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Riitta Villanen   Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 22.12.2017 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

534 Kunnanhallitus § 304  18.12.2017 

 

 

 

VAPAA-AIKASIHTEERIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 304  Vapaa-aikasihteeri Minna Pudas on toimittanut kunnanhallitukselle 

 7.12.2017 päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- vapaa-aikaohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.3.2018 

alkaen 

- nykyinen vakinainen työntekijä on irtisanoutunut 29.11.2017 

- vuoden 2018 talousarvioesityksessä on määräraha vakinaisen vapaa-

aikaohjaajan palkkaukseen 

- tehtävää ei voida jättää täyttämättä tai hoitaa muilla järjestelyillä 

 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn rekrytointilupahakemuksen edellyttä-

 en, että valtuusto hyväksyy talousarviokäsittelyn yhteydessä tarvittavat 

 määrärahat. 

 

 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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535 Kunnanhallitus § 305  18.12.2017 

Nuorisovaltuusto § 35  27.11.2017  2 

 

 

ALOITE NUORTEN OLESKELUPAIKAN RAKENTAMISESTA SEKÄ ROSKA-ASTIOIDEN 

HANKKIMISESTA KOULUN JA KAUPAN VÄLISELLE ALUEELLE 

 

Nuvalt § 35, liite 3 Nuorisovaltuustoon on oltu yhteydessä koulun ja K-kaupan välisen alu-

 een roskaisuudesta. Nuorisovaltuusto uskoo, että roskaaminen vähenisi 

 merkittävästi, mikäli alueella olisi riittävä määrä roska-astioita. 

 

  Nuoret ovat toivoneet, että kunnassa olisi jokin suojaisa ja katoksellinen 

 paikka, jossa voisi viettää vapaa-aikaa luvallisesti. Paikan tulisi olla 

 nuorten helposti saavutettavissa, mutta ei kuitenkaan asutuksen välittö-

 mässä läheisyydessä, jotta oleskelu ei aiheuta häiriötä kuntalaisille. 

 

  Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja aloitteen (liite 3) sisällöstä. 

 

  Nuorisovaltuuston päätös: 

 

  Nuorisovaltuusto päättää jättää liitteen kolme (3) mukaisen aloitteen 

 kunnanvaltuustolle. 

  ______________________ 

 

Khall § 305  Esityslistan mukana lähetetään kopio 27.11.2017 päivätystä aloitteesta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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536 Kunnanhallitus § 306  18.12.2017 

 

 

 

MÄÄRÄALAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 306, liite 51 Pornaisten kunta on 11.12.2017 päivätyllä kauppakirjalla myynyt X X 

(1/2 osuus) ja X X (1/2 osuus) Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä 

sijaitsevan n. 410 m2:n suuruisen määrä alan Lintukallio RN:o 15:34 

(611-403-15-34) –nimisestä tilasta. 

 

  Kaupan kohteena oleva määräala on vuokrattu ostajille heidän pientalo-

 tonttinsa lisämaaksi 23.10.2012 solmitulla maanvuokrasopimuksella. 

 Vuokran perusteena on käytetty hyväksyttyä määräalan myyntihintaa 

 12.090,00 €. 

 

  Ostajien aiemmin omistamaa pientalotonttia ja myyjältä vuokrattua lisä-

 maata koskeva Tikantien asemakaavan muutos on tehty ostajan kustan-

 nuksella ja hyväksytty Pornaisten kunnanvaltuustossa 2.10.2017. Pää-

 töksestä ei ole valitettu. Asemakaavassa lisämaa on osoitettu rakennus-

 paikan istutettavaksi osaksi eikä sitä voi käyttää rakentamiseen. 

 

  Kaupan kohteena oleva määräala on osoitettu asemakaavan muutoksessa 

 erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Määräala muodostaa yhdessä os-

 tajan aiemmin omistaman pientalotontin kanssa karttaliitteen mukaisen 

 Tikantien asemakaavan korttelissa 110 sijaitsevan tontin nro 1 ja määrä-

 ala on tarkoitus liittää tämän tontin osaksi. Tontin rakennusoikeuden 

 määrittelevä tehokkuus on e=020. 

