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501 Kunnanhallitus § 290  11.12.2017 

Kunnanhallitus § 276  4.12.2017  477 

 

 

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2020 TALOUSSUUNNITELMAN 

KÄSITTELY 

 

Khall § 276  Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy- 

 väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy- 

 väksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunni- 

 telma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunni- 

 telmakauden 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 määrä- 

 rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 

 Kunnanvaltuusto asetti 28.8.2017 menojen kasvuksi -0,2 % hyväksyes-

 sään 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 verrat-

 tuna 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 pois- 

 tot. 

 

 Lainojen lyhennykset vuosina 2018–2020 ovat 1,0-2,3 M€/vuosi. Ta-

 voitteena 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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502 Kunnanhallitus § 290  11.12.2017 

Kunnanhallitus § 276  4.12.2017  478 

 

 

Khall § 276 ./.. 

 Ehdotus talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2018–2020 on lähe-

 tetty 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. 

 

 ______________________ 

 

Khall § 290  Kunnanvaltuusto asetti 28.8.2017 menojen kasvuksi -0,2 % hyväksyes-

 sään kehykset vuoden 2018 talousarviolle. Toimialojen esitysten mukai-

 nen laskennallinen toimintamenojen kasvu on 0,1 % verrattuna vuoden 

 2017 muutettuun talousarvioon ja 0,3 % verrattuna kehyksen menoarvi-

 oon. 

 

 Tuloarviota on talousarvioesitykseen korjattu alaspäin 214.400 euroa 

 johtuen teknisen toimen vuokratulojen tarkistuksesta, joten toimintatulo-

 ja arvioidaan kertyvän 0,1 % enemmän verrattuna vuoden 2017 muutet-

 tuun talousarvioon ja 2,1 % verrattuna kehyksen tuloarvioon. 

 

 Toimintakate on siis 21.450 euroa suurempi kuin MTA 2017 toimintaka-

 te, mutta 0,1 % (28.560 euroa) pienempi kuin talousarvion kehykseen 

 asetettu toimintakate. 

 

 Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 380.000 euroa vähemmän verrat-

 tuna kuluvan vuoden korjattuun talousarvioon. Verotuloja arvioidaan 

 kertyvän Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaan 19,85 M€, mikä 

 on 200.000 euroa enemmän kuin kehykseen arvioitu verokertymä.  

 

 Vuosikate on esitysten mukaan 1.899.300 euroa. Vuosikate kattaa pois-

 tot.  

 

 Lainojen lyhennykset vuosina 2018–2020 ovat 1,0-2,3 M€/vuosi. Ta-

 voitteena on, että lyhennykset maksetaan terveen talouden periaattei-

 den mukaisesti vuosikatteella.    

      ./.. 
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Khall § 290  ./.. 

 Investoinnit nettona vuonna 2018 ovat 2.117.500 euroa. Vuonna 

 2019 nettoinvestoinnit ovat 2.785.500 euroa ja vuonna 2020 2.819.500 

 euroa. Taloutemme kestäisi kuitenkin vain n. 2 M€ investoinnit vuodes-

 sa. 

  

 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 337.900 euroa. 

  

 Talousarvion henkilöstöesitykseen sisältyy informaatikon työsuhde. 

 Tehtävä olisi kirjaston ja hallinnon tulosalueen yhteinen, joten kirjaston 

 kustannuspaikalta määräaikaisten palkkoihin varatuista määrärahoista 

 (25.500 euroa) on siirretty 10.000 (+sivukulut) euroa hallintotoimiston 

 kustannuspaikalle ja lisätty sille 4.500 euroa, jolloin informaatikon ko-

 konaispalkkakustannus olisi 30.000 (+ sivukulut) vuodessa.  

 

 Hallintotoimiston kustannuspaikalle on talousarvioon varattu 4.000 eu-

 ron määräraha MLL:n kautta saatavan lastenhoitoavun järjestämiseksi. 

 

 Investointipuolelle esitetään kolmen asunto-osakkeen hankkimista kun-

 nantaloa vastapäätä rakennettavasta kerrostalosta, kustannusarvio 

 420.000 euroa. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään ehdotus talousarviosta 2018 ja talous-

 suunnitelmasta 2018–2020. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 

taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Talousarviokirjaan tehtiin joitakin stilistisiä korjauksia.  

