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  456 

KOKOUSAIKA Maanantai 20.11.2017 klo 18.00 – 19.45 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja  

Franti Aija 

Liu Päivi 

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika, poissa 

Villanen Riitta 

Saarinen Maria, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä  

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 264 – 275 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 23.11.2017. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Aija Franti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki         Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 23.11.2017 

Allekirjoitukset 

     
 

Riitta Villanen   Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 28.11.2017 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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457 Kunnanhallitus § 264  20.11.2017 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 13.11.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 264  Kunnanhallitukselle esitellään 13.11.2017 pidetystä kunnanvaltuuston 

 kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 110 Maa-ainesten vaihtotyö ja siihen liittyvät toimenpiteet 

 Kirkkotie 185 kohdalla/lisämääräraha 

  Otteet: tekninen toimi, kirjanpito, talous- ja viestintäsuun-

 nittelija 
 

 § 111 Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 

  Tieto verohallinnolle ja kuntaliittoon 
 

 § 112 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018 

  Tieto verohallinnolle ja kuntaliittoon 
 

 § 114 Valtuustoaloite Euroopan peruskirjan naisten ja miesten 

 välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa allekirjoitta-

 miseksi 

  Peruskirjan allekirjoittaminen ja toimitus CEMR:lle 
 

 § 115 Arviointikertomus 2016/vastineet esitetyistä havainnoista 

  Otteet: hallintokunnat, tarkastuslautakunta 
 

 § 116 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 

 muutos 

  Ote: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
 

 § 117 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien väli-

 sen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja 

 tuottamissopimuksen hyväksyminen 

  Otteet: Sote-kuntayhtymä, sote-kuntayhtymän jäsenkun-

 nat/-kaupungit 
 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 
 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA ETEVA  

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 265  Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 14.12.2017. 

 

  Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan kuntayhtymäkokous-

 edustaja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja 

 edustaa kokouksessa kuntaa. 

 

  Yhtymäkokouksen esityslista liitteineen sekä kutsu toimitetaan sähköi-

 sesti ja kirjepostina kunnan kirjaamoon 21 päivää ennen kokousta. Kunta 

 vastaa materiaalin toimittamisesta edelleen kokousedustajalle tai vara-

 edustajalle. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Eteva 

 kuntayhtymän 14.12.2017 pidettävään yhtymäkokoukseen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi 14.12.2017 pidettävän Eteva kuntayhtymän yh-

tymäkokoukseen kunnan edustajaksi Päivi Laitisen ja varaedustajaksi 

Terhi Niinikoski. 

 

______________________ 
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459 Kunnanhallitus § 266  20.11.2017 

 

 

 

PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 266 Parkkojan koulun rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle 2.11.2017 

päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- iltapäiväkerhon ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, työ-

aika 25 tuntia viikossa 4.1.2018 alkaen (palkanmaksun keskeytys ke-

säksi) 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut 

- iltapäiväkerhon ohjaajan tehtävät 

- määrärahat sisältyvät talousarvioon 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuusien täyttämiseen tarvi-

 taan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn rekrytointilupahakemuksen. 

 

 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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ERON MYÖNTÄMINEN TEEMU KANERVALLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA HENKI-

LÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN 

 

Khall 267  Teemu Kanerva on 13.11.2017 päivätyllä eroilmoituksella pyytänyt eroa 

 kaikista luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 

 

  Teemu Kanerva on valittu seuraaviin luottamustehtäviin: 

- Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 1. varavaltuutettu 

- tarkastuslautakunta Tamara Talvituulen henkilökohtainen varajäsen 

- sivistyslautakunta Mira Ohvo-Harhakosken henkilökohtainen varajä-

sen 

- Kirveskosken äänestysalueen vaalilautakunta nro 3 1. varajäsen 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Teemu Kanervalle myönnetään 

 ero luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muutos vuoksi. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus nimeää Kirveskosken äänestysalueen vaalilauta-

 kunnan nro 3 1. varajäsenen. 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee henkilön tarkastus-

 lautakuntaan Tamara Talvituulen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja si-

 vistyslautakuntaan Mira Ohvo-Harhakosken henkilökohtaiseksi varajä-

 seneksi kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. 

