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VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2020 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 276

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanvaltuusto asetti 28.8.2017 menojen kasvuksi -0,2 % hyväksyessään
kehykset vuoden 2018 talousarviolle.
Toimialojen esitysten mukainen laskennallinen toimintamenojen
kasvu on 0,1 % verrattuna vuoden 2017 muutettuun talousarvioon.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 380.000 euroa vähemmän verrattuna kuluvan vuoden korjattuun talousarvioon.
Verotuloja arvioidaan kertyvän ennusteen mukaan 19,65 M€, mikä on
50 000 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden ennakoitu kertymä.
Vuosikate on esitysten mukaan 1.918.700 euroa. Vuosikate kattaa poistot.
Lainojen lyhennykset vuosina 2018–2020 ovat 1,0-2,3 M€/vuosi. Tavoitteena on, että lyhennykset maksetaan terveen talouden periaatteiden
mukaisesti vuosikatteella.
Investoinnit nettona vuonna 2018 ovat 1.982.500 euroa. Vuonna 2019
nettoinvestoinnit ovat 2.785.500 euroa ja vuonna 2020 2.819.500 euroa.
Taloutemme kestäisi kuitenkin vain n. 2 M€ investoinnit vuodessa.
Lisää lainaa ei näillä näkymin tarvitse ottaa vuonna 2018. Lainakanta on
suunnitelman mukaisilla investoinneilla vuoden 2018 lopussa n. 13,5 M€
eli n. 2.500 €/asukas. Lainamäärä v. 2019 lopussa on arviolta n. 13,2 M€
eli asukasta kohti 2.450 € ja vuonna 2020 13 M€ eli 2.360 €/asukas
Talousarvioesityksen mukaan ylijäämä vuodelle 2018 on 357.300 euroa.
./..
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Ehdotus talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2018–2020 on lähetetty sähköpostitse 28.11.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–
2020 taloussuunnitelman käsittelyä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2022
Khall § 277, liite 42

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2017–2021 on hyväksytty
valtuustossa 14.11.2016 § 86. Kaavoitusohjelma on päivitetty vuosittain,
ja koska ohjelman sisällöllä on vaikutuksia seuraavan vuoden talousarvion määrärahavarauksiin, ohjelma on tarkoituksenmukaista käsitellä
samanaikaisesti talousarviokäsittelyn kanssa.
Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, yleispiirteiset tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset, mutta myös laajempiin kaavatöihin tai muuhun maankäytön järjestämiseen liittyvät selvitykset on hyvä sisällyttää ohjelmaan. Kaavoitusohjelman hyväksyy valtuusto.
Liitteenä nro 42 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2018 – 2022. Suunnittelutöitä varten varatut määrärahat on osoitettu
v. 2018 koskevassa talousarvioesityksessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2018 - 2022 kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen nro 42 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MÄNTSÄLÄ – PORNAINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.1.2018 ALKAEN
Khall § 278, liite 43

Keski-Uudenmaan Sote järjestämiskuntayhtymän perustamisen myötä
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle,
jossa myös Pornaisten kunta on mukana. Tämän vuoksi nykyinen Mäntsälän ja Pornaisten kuntien välinen sopimus ei ole enää ensi vuonna
voimassa.
Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat päivittäneet yhteistoimintasopimuksen koskien palvelujen tuotantovastuuta kuntien välillä. Sopimusnoudattaa järjestämiskuntayhtymän perustamisessa hyväksyttyjä periaatteita.
Esityslistan liitteenä nro 43 on Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoimintasopimus 1.1.2018 alkaen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Mäntsälän ja
Pornaisten yhteistoimintasopimuksen 1.1.2018 alkaen liitteen nro 43
mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 714 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
Khall § 279, liite 44

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin
eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin
asukasluvun suhteessa.
Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 12 jäsentä ja 12 varajäsentä suoraan
vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua
(30.11.2016) vastaava äänimäärä. Pornaisten kunnan äänimäärä on 5093.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueitten kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten
äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin
puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Kunnan äänestystulos eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun
ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät viedään Kuntaliiton
sähköiseen äänestysjärjestelmään.
Esityslistan liitteenä nro 44 on ehdokaslistojen yhdistelmät 2 – 9. Lisäksi
lähetetään tiedoksi Kuntaliiton yleiskirje 30.10.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Uudenmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN /
PORNAISTEN YHTENÄISKOULU
Sivltk § 58, liite 30