 

  Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ 

 

Khall § 291  Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti: 

 

- yleishallinto kertalaskutus v. 2016, 1890,00 € 

- vapaa-aikatoimi/kertalaskutus v. 2016, 291,00 € 

- koulutoimi kertalaskutus v. 2016, 260,10 € 

- koulutoimi iltapäivähoito v. 2016, 4230,46 € 

- tekninen toimi kertalaskutus v. 2016, 75,00 € 

- vesilaskutus v. 2016, 3.141,97 € 

- Kuntalan vesi v. 2016, 309,57 € 

 

  Yhteensä 10.198,10 € 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus poistaa edellä mainitut saatavat kunnan tileistä. 

 

  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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ICT-TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2018 

 

Khall § 292  Kuluvana vuonna ICT-tukipalvelut on ostettu Pukkilassa toimivalta Ni-

 cemedia Oy:ltä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2016 §:ssä 233 

 hyväksynyt ICT-tukipalveluiden oston Nicemedia Oy:ltä vuonna 2017. 

 

  Nicemedia Oy:n edustajien ja kunnan edustajien kesken on pidetty pala-

 veri 4.12.2017, jolloin Nicemedian edustajat ilmoittivat olevansa haluk-

 kaita jatkamaan ICT-palvelua 1.12.2017 päivätyn tarjouksen mukaises-

 ti. 

 

   Nicemedian 1.12.2017 päivätty tarjous lähetetään tiedoksi esityslistan 

 mukana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää jatkaa ICT-tukipalvelusopimusta Nicemedia 

 Oy:n kanssa vuonna 2018, 1.12.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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MAA-AINESTEN VAIHTOTYÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET KIRKKOTIE 185 

KOHDALLA / LISÄMÄÄRÄRAHA 

 

Khall § 242  Kirkkotien 185 kerrostalotontilla on havaittu maankaivuutöiden yhtey-

 dessä maaperän saastumista ja maasta on löydetty vanhat säiliöt, joista 

 maaperään on valunut mm. polttoöljyä. Asiasta on välittömästi tehty il-

 moitus 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 li-

 säksi myös mm. raskasmetalleja. 

 

  Geotek Oy vastaa näytteenotosta, puhdistussuunnittelusta ja työmaan 

 näytteenotosta. 

 

  Näytteiden tulosten pohjalta on tehty pilaantuneiden maa-ainesten pois-

 tamiseen ja alueen kunnostamiseen tähtäävä PIMA-hakemus ELY:lle. 

 ELY:ltä on saatu päätös pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljetukseen ja 

 jatkokäsittelyyn sekä öljysäiliöiden maastapoistamiselle sekä lupa katu-

 alueella työskentelyyn. 

 

  Pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljetus tapahtuu maa-ainesten pilaan-

 tumisasteen mukaisesti Itä-Uudenmaan Jätehuoltoon Porvooseen, Eko-

 kemille Riihimäelle tai Hyvinkäälle. Vastaanottopaikkojen ympäristö-

 lupaehtojen mukaisesti lievästi pilaantuneiden maa-ainesten osalta mah-

 dollisesti lähemmäksikin. 

 

  Poiskuljetettavan maamassan määrä on noin 1000 - 3000 tonnia ja pi-

 laantuneen alueen laajuus on noin 500 – 700 m2. Puhdistustyön on arvi-

 oitu kestävän 4 – 5 päivää. 

 

  Kaivuutyön yhteydessä selviää, kuinka paljon kerrostalotyömaan raken-

 tamiseen liittymättömiä maatäyttöjä massanvaihdot aiheuttavat. 

 

       ./.. 
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Khall § 242  ./.. 

  Puhdistustyö on toteutettava välittömästi, eikä siihen ole vuoden 2017 

 talousarviossa määrärahaa. Puhdistustyö ja siihen liittyvät kustannukset 

 (mm. näytteenotot, selvitykset, luvat, massojen poiskuljetukset, vastaan-

 otot 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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 110 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

 

 

Khall § 293  Kirkkotie 185 maaperän puhdistustyö on saatu valmiiksi ja lopullinen 

 kustannusarvio on selvillä lukuun ottamatta mahdollisia alueen täyttö-

 kustannuksia. Näihin vaikuttaa vielä mm. kerrostaloon valittava perus-

 tamistapa. Tiealueen kunnostamisen osalta haetaan vielä erikseen Öljyn-

 suojelurahastolta mahdollista avustusta tämän alueen kunnostamistoi-

 miin. Näytteenottojen perusteella maaperä ja siinä olevat ainesosat on 

 jouduttu kuljettamaan pääosin Ämmänsuon kaatopaikalle. Ainesosat oli-

 vat voimakkaasti öljyisiä sisältäen myös rakennus ym. jätettä. Maaperä 

 on puhdistettu tällä alueella täysin. Lisämäärärahan tarve hankkeelle on 

 450 000 €. Lisäksi kunnan tulee varautua myöhemmin selviävien perus-

 teiden mukaisesti täyttötyöhön kunnan osalta. 