 

 Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa, että Tamara Talvituuli nousee Suomen 

 Sosialidemokraattisen Puolueen 1. varavaltuutetuksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Teemu Kanervalle myön-

netään ero luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 

 

Kunnanhallitus nimesi Kirveskosken äänestysalueen vaalilautakuntaan 

nro 3 1. varajäseneksi Olavi Elorannan. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tarkastuslautakuntaan Tamara 

Talvituulen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Raimo Jokinen ja 

sivistyslautakuntaan Mira Ohvo-Harhakosken henkilökohtaiseksi varajä-

seneksi valitaan Harri Virtanen.   ./.. 
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461 Kunnanhallitus  § 267  20.11.2017 

 

 

 

Khall § 267  ./.. 

Lisäksi valtuusto toteaa, että Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen   

1. varavaltuutetuksi nousee Tamara Talvituuli. 

 

______________________ 
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462 Kunnanhallitus § 268  20.11.2017 

Kunnanhallitus § 257  6.11.2017  447 

 

 

LAUSUNTO POIKKEAMISESTA/RINTAMAMIEHENTIE 1 PORNAINEN 

 

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. Kiin-

 teistö sijaitsee Pornaisten Linnunlaulun asuinalueella Laukkosken kyläs-

 sä. Osoite on Rintamamiehentie 1. 07170 Pornainen. 

 Kiinteistöstä on suurin osa pihapiiriä ja loput metsää. 

 

  HAETAAN: 

 Linnunlaulun asemakaavan yleisissä määräyksissä on, että ”asemakaa-

 vassa esitetyn ohjeellisen tonttijaon mukainen tonttien lukumäärä on si-

 tova.  

 Näin ollen isoakaan tonttia ei voida lohkoa omaksi tontiksi, vaan on tur-

 vauduttava hallinnonjakosopimukseen tai muuhun vastaavaan järjeste-

 lyyn. 

 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- alu-

 eella eli pientalovaltaisella asuinalueella. 

 Alueella on Linnunlaulun asemakaava ja asemakaavan muutos. Hakijan 

 tontti on AO-alueella eli erillispientalojen alueella, jolle saa rakentaa yh-

 den asunnon jokaista tontin / rakennuspaikan alkavaa 400krsm2 kohden.  

 Kyseisellä Linnunlaulun asemakaavan alueella on ollut vaikeuksia tont-

 tien 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 kaavoi-

 tukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämisel-

 le, eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vai-

 keuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa-

 vuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 

 merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 

       ./.. 
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463 Kunnanhallitus § 268  20.11.2017 

Kunnanhallitus § 257  6.11.2017  448 

 

 

Khall § 257  ./.. 

 Kyseinen tapaus täyttää lain vaatimukset poikkeamiselle. 

 

 Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään kartta, josta ilmenee alueen sijainti osoi-

 tekartalla, maakuntakaavan kartalla, osayleiskaavassa ja asemakaavassa 

 sekä valokuvia rakennuspaikalta. 

   

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

  Kunnanhallitus puoltaa poikkeamista aluearkkitehdin esittämin perus-

  tein. 

  

  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. 
 

  ______________________ 
 

Khall § 268  Esityslistan mukana lähetetään kartta, josta ilmenee alueen sijainti osoi-

 tekartalla, maakuntakaavan kartalla, osayleiskaavassa ja asemakaavassa 

 sekä valokuvia rakennuspaikalta. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

  Kunnanhallitus puoltaa poikkeamista aluearkkitehdin esittämin perus-

  tein. 
 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin 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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HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN SIVISTYSJOHTAJAN VALINTAA VARTEN 

 

Khall § 269  Sivistysjohtajan virka on haettavana ja hakuaika päättyy 27.11.2017. 