Perusopetuslain 16 §:ssä säädetään oppilaan oikeudesta saada osaaikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Perusopetuksessa osaaikaista erityisopetusta antavat laaja-alaiset erityisopettajat. Pornaisten
kunnassa on tällä hetkellä neljä laaja-alaista erityisopettajan virkaa
(ELA) vuosiluokilla 1−9: Pornaisten Yhtenäiskoulussa on kaksi virkaa
sekä Mika Waltarin että Parkkojan kouluilla yksi.
Viime vuosina on eri yhteyksissä tuotu useasti esiin, että pornaislaiset
lapset ja nuoret ole tasa-arvoisessa asemassa mahdollisuudessaan saada
osa-aikaista erityisopetusta. Lukuvuonna 2016−2017 laaja-alaisten erityisopetusresurssi suhteessa oppilasmäärään on Pornaisten kouluilla ollut
seuraava:
Pornaisten Yhtenäiskoulu, vuosiluokat 1−6: 247 opp./ELA/26 vvt/yht.
27 tehostetun ja 8 erityisen tuen oppilasta
Pornaisten Yhtenäiskoulu, vuosiluokat 7−9: 222 opp./ELA/28 vvt/ yht.
34 tehostetun ja 16 erityisen tuen oppilasta
Parkkojan koulu: 127 opp./ELA/24 vvt/ yht. 16 tehostetun tuen oppilasta
Mika Waltarin koulu: 132 opp./ELA/19 vvt/yht. 16 tehostetun tuen oppilasta.
Lukuvuonna 2017−2018 oppilasmäärä nousee Pornaisten Yhtenäiskoulun 7−9 vuosiluokilla 295: een, joista yleisopetuksen luokilla on noin
260 oppilasta.
Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti
tai pitempiaikaisesti. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.
Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita
monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien
laadusta ja laajuudesta. Pornaisten kunnan laaja-alaisen erityisopetuksen
tila on kerrottu liitteessä 30.
Perusopetuksen johtajana toimivan rehtorin esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pornaisten kuntaan perustetaan laaja-alaisen erityisopettajan virka
1.1.2018 alkaen ja viran sijoituspaikana on Pornaisten Yhtenäiskoulu.
Viran perustaminen otetaan huomioon talousarvion 2018 valmisteluvaiheessa. Vuositasolla laaja-alaisen erityisopettajan viran kustannukset sivukuluineen ovat noin 60 000 €.
../.
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Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________

Khall § 280

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 1.7.2018
ALKAEN
Sivltk § 78