 

       ./.. 
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Khall § 293  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kirkkotie 185 kohteen maaperän 

 kunnostustöihin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin myönnetään 450 000 

 €:n suuruinen lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VAPAA-AIKASIHTEERIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 294  Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas on toimittanut kunnanhallitukselle 

 28.11.2017 päivätyt seuraavat rekrytointilupahakemukset: 

 

1) liikunnanohjaajan määräaikainen työsuhde 1.1. – 31.12.2018  

- vapaa-aikatoimen talousarvioesityksessä on liikunnanohjaajan palk-

kaukseen ajalle 1.1. – 31.12.2018 varattu määräraha  

2) Työpajaohjaajan määräaikainen työsuhde 1.1. – 31.5.2018 väliselle 

ajalle 

- nuorten työpajatoiminta tuotetaan Pornaisissa pääasiassa valtion-

avustuksen turvin 

- nuorten työpajatoiminnan valtionavustus vuodelle 2018 varmistuu 

huhti-toukokuussa 2018 

- vapaa-aikatoimen vuoden 2018 talousarvioesitykseen on varattu 

omarahoitusosuus, joka mahdollistaa työpajaohjaajan palkkauksen 

ajalle 1.1. – 31.5.2018 

 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Valtuusto käsittelee vuoden 2018 talousarvioesityksen 18.12.2017 pidet-

 tävässä kokouksessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt rekrytointilupahakemukset edellyttäen, 

 että valtuusto hyväksyy talousarviokäsittelyn yhteydessä tarvittavat mää-

 rärahat. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN VAALI 

 

Khall § 295  Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana Kuntalehdessä, kunnan ilmoi-

 tustaululla ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi ilmoitus on ollut MOL:n si-

 vuilla. Hakuaika päättyi 27.11.2017, hakemuksia tuli yhteensä 25.  

 

  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. 

 

  Virkaan valittavalta vaaditaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulu-

 tutkinto ja monipuolinen perehtyneisyys sivistystoimen tehtäviin. Lisäk-

 si edellytetään kokemusta johtamisesta ja esimiestyöstä sekä arvostetaan 

 kunnallistalouden hyvää tuntemusta. 

 

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on ennen 

 vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-

 tilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 

  Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2017 §:ssä 269 nimennyt haas-

 tatteluryhmään Juha Virkin, Liljan-Kukka Runolinnan, Peter de Jongin, 

 Hannu Haukkasalon ja Seija Marttilan. 

 

  Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat, 6 hlöä. 

   

 Ryhmän yhteinen näkemys on, että sivistysjohtajan virkaan tulisi valita 

kasvatustieteen maisteri Jari Wäre ja varalle kasvatustieteen tohtori X X. 

Perusteluina Wäreen valinnalle haastatteluryhmä esittää seuraavaa: ha-

kemuksen ja haastattelujen perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin mu-

kaan Wärettä voidaan pitää tehtävään ansioituneimpana. 

 

  Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistysjohtajan virkaan valitaan 

 kasvatustieteen maisteri Jari Wäre ja hänen kieltäytymisensä varalle 

 kasvatustieteen tohtori X X. 

       ./.. 
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  Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-

 rintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

 koeaikaa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun kuluessa Juha Pajunen esitti Mika Vilénin kannattamana, 

että sivistysjohtajan virkaan valitaan X X ja hänen kieltäytymisensä va-

ralle Jari Wäre.  

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kan-

natettu ehdotus, joten asia pitää ratkaista äänestämällä. 

 

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysme-

nettely hyväksyttiin. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

 

- Esittelijän ehdotus 3 ääntä (Virkki, Franti, Niinikoski) 

- Juha Pajusen ehdotus 4 ääntä (Pajunen, Laukka, Villanen, Vilén) 

 

Äänestyksen tuloksena äänin 4 – 3 kunnanhallitus esittää valtuustolle, et-

tä sivistysjohtajan virkaan valitaan X X ja hänen kieltäytymisensä varal-

le Jari Wäre. 