 

 Sivistysjohtaja on sivistystoimialan toimialajohtaja, sivistyslautakunnan 

 esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsen. Sivistysjohtajan vastuualueeseen 

 kuuluvat esi- ja perusopetus, taiteen perusopetus, kirjasto- ja kulttuuri-

 toiminta sekä vapaa-aikatoimi. Lisäksi sivistysjohtaja vastaa varhaiskas-

 vatuspalvelujen kehittämisestä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmän. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmään Juha Virkin, Liljan-Kukka 

Runolinnan, Peter de Jongin, Hannu Haukkasalon ja Seija Marttilan. 

Mikäli sivistyslautakunnan puheenjohtaja ei pääse osallistumaan, niin 

hänen tilalleen voi tulla sivistyslautakunnan edustaja. 

 

______________________ 
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TÄYDENNYS 12.12.2016 KORJATTUUN PORNAISTEN KUNNAN JA UUDENMAAN RA-

KENNUS & PUTKITUS OY, PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN AL-

LEKIRJOITETTUUN KAUPPAKIRJAAN 

 

Khall § 270, liite 41 Marraskuun 16. päivänä 2017 on täydennetty 12.12.2017 korjattua Por-

 naisten kunnan ja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy, perustetavan 

 asunto osakeyhtiön lukuun allekirjoitettua kauppakirjaa. 

 

  Täydennys koskee kaupan kohdetta: Kaupan kohteena oleva tontti muo-

 dostuu määräalaoista tiloista Ahoinmäki (611-403-3-25, n. 900 m2 ja 

 Kansakoulu (611-403-3-203, n. 860 m2 sekä Palomäki (611-403-3-50, n. 

 29 m2). 

 

  Muutoin kaupan ehdot säilyvät ennallaan. 

 

  Kauppakirjan täydennys on esityslistan liitteenä nro 41. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy 16.11.2017 allekirjoitetun Pornaisten kunnan 

 ja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy perustettavan asunto osakeyhti-

 ön lukuun allekirjoitetun kauppakirjan täydennyksen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja hyväksytään 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 SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA/611-401-11-149 

 

Khall § 271  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman 14.11.2017  

  

 RAKENNUSPAIKKA:   

 Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Pornaisissa Halkian kylässä, Tiili-

 kujanvarrella, numerossa 33.  

 

 Halkian kylä on syntynyt aikanaan Mustijoen varrelle ja levittäytynyt 

 ympärilleen historian saatossa. Alueella on vanhoja maatiloja ja omako-

 titaloja eri vuosisadoilta ja vuosikymmeniltä. 

 Rakennukset on sijoitettu etupäässä metsäsaarekkeisiin ja pellot ovat vil-

 jelykäytössä sekä pieni osa hevosten laitumina.  

 Lähimpiin rakennuksiin on matkaa noin 70m. Vanhoja rakennuspaikkoja 

 on 200 metrin säteellä kuusi kappaletta. 

 

 Rakennuspaikan maasto on tasaista ja sillä kasvaa noin viisimetristä har-

 ventamatonta sekametsää. Maapinta-ala on 9130m2. Parkkojan koululle 

 on tietä pitkin matkaa 1,9km. 

 

 HAETAAN: 

 Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on ympärivuotinen yhden 

 asunnon asuinrakennus, kokonaisalaltaan 300 krsm2. 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on valkoisella alueella, jolloin mi-

 tään erityisiä aluevarauksia alueella ei ole. 

 Pohjoisten kylien osayleiskaavassa rakennuspaikka on AT-alueella, joka 

 on kyläalue. Uuden rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000m2 ja 

 mikäli rakennus on liitetty kunnalliseen tms. vesi- ja viemäriverkkoon, 

 niin 3000m2.    

 Kiinteistöllä on osayleiskaavassa keltainen pallo, joka on uuden ympäri-

 vuotisen asunnon, loma-asunnon tai liikerakennuksen rakennuspaikka. 

 Alueella ei ole asemakaavaa.  

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (14.11.2017): 

 Rakennuspaikka on kooltaan kunnan rakennusjärjestyksen mukainen, 

 sekä sijainniltaan ja muodoltaan ja maaperältään rakentamiseen sovelias.  

 Rakennus täydentää kylärakennetta ja tiivistää kylää. 