Nuorisotyöttömyyden kustannukset
Lähes viidennes 20–24 -vuotiaista kuuluu niin sanottuihin NEET-nuoriin
(Neither in Education nor in Employment or Training). Koulutuksen
ja/tai työelämän ulkopuolella olevilla nuorilla on suuri riski syrjäytyä
työvoimasta ja yhteiskunnasta jo varhaisella iällä. Jo kuuden kuukauden
työttömyyden jälkeen noin 50 prosenttia työttömistä syrjäytyy työvoimasta.
Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12
kuukautta tai pidemmän ajan. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt selvästi eniten nuorten keskuudessa. Esimerkiksi 20–24-vuotiaiden joukossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden 2008 aikaisesta parista sadasta yli neljään tuhanteen. Vastaavasti 25–29-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys on yli seitsenkertaistunut samassa ajassa. Mitä kauemmin työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa työllistyminen tai kouluttautuminen on. Varhainen puuttuminen ja pudokkaiden tavoittaminen ovat
avainasemassa etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Etsivä nuorisotyö vastaa tähän tarpeeseen.
Syrjäytyminen ja pitkäaikaistyöttömyys aiheuttavat sekä valtiolle että
kunnille merkittäviä menoeriä. Kelan maksama työttömyysetuus on
32,40 e/pv. Sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa (myös arkipyhiltä)
eli n. 697€/kk. Kunnat ovat maksaneet vuoden 2015 alusta alkaen yli
300 päivää työmarkkinatuella olleiden tuesta 50 prosenttia. Kuntien
maksuosuus yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleille on 70 prosenttia.
Karkeasti voidaan laskea yhden yli 300 päivää työttömänä (työllistymistä edistävän toimenpiteen ulkopuolella oleva) olleen maksavan kunnalle
n. 4182e/vuodessa. Yli 1000 päivää työttömänä ollut maksaa kunnalle n.
5854e/vuodessa. Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetun työmarkkinatuen
rahoittaa sen sijaan valtio kokonaisuudessaan kaikilta tuen saajilta.
Kaksi vuotta työttömänä ja työmarkkinatuella ollut henkilö maksaa
kunnalle laskennallisesti 4762€ vuodessa. Kuusi (6) yhtäjaksoisesti kaksi
vuotta työttömänä ollutta kustantavat kunnalle 29 364 euroa vuodessa
työmarkkinatuen maksujen muodossa. Mikäli etsivä nuorisotyö onnistuu
vuodessa tavoittamaan kuusi (6) pitkäaikaistyötöntä tai pitkäaikaistyöttömyyden riskin omaavaa asiakasta ja ohjaamaan nämä opiskeluun, työhön tai muuhun toimenpiteeseen, kunnalle kertyvä säästö on jo 30 000
euroa vuodessa eli etsivän nuorisotyöntekijän vuosittaisten palkkamenojen verran.
../.
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Muita työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvia kuluja kunnat maksavat muun muassa perustoimeentulotuen muodossa. Kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on 50 prosenttia. Kunnan rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä sitä vastaava vähennys kunnalle maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta. Lisäksi NEETnuorien on todettu käyttävän muita enemmän sosiaali- ja terveyshuollon
palveluita (etenkin päihde- ja mielenterveyspalvelut), jotka nekin aiheuttavat merkittäviä kuluja kunnalle.
Etsivän nuorisotyön palkkamenoista (n. 30 000€/v) aiheutuva vuosittainen menoerä voi siis tuoda ainakin vastaavan määrän säästöä vuosittaisissa sosiaalikuluissa.
Nuorisotakuu ja Ohjaamotoiminta
Nuorisotakuu on vuoden 2013 alussa Suomessa voimaan tullut nuorten
yhteiskuntatakuu. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan
työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Juha Sipilän hallitusohjelman yksi kärkihankkeista on viedä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaa. Nuorisotakuusta on tarkoitus luoda malli, jossa vastuu on yhdellä taholla (yhteisötakuu). Samalla kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka. Lisäksi vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat.
Ohjaamotoiminnan aloittaminen, mallintaminen ja lopulta vakiinnuttaminen vuonna on ”nuorisotakuusta yhteisötakuu” -kärkihankkeen välietappi. Ohjaamot ovat osa julkista palvelua. Palvelu on Ohjaamossa
asioivalle aina maksutonta. Rahoituksensa Ohjaamot saavat valtiolta