 

______________________ 
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VAKUUTUSMEKLARISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 296 Kunnalla on vakuutusmeklarisopimus Optimiriskit Ky:n kanssa. Vakuu-

tusmeklarina on toiminut X X, hän siirtyy 1.1.2018 Tarjova Vakuutus-

palvelut Oy:n vakuutusmeklariksi. 

 

  Tarjova Vakuutuspalvelut Oy on esittänyt, että kunta tekisi vakuutus- 

 meklarisopimuksen yrityksen kanssa.  Sopimus on ehdoiltaan ja sisällöl-

 tään sama kuin se on ollut Optimiriskit Ky:n kanssa. 

 

  Sopimukseen sisältyy mm. vakuutusten ja vakuutuskorvausten jatkuva 

 hoito ja neuvonta sekä vuosittainen RH-ryhmän vuotuinen neuvottelu, 

 jossa tarkistetaan ja päivitetään vakuutusten ja vahinkojen korvauspää-

 tösten tiedot sekä luodaan katsaus alan ajankohtaisiin asioihin. Veroton 

 vuosipalkkio on 1400 euroa. 

 

  Vakuutusyhtiö huomioi vakuutusmeklarisopimuksen vakuutusmaksuja 

 alentavana tekijänä. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään kopio vakuutusmeklarisopimuksesta tie-

 doksi. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy Tarjova Vakuutuspalvelut Oy:n ja kunnan 

 välisen sopimuksen 1.1.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. 

 

  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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INFORMAATIKON TYÖSUHDE 1.2.2018 ALKAEN 

 

Khall § 297  Yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 

 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henki-

 lötietojen käsittelyyn sekä myös muussa kuin automaattisessa muodossa 

 tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun käsiteltävät henkilö-

 tiedot muodostavat rekisterin osan. Asetuksen mukaan henkilötiedolla 

 tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

 seen henkilöön liittyviä tietoja. 
 

  Jokaisen viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka ei ole tuomiois-

 tuin, on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä 

 on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa or-

 ganisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet sekä toi-

 mia valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilö-

 tietojen käsittelyyn liittyvissä kehittämistehtävissä (esim. suomi.fi ja 

 kunnan uudet kotisivut). 
 

  Kirjaston talousarvioesityksessä on varattu 25 500 €:n määräraha määrä-

 aikaisen kirjastovirkailijan palkkaamiseen vuodeksi. 
 

  Johtoryhmässä on keskusteltu, että määräaikainen kirjastovirkailijan 

 työsuhde voitaisiin muuttaa informaatikon toistaiseksi voimassa olevaksi 

 työsuhteeksi, jolloin hänen tehtävistään n. puolet muodostuisi kirjaston 

 tehtävistä ja toinen puoli tietosuojavastaavan tehtävistä sekä muista tie-

 donhallintaan liittyvistä kehittämistehtävistä. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon vara-

 taan määräraha toistaiseksi voimassa olevan informaatikon palkkaami-

 seen 1.2.2018 siten, että n. puolet työajasta on kirjaston tehtävien hoita-

 mista ja toinen puolikas yleishallinnon tulosalueella olevien tietosuoja-

 vastaavan tehtävien sekä muiden tiedonhallintaan liittyvien kehittämis-

 tehtävien hoitamista. 
 

  Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kirjastotoimen määräaikaisten palk-

 kamäärärahoista on vuoden 2018 talousarvioesityksessä siirretty 10.000 

 € hallintotoimiston palkkamäärärahoihin menokohtaan 5000.1230 ja että 

 ko. menokohtaan on lisätty 4.500 €. 
 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

  Kunnanhallituksen päätös:  

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI  

ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 

 

Khall § 298, liite 47, 48   Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Manner-Suomen kunnilta, 

 kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajil-

 ta sekä lausuntopyynnössä erikseen mainituilta tahoilta 3.11.2017 päivä-

 tyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiak-

 kaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuttavana 

 on perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokattu lakiluonnos. 

 Luonnokseen on tehty perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset 

 sekä muut välttämättömät muutokset. Valmistelun yhteydessä on laadittu 

 uusi vaikutustenarviointi. Lausunnot pyydetään antamaan 15.12.2017 

 mennessä. Lausuntoon tulee vastata sähköisellä kyselyllä. 

