluetason määrärahaesityksistä Pornaisten yhteistoimintakorvausten osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Mäntsälän kunnanhallitukselle seuraavaa:
Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesityksen osalta kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa.
Varhaiskasvatuksen osalta kustannukset ovat tästä vuodesta nousseet
vaikka lapsimäärä on ollut vähenevä, joten kustannukset eivät saisi kohota vaan toimintaa pitäisi sopeuttaa lapsimäärän mukaisesti.
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.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN REITTILIIKENNELUVAN REITTI 563689 MUUTOSHAKEMUKSESTA
Khall § 260

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa Porvoon Liikenne
Oy:n jättämän reittiliikenneluvan REITTI-563689 muutoshakemuksen
osalta. Lausunto on pyydetty 10.11.2017 mennessä.
Haettavan liikenteen reitit ovat: Porvoo – Ali-Vekkoski, Pääskytien koulu – Porvoon linja-autoasema – Ali – Vekkoski, Monninkylän SEO –
Pornainen – Hinthaara – Pääskytien koulu – Porvoo.
Reittiliikennelupahakemus ei tarjoa palvelua Pornaisista Pihlajamäkeen.
Vuoro 16:15 Porvoosta Pornaisiin tarkoittaisi Pornaisiin matkustaville
vaihtoa Hinthaarassa, vuorolla ei pääse Halkiaan tai Pihlajamäkeen. Porvoosta 13.20 lähtevällä vuorolla ei pääsisi ollenkaan Pornaisiin, koska
vuoro ajaa suoraan Porvoosta Hinthaaran kautta Ali-Vekkoskelle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan reittiliikenneluvan REITTI-563689
osalta seuraavaa:
Pornainen – Porvoo – Pornainen –vuorojen vähentäminen aiheuttaa vakavaa haittaa matkustajille eikä nykyisistä vuoroista enää pitäisi vähentää. Pornaisista käy Porvoossa opiskelijoita niin lukiossa kuin muissa
keskiasteen oppilaitoksissa. Lisäksi on jonkin verran työssäkäyviä ja
asiointimatkustajia, monellekin kyseiset vuorot ovat ainoa kulkumahdollisuus.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoa hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 261

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Kuntaliiton saatekirje 797/00/2017, 24.10.2017: Vammaispalveluiden järjestäminen kunnissa.



Porvoon kaupunki, ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta
27.9.2017 § 81: Porvoon alueellisen jätelautakunnan asettaminen.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
nro 6/2017, 24.10.2017.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjanotteet 24.10.2017 § 48, 51 ja 52.



Päätöksiä ajalta 24.10 – 6.11.2017:
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 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
241, 250, 251, 252

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, 250, 251, 252

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