ja mukana olevien toimijoiden perusrahoituksesta. Toimintaa tukee
myös Euroopan unionin sosiaalirahasto. Ohjaamoista saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, koulutukseen, arkeen ja osallisuuteen liittyen.
Ohjaamo kokoaa eri toimijat yhteen. Vuonna 2016 Ohjaamot ovat tarjonneet yksilöohjausta 50 000 kertaa. Ryhmissä nuoria on kohdattu 60
000 kertaa. Oli yhteisötakuun järjestämisvastuu tulevaisuudessa millä
taholla tahansa, edellyttävät Ohjaamotoiminnan paikallinen tuottaminen
sekä yhteisötakuun toteutumisesta huolehtiminen myös paikallisia henkilöstöresursseja. Etsivä nuorisotyö on tärkeä toimija Ohjaamomallissa.
../.
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Laki etsivästä nuorisotyöstä
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on tavoittaa
tuen tarpeessa oleva nuori. Etsivä nuorisotyö ohjaa nuorta sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä,
osallisuutta yhteiskunnassa. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut
(NEET-nuoret). Etsivän nuorisotyön tavoite on siis edistää pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.
Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Etsivä nuorisotyö
voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. (Nuorisolaki 1285/2016/ Laki
etsivästä nuorisotyöstä 10 §).
Etsivä nuorisotyö Pornaisissa
Alle 29-vuotiaiden laaja-alaisen tavoittamisen ja ohjauksen lisäksi etsivä
nuorisotyöntekijä on keskeisessä roolissa Pornaisten Ohjaamon koordinoimisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Lisäksi etsivä nuorisotyö jalkautuu nuorten pariin nuorisotalolle, kouluille ja kaduille. Monialaisen
yhteistyöverkoston ylläpito on keskeinen osa työnkuvaa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat poliisihallinto, Te-toimistot, sosiaalitoimi, seurakunta,
peruskoulu, toisen asteen oppilaitokset, työpajatoiminta sekä alueelliset
Ohjaamotoimijat. Pornaisissa etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu myös
ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön.
Etsivää nuorisotyötä on tuotettu Pornaisissa vuodesta 2011 alkaen. Rahoitus on saatu etsivään nuorisotyöhön kohdennetusta valtionavustuksesta. Toiminnan jatkuvuus on sidottu vuosittain erikseen haettavaan ja
myönnettävään valtionavustukseen. Riippuvuus valtionavustuksesta on
useamman vuoden aikajänteellä rasite. Vuosittain vaihtuvan työntekijän
perehdyttäminen vie resursseja. Kontaktien luominen yhteistyökumppaneihin ja nuoriin vie uudelta työntekijältä aikaa. Jossain määrin voidaan
puhua jopa hukkaan heitetystä resurssista. Vaihtuvuudesta johtuen määräraha ei tule käytettyä tehokkaasti. Vuosi kerrallaan jatkuvat työsopimukset eivät edistä jatkuvuutta.
./..
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Riippuvuus valtionavustuksesta rajaa työntekijän työtehtävät liiaksi valtionavustushakemuksessa määriteltyyn toimenkuvaan. Valtionavustus on
tarkoitettu käytettäväksi etsivän nuorisotyöntekijän palkkamenoihin ja
kohdistuu alle 29-vuotiaisiin. Hanketyöntekijöiden tulee tehdä niitä tehtäviä, jotka hankehakemuksessa on määritelty. Asiakkaiden tarpeet eivät
kuitenkaan noudata hankehakemuksia ja rahoituskriteereitä, joten asiakkaita ei voida palvella loppuun asti tai ollenkaan. Esimerkkinä mainitaan
vaikka työllisyyden hoito lähipalveluna 30 vuotta täyttäneiden osalta.
Mikäli etsivän nuorisotyöntekijän palkkakulut katettaisiin tulevaisuudessa edes osittain kunnan omasta rahoituksesta, voitaisiin resursseja t mahdollisesti kohdentaa myös yli 30-vuotiaisiin.
Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pornaisten kuntaan perustetaan vakinainen etsivän nuorisotyöntekijän
työsuhde 1.7.2018 alkaen. Sivistyslautakunnan alaisen vapaa-aikatoimen
talousarvioon varataan vuosittain määräraha vakinaisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkauksesta aiheutuviin kuluihin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas
0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin esityksen ja esittää
edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että työsuhteen toimenkuva
ja tehtävänimike määritellään myöhemmin.
_________________________________