 

  Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen teke-

 mien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveyden-

 huollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan 

 valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuntopyynnön 

 kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja 

 terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, 

 parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjes-

 telmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehit-

 tämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan 

 sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

 

  Lausuntoa on valmisteltu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johta-

 jien, jäsenkuntien kuntajohtajien, sosiaali- ja terveysjohtajaien sekä hal-

 linto- ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. 

 

  Liitteenä nro 47 on sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 

 3.11.2017 ja liitteenä nro 48 lausuntoluonnos sosiaali- ja terveysministe-

 riölle. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä nro 48 olevan lausunnon sosiaali- 

 ja terveysministeriölle. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSTÄ EROAMINEN 

 

Khall § 223 Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajina toimivat kunnat 

ovat käyneet keskustelua ja selvittäneet toisen asteen ammatillisen kou-

lutuksen tulevaa järjestämistapaa useista vuosia. Toimeksianto ratkai-

suehdotuksen löytämiseksi annettiin 21.9. järjestetyssä kokouksessa, jo-

hon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien 

omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viran-

haltijajohto. 
 

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 osakeyh-

tiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä. 
 

Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa. 

Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mah-

dollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja 

ottavat kantaa tarvittaessa erikseen.  
 

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvas-

tuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon 

kaupunki omistaa yli 50 %. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yh-

teisesti 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. Omista-

jakunnat velvoitetaan takaamaan uuden yhtiön mahdollisia investointi-

lainoja omistusosuutensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan rahoittamaan 

sen investointeja. Yhtiölle ei tule rajaavia ehtoja esim. osakassopimuk-

sen kautta. 

 

Tämän kokonaisuuden periaatelinjausten jälkeen pyritään tekemään aie-

sopimus uuden osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2016 aikana. Aieso-

pimus käsitellään kunnissa erillisenä päätöksenä. Uudelle, perustettaval-

le osakeyhtiölle haetaan uusi koulutuksen järjestämislupa. 

 

Nykyiset kuntayhtymät säilyvät kiinteistökuntayhtyminä kunnes omis-

tukseen ja omaisuuden arvostuksen liittyvät asiat on selvitetty. Kuntayh-

tymien perussopimukset päivitetään välittömästi omistajakuntien toimes-

ta uutta tilannetta vastaavaksi ottaen huomioon myös kuntalain muutos. 

     ./.. 
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 Molemmat alueella toimivat osakeyhtiöt ovat monialaisia ja kilpailuti-

lanteessa. Alueen, omistajien ja opiskelijoiden kannalta on kuitenkin tar-

koituksenmukaista sopia mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti tar-

kemmasta koulutuslinjojen jaosta ennen uusien järjestämislupahakemus-

ten jättämistä ministeriölle. Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen 

suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikka-

määrän vähintään säilyttämiseen alueella. Mikäli muuta ei todeta, esite-

tään nykyisen Inveonin järjestämisluvassa olevien aloituspaikkojen siir-

tämistä Prakticum Ab:lle. 

 

Porvoon kaupunki mahdollistaa Prakticumille uudisrakentamisen osoit-

tamalla tontin Perämiehentien alueelta. Lähtökohtana on, että em. alueel-

le syntyy oppilaitosten yhteinen campusalue, jonka tilat ovat mahdolli-

simman tehokkaassa käytössä. Uudisrakentaminen tehdään siis varmis-

taen mahdollisimman suuri toiminnallinen ja kiinteistötaloudellinen sy-

nergia alueella. Alueen Oy:n tilojen ja toiminnan kehittämistä ei estetä 

pitkillä vuokrasopimuksilla minkään osapuolen kanssa. 

 

Opiskelijan näkökulmasta yhtiömallilla voidaan varmistaa mahdollisuu-

det myös kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä ja tiukkene-

vassa kilpailutilanteessa yhdistellä eri koulutusmuotoja yhden palvelu-

luukun periaatteella asiakkaan elämäntilanteen sekä osaamistarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaisesti. 

 

Yhtiömallin myötä voidaan vahvistaa työ- ja elinkeinoelämälle suunnat-

tujen 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. Kun-

tayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työnteki-

jöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuk-

sen mukaisin periaattein. 

 

Koulutuksen järjestäjien tulee omissa yhteistoimintaelimissään infor-

moida toiminnan mahdollisesta siirtymisestä uuden osakeyhtiön järjes-

tettäväksi. 