 Pohjoisten kylien osayleiskaavassa kiinteistöllä on emätilamitoituksen 

 osoittama rakennuspaikka. 

 

       ./.. 
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Khall § 271  ./.. 

  Hakemuksen mukainen rakentaminen (137§) ko. paikalle  

  1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai aluei-

  den käytön muulle järjestämiselle; 

 

  2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteut-

  tamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kan-

  nalta; ja 

  

  3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- 

  tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur-

  vaamista. 

 

  Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuk-

  siltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia 

  ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

  Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten 

  määräyksiä. 

  Rakennusten ympärille tulee jättää riittävä suojapuusto. 

 

  Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin  

  ehdoin. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi alueen sijaintia osoittava kartta 

  ja asemamaakuntakaavassa sekä osayleiskaavassa ja valokuvia raken-

  nuspaikalta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

  Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisua aluearkkitehdin esittä-

  min perustein. 

  

  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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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018-2020 

 

Khall § 235 Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaa-

rissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 val-

tuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä 

johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja 

maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittä-

viä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan 

roolin ja tehtävien osalta. 

 

 Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähi-

vuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi 

hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornais-

ten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden kes-

keiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi 

seminaarin aikana.  

 

 Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:  

 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toi-

minnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 

4. Omistajapolitiikka 

5. Henkilöstöpolitiikka 

6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet 

7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 

 

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 

 

Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat: 

 

Tehtävä 1. Pornaisten Visio 

 

Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan vi-

sio.  

 

Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan. 

Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä 

voidaan poistaa? 

     ./.. 
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Khall § 235 ./.. 

Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi? 

 

Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöen-

nuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esi-

tetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien 

toteuma.  

 

Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehityk-

selle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutuk-

selle kehittämisohjelmissa?  

 

Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina 

v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähi-

vuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittai-

sena muutosprosenttina. 

 

Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin 

 

Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Por-

naisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme 

kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa oh-

jelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen. 

Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi 

ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkas-

telussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017. 

 

Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraa-

vasti:  

 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä koko-

naisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehit-

tämisohjelmien kanssa 

 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme: 

Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstö-

ohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan 

osallisuus ja digitaalisuus. 

 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa 

18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousar-

vio 

 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus 

 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian 

valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouk-

sissa keskusteluasioina 

 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille säh-

köisesti     ./.. 
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Khall § 235 ./.. 

 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan 

30.10.2017 

 

Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näke-

myksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset 

sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatko-

valmistelun. 

 

Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajil-

le toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasette-

lu viikolla 43. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 272 Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa 

2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä. 

 

 Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi 

ilman liitenumeroa.  

 

 Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kan-

nanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitys-

tavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskus-

telee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta 

sekä päättää jatkovalmistelusta.  

     ./.. 
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Khall § 272 ./.. 

Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kun-

nanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin 

tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017. 

 

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alka-

vassa kokouksessa. 

 

______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 273  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 9.11.2017 UU-

DELY/8021/2017: Kuntakohtaisten taksilupien enimmäismäärien 

vahvistaminen Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maa-

kunnissa. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunta 26.10.2017 pöytäkirjanote 

§ 43: KUUMA-johtokunnan 2017-2019 nimittäminen. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 5/2017, 

20.9.2017. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 6/2017, 

26.10.2017. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 

2.11.2017. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan ote pöytäkirjas-

ta 2.11.2017 § 57: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu I kiinteistöl-

le 611-401-1-89. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan ote pöytäkirjas-

ta 2.11.2017 § 58: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu II kiinteis-

tölle 611-401-1-89. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan ote pöytäkirjas-

ta 2.11.2017 § 59: Pornainen, poikkeamispäätös kiinteistölle 611-

403-1-42. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 25.10.2017. 

 Kuntakehitysjaoston pöytäkirjat 23.8.2017 ja 25.10.2017. 

 Päätöksiä ajalta 7. – 20.11.2017: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 _______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 274 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunnanhallitus  20.11.2017  275 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

264, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

265, 266, 270 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 

ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 

 

 

 

Lisätietoja 
 

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. 
1) Jos toimitettava 

 