Khall § 281

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamisen 1.7.2018 alkaen ja että työsuhteen toimenkuva ja tehtävänimike määritellään myöhemmin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KEVÄÄN 2018 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSAJAT
Khall § 282

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo
18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30 alkaen.
Kevätkaudelle 2018 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
15.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 28.3., 28.3. (tilinpäätöskokous), 9.4., 23.4.
(kv:n jälkeen), 2.5., 14.5., 4.6., 18.6., 25.6. (kv:n jälkeen)
Valtuusto:
29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kevään 2018 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 283

Kokouspäivämäärä

sivu

4.12.2017

490

VALTUUSTOALOITE MLL:N LASTENHOITOAVUSTA PORNAISLAISILLE PERHEILLE
Khall § 283

Johanna Tukiainen ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet 30.10.2017
seuraavan sisältöisen aloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pornaisten kunta neuvottelee ja allekirjoittaa kuntasopimuksen Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ry:n kanssa. Paikallisen MLL:n järjestön kaksi aktiivista kuntalaista
ovat aloitteen alkuperäisinä alullepanijoina keräten tälläkin hetkellä
Kuntalaisaloite.fi-sivuilla kannattajia pornaislaisista.
Pornainen on kasvava kunta Uudellamaalla mainostaen itseään lapsi- ja
perheystävällisen kuntana. Pornaista puuttuu kuitenkin lapsiperheiden
arkea tukeva tärkeä palvelu: tilapäinen lyhytaikainen lastenhoitoapu.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Ry:n Uudenmaan piiri välittää lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ympäri
vuoden.
Lastenhoitoapu tarjoaa joustavamman tavan saada lapselle lyhytaikainen hoitajan, kuin kunnan päivähoitopalvelut. Lyhytaikaista lastenhoitoapua voidaan käyttää esimerkiksi lapsen tai vanhemman sairastuessa
äkillisesti, vanhempien tarvitessa vapaaillan hoitaakseen parisuhdetta
tai ylläpitääkseen omaa hyvinvointiaan. tällaista apua on toistaiseksi
Pornaisissa saatavana vain isovanhemmilta tai naapureilta.
MLL:n hoitajavälityksen kautta perhe saa tilattua kotiin luotettavan,
koulutetun hoitajan. Kaikki MLL:n hoitajat haastatellaan, he käyvät koulutuksen ja heidät velvoitetaan osallistumaan vuosittaisiin lisäkoulutuksiin ja pienryhmiin.
Lastenhoitoapu lisää lasten ja perheiden hyvinvointia kunnassamme ja
ennaltaehkäisee vanhempien uupumusta. Lisäksi se tarjoaa pornaislaisille nuorille tai muille henkilöille mahdollisuuden tehdä keikkatyötä
omassa kunnassa. Ajantasaiset palvelut houkuttelevat kuntaan uusia
asukkaita.
MLL välittää hoitajia vain niihin kuntiin, jotka ovat allekirjoittaneet sen
kanssa kuntasopimuksen. Pornaisten kokoisessa kunnassa se edellyttää
järjestöltä saadun arvion mukaan noin 4000-5000 € kustannusta vuosittain. Kunnan kustannukset tarkentuvat sopimusta neuvoteltaessa. Perheelle kustannukseksi muodostuisi tämänhetkisen hinnaston mukaan
8,20€/hoitotunti.
Esitämme asian saattamista valmisteluun.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 4000 €:n määräraha MLL:n lastenhoitoavun järjestämiseen sisällytetään vuoden 2018 talousarvioon ja
neuvottelut toiminnan aloittamisesta MLL:n kanssa aloitetaan.
./..
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Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIEN ULKOMAINONTA
Khall § 284

Kuntaliitto on yleiskirjeellään 23/2017, 11.10.2017 suosittanut, että vaalien ulkomainonta aloitettaisiin kuntien luvanvaraisilla alueilla viikkoa
ennen ensimmäisen vaalin ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona
10.1.2018.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suoritukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamistarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.
Aikaisemmissa vaaleissa kunta on pystyttänyt vaalimainoskehikot Pormestarin aukiolla olevan parkkialueen reunaan. Asemakaava-alueella
(Koskitie-Kulmatien välinen alue) ei vaalimainoksia ole saanut asettaa
muualle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tasavallan presidentin vaalin ulkomainonta
voi alkaa 10.1.2018. Vaalimainoskehikot pystytetään Pormestarin aukiolla olevan parkkialueen reunaan.
Asemakaava-alueella (Koskitie – Kulmatie välinen alue) ei vaalimainoksia saa asettaa muualle.
Tekninen toimi huolehtii vaalimainoskehikoiden paikalleen asettamisesta ja poisottamisesta sekä asemakaava-alueella muualle kuin vaalimainoskehikkoihin asetettujen vaalimainosten poistamisesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN LIITTYMINEN PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTOON
Khall § 285, liite 45