 

     ./.. 
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Ennen varsinaista päätöksentekoa yhdistymistä ja harkintavaiheen alka-

mista velvoitetaan jokaisen koulutuksen järjestäjän työnantajana aktivoi-

tumaan ja huolehtivan oman yhteistoimintaelimen toimintakyvystä sekä 

toimittamaan kaikki olemassa oleva tieto niin yhteistoimintaelimen kuin 

henkilöstönsä käyttöön. 

 

Muutosprosessin suunnittelu ja yksityiskohtien käsittely käynnistyy vä-

littömästi kun omistajakuntien päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet 

keskeiset periaatteet. Arviointi riittävän laajasta hyväksymisestä perus-

tuu kuntalain periaatteeseen kuntayhtymän perussopimuksen muutta-

miseksi tarvittavasta enemmistöstä. Lähtökohtaisesti periaatteet joko hy-

väksytään tai hylätään omistajakunnan päättävässä toimielimessä mar-

raskuun 2016 aikana. Asia viestitetään myös ministeriölle. 
 

Alueen uuden ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön järjestämisluvan 

hakeminen yhteen sovitetaan niin sisällön kuin aikataulun osalta Prakti-

cumin 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 valmistele-

van muutosjohtajan palkkaamiseksi tai hankkimiseksi. Hän vie muutos-

ohjelmaa ja hanketta eteenpäin ohjelmajohtamisen periaatteita noudatta-

en. 
 

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, menettelytapaeh-

dotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla? 

3) Nimetä ohjausryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelin-

jausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden jär-

jestämislupahakemusten valmistelua. 

Kunta on hakenut jatkoaikaa kannanoton antamiseen. 

     ./.. 
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  Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu 

 1.11.2016 seuraavat aineistot: 

 

- Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla 

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä 

Uudellamaalla 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavan kan-

nanoton: 

 

1) Pornaisten kunta ei jatkossa halua toimia ammatillisen koulutuksen 

omistajakuntana 

 

2) Pornaisten kunta hyväksyy selostuksessa olevat periaatteet, menette-

lytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen kou-

lutuksen 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. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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 Projektin muutosjohtajan tuottamaa tekstiä asian käsittelyn taustaksi: 

 

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä 2016 

sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen koulutuksen järjestämi-

sedellytyksiä varmistetaan kokoamalla järjestäjät isommiksi toimijoiksi.  

 

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin 

vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmis-

telemaan järjestelyjen käytännön toteutusta. 

 

Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien perus-

sopimukset kahdessa vaiheessa. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain 

mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kun-

tayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omis-

tajaohjausta Itä-uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aika-

na ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdolli-

suudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä. 

 

Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu 

pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääoma-

osuuksien 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 kuntayhty-

män purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on 

säilytetty. 

 

Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, ta-

louden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät sään-

nökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimus-

mallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia kos-

kevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen. 

 

Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n säännökset. 

Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, jo-

ka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten 

valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta). 

     ./.. 
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Khall § 144 ./.. 

Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkas-

tusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pää-

se yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan 

koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. yhtymä-

kokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla ta-

valla kuin aiemmissa perussopimuksissa. 

 

Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutos-

johtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu 

mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnos-

ta. 

 

 Liitteenä nro 24 on esitetty vertailu voimassa olevan perussopimuksen ja 

nyt käsiteltävänä olevan perussopimusluonnoksen välillä. 

 

 Tiedoksi ilman liitenumeroa on asian tausta-aineistoksi valmisteltu po-

wer 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 jäl-

keen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayh-

tymäksi. Tämä menettely olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisen pe-

russopimuksen voimassa ollessa.  

 

 Pornaisten kunta on 19.12.2016 linjannut, että se hyväksyy muutospro-

sessin eikä halua jatkossa toimia omistajakuntana. Vaikka perussopi-

muksen 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. 

       ./.. 
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Khall § 144  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Juha Pajunen esitti Juha Virkin kannattamana, että asia jätetään pöydälle 

seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 

 

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 

 

______________________ 

 

Khall § 163, liite 25 ./.. 

  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 koulutuskun-

 tayhtymän perussopimus hyväksytään liitteen nro 39 mukaisena.  

       ./.. 
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Khall § 255  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

 

Khall 299, liite 49 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt ko-

kouksessaan 4.12.2017 jäsenkuntien eroamista kuntayhtymästä. 

 

 Perussopimuksen 6 § mukaan jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhty-

mästä, on ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti. Perussopimus 

päättyy ja ero astuu voimaan eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jät-

tämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta päättymisajan-

kohdasta ole sovittu yhtymähallituksen suostumuksella. 

 

 Eroava kunta voi luovuttaa osuutensa ja jäsenkunta voi luovuttaa osan 

osuuksiaan kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan 

kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Luovutuksesta on ilmoitet-

tava kuntayhtymälle. Muussa tapauksessa eroavalle jäsenkunnalle suori-

tetaan yhtymähallituksen päättämä korvaus kuntayhtymälle luovutetta-

vista osuuksista. 

 

 Kuntayhtymä voi yhtymähallituksen päätöksen mukaan ja sen määrää-

mästä korvauksesta luovuttaa jäsenkunnalle osuuksia kuntayhtymän va-

roihin. Korvauksen tulee vastata luovutettavia osuuksia kuntayhtymän 

varoihin vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan saadun valtion-

osuuden ja -avustuksen suhteellisella määrällä. 

 

 Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai 

siirtyvät luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, 

jollei yhtymähallituksen päätöksen mukaan toisin sovita. 

 

 Perussopimuksen 7 §:ssä määrätään, että mikäli jäsenkunta eroaa kun-

tayhtymästä, sille suoritetaan yhtymähallituksen päättämä erokorvaus 

kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista. 

 

 Erokorvaus maksetaan kertasuorituksen eron astuessa voimaan, jos se on 

pienempi kuin 80 000 euroa. Jos erokorvaus on suurempi, maksetaan se 

kolmena yhtä suurena eränä kolmen (3) vuoden kuluessa eron voimaan-

tulosta lukien. Erokorvauksen maksavat jäljelle jäävät jäsenkunnat tai 

peruspääomaa alennetaan vastaavalla summalla.  ./.. 
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Khall § 299 ./.. 

 Liitteenä nro 49 on FCG:n laatima kuntayhtymän purkuselvitys. Yhty-

mähallitus päätti kokouksessaan, että mahdolliset erokorvaukset valmis-

tellaan FCG:n laatimassa purkuselvityksessä esitetyin tasearvoin 

 31.12.2016 (sarake A) huomioiden, että eläkevastuut siirtyvät eroavalle 

jäsenkunnalle. 

  

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pornaisten kunta eroaa 

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä niin, että ero astuu voimaan 

31.12.2018. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käy-

dyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi varapuheenjohtaja Mika 

Vilén. 

 

  ______________________ 
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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. 

 

______________________ 

 

Khall § 300, liite 50 Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsen-

ten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pi-

dettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.  

 

 Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen 

tehtiin vain yksi pieni muutos.  

  

 Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu 

visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehit-

tämisohjelmasta toimenpiteineen. 

 

 Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoit-

teeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–

2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategis-

ta tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa tee-

maa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Oh-

jelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus 

päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta. 

  

  Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää  

 strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017 

 mennessä, ja se jaetaan kokouksessa. 

 

  Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä 

 saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.  

 

       ./.. 
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Khall § 300  ./.. 

  Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi 

 hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian 

 tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden 

 2019 aikana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä, 

tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kun-

nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioi-

daan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia 

2020–2022.  

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjoh-

tajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset 

strategialuonnokseen. 

 

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

529 Kunnanhallitus § 301  11.12.2017 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 301  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta 28.11.2017 § 5: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

talousarvio ja investointisuunnitelma. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta 28.11.2017 § 6: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

käyttösuunnitelma 2018. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta 28.11.2017 § 7: Keski-Uudenmaan pelastustoimen 

liikelaitoksen alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet 

vuodelle 2018. 

 Porvoon kaupunki, Porvoon alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja 

4/2017, 21.11.2017. 

 Päätöksiä ajalta 21.11.-11.12.2017: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä; virkamiehet KU-sote-jaoston 

valmisteluun. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

530 Kunnanhallitus § 302  11.12.2017 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 302 Mika Vilén esitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että yhtenäiskoulun liikun-

tasalin lattian kunto ja turvallisuus pitää selvittää. 

  

 ______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  11.12.2017  303 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

290, 291, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

292, 294, 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

292, 294, 296 

 

 

 

 

 

 

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 

 