Pyöräilykuntien verkosto ry on lähestynyt Pornaisten kuntaa ja tiedustellut kunnan halukkuutta liittyä sen jäseneksi.
Pyöräilykuntien verkosto ry on yleishyödyllinen yhteistyöjärjestö tavoitteenaan edistää pyöräilyä ja myös jalankulkua. Siinä on jäseninä tällä
hetkellä 79 kuntaa sekä 32 yritystä, yhdistystä tai muuta organisaatiota
mm. ELY-keskukset. Jäseninä on kaikenkokoisia kuntia. Pornaisten
naapurikunnista on jäseninä Järvenpää, Tuusula, Sipoo ja Porvoo.
Liitteenä nro 45 olevassa Pyöräilykuntien verkoston esitteessä on esitelty
jäsenille tulevia hyötyjä. Tiedoksi ilman liitenumeroa on verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvosen esitys Suomi Pyöräilee tietoiskussa. Verkoston nettisivut löytyvät osoitteesta www.poljin.fi.
Jäsenyys ei edellytä lisärahaa infrarakentamiseen, vaan ennemminkin
auttaa saamaan nykyisen infran tehokkaampaan käyttöön. Pornaisten jäsenmaksu olisi 230 €/v. Jäsenmaksu on porrastettu kunnan asukasluvun
mukaan. Kunnalta jäsenyys edellyttää yhdyshenkilön nimeämisen, jolle
lähetetään posti ja tiedotteet. Pornaisten kokoisessa kunnassa yhdyshenkilö voisi olla tekniseltä tai vapaa-aikapuolelta tai sitten keskushallinnosta. Verkostosta automaattisesti tulevien hyötyjen lisäksi saatava hyöty on
kiinni kunnan omasta aktiivisuudesta.
Pyöräilyn lisääminen tuo kunnalle säästöä erityisesti terveydenhoitomenoissa, mutta myös esim. sosiaalimenoissa ja koululaiskuljetuksissa. Liikunnan merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille tulee jatkuvasti uutta tietoa, kuten esim. liikunnan hyvästä vaikutuksesta aivotoimintaan ja dementian ehkäisemiseen. Pyöräilyn on todettu olevan paras keino saada
ihmiset säännöllisesti liikkumaan. Koululaisten liikkumisen vähäisyys
on jo suuri kansanterveydellinen ongelma ja koulumatkaliikkuminen onkin eräs verkoston toiminnan painopistealue.
Pyörämatkailu, joka myös on yksi verkoston tärkeä toimialue, tuo kuntaan rahaa. Pyörämatkailu tulee varmasti jatkossa voimakkaasti kasvamaan myös Suomessa, vaikka kasvu on tapahtunut Keski-Eurooppaa hitaammin. Pornaisten kautta menee valtakunnallinen pyörämatkailureitti
nro 6 (Helsinki – Kajaani), lisäksi Pornainen on osa Helsingin seudun
pyörämatkailualuetta. Pyöräilykuntien verkosto on yksi kanava markkinoida myös Pornaisten pyörämatkailua. Verkostosta on kunnalle myös
imagohyötyä.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Pyöräilykuntien verkostoon vuoden 2018 alusta lukien, ja että jäsenmaksu maksetaan kunnan markkinointiin osoitetuista määrärahoista.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnanjohtaja nimeää verkostoa varten kunnan yhdyshenkilön.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 286, liite 46

Pornaisten kunta on 28.11.2017 päivätyllä kauppakirjalla myynyt X X
(½-osuus) ja X X (½-osuus) Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitseva 2.400 m2 suuruisen määräalan tilasta Ansakulma RN:o 1:118
(611–406-1-118).
Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen
Linnunlaulun asemakaavan korttelissa 220 sijaitsevan tontin nro 1. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,20.
Kauppahinta on 60.000 euroa ja muut ehdot ilmenevät kauppakirjasta.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Allekirjoitettu kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 46.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 28.11.2017 Pornaisten kunnan ja X X ja X X
välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 46 mukaisena.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 287

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Myrskylän kunnan valtuuston pöytäkirjanote § 35, 13.11.2017: ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos.



Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote §
60, 14.11.2017: Kuntalaisaloite Pornaisten kunnanhallitukselta
Mustijoen sosiaali- ja terveyslautakunnalle pornaislaisten terveyskeskusmaksujen poistamiseksi 1.1.2018 alkaen.



Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote §
63, 14.11.2017: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2018 sekä syyskauden 2018 ensimmäinen kokous.



Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 6.11.2017
OKM/17/221/2017: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2018.

Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 288

Käytiin keskustelua kuntastrategian 2018 – 2020 valmistelutilanteesta.
Asian käsittelyä jatketaan 11.12.2017 pidettävässä kokouksessa.
______________________
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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
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
284, 285, 286

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
284, 285, 286

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

499
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