 

  Kauppahinta on 12.090 euroa, 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 51. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy 11.12.2017 Pornaisten kunnan sekä X X ja 

 X X välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 51 mukaisena. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

       ./.. 
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537 Kunnanhallitus § 306  18.12.2017 

 

 

 

Khall § 306  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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538 Kunnanhallitus § 307  18.12.2017 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 18.12.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 307  Kunnanhallitukselle esitellään 18.12.2017 pidetystä kunnanvaltuuston 

 kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 § 122  Eron myöntäminen Teemu Kanervalle luottamustehtävistä 

 ja henkilöiden valitseminen hänen tilalleen 

  Otteet: Teemu Kanerva, Raimo Jokinen, Harri Virtanen, 

 sivistyslautakunta, tarkastuslautakunta, luottamustoimipal-

 kat 

 

 § 123 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2018 – 2022 

  Otteet: tekninen toimi, aluearkkitehti 

 

 § 124 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 talous-

 suunnitelman käsittely 

  Otteet: hallintokunnat, talous- ja viestintäsuunnittelija, kir-

 janpitäjä, Mäntsälän kunta, Askolan kunta 

 

 § 125 Mäntsälä – Pornainen yhteistoimintasopimus 1.1.2018 al-

 kaen 

  Otteet: Mäntsälän kunta, Sote-kuntayhtymä 

 

 § 126 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 

  Tulos viedään Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestel-

 mään 

 

 § 127 Laaja-alaisen erityisopettajan viran perustami-

 nen/Pornaisten yhtenäiskoulu 

  Otteet: sivistyslautakunta, palkanlaskenta 

 

 § 128 Etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistaminen 

 1.7.2018 alkaen 

  Otteet: sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi, palkanlaskenta 

 

 § 130 Valtuustoaloite MLL:n lastenhoitoavusta pornaislaisille 

 perheille 

  Otteet: Johanna Tukiainen, MLL:n Uudenmaanpiiri 

 

 § 131 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen/ilmoitusten läpikäynti 

  Ote: tarkastuslautakunta 

 

      ./.. 
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539 Kunnanhallitus § 307  18.12.2017 

 

 

 

Khall § 307 ./.. 

 § 132 Maa-ainesten vaihtotyö ja siihen liittyvät toimenpiteet 

 Kirkkotie 185 kohdalla/lisämääräraha 

  Otteet: kirjanpito, talous- ja viestintäsuunnittelija, tekninen 

 toimi 

 

 § 133 Sivistysjohtajan viran vaali 

  Otteet: hakijat, sivistyslautakunta, palkanlaskenta 

 

 § 135 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroaminen 

  Otteet: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus, jä-

 senkunnat, kirjanpito, talous- ja viestintäsuunnittelija 

 

 § 136 Pornaisten kuntastrategia 2018 – 2020 

  Otteet: hallintokunnat, työpisteet 

 

 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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540 Kunnanhallitus § 308  18.12.2017 

 

 

 

SOPIMUS PORNAISTEN KUNNAN JA HSL:N VÄLISESTÄ LIPPUYHTEISTYÖSTÄ 

 

Khall § 308, liite 52 Kunnanhallitus on hyväksynyt Pornaisten kunnan ja Helsingin seudun 

  liikennekuntayhtymän (HSL:n) välisen lippuyhteistyösopimuksen  

  22.11.2010 §:ssä 227. Sopimus on tullut voimaan 1.1.2011. 

 

  HSL on uudistamassa lippuyhteistyötä siten, että ympäryskuntalaiset 

 lippuyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat aikuiset voisivat ostaa nykyis-

 ten kausilippulajien lisäksi myös Lähiseutu 2 (koko HSL alue, lukuun 

 ottamatta Helsinkiä) ja Lähiseutu 3 lippuja (koko HSL alue). 

 

  Uudet sopimukset lippuyhteistyöstä on tarkoitus allekirjoittaa joulukuus-

 sa 2017. 

 

  Esityslistan liitteenä nro 52 on kopio kunnan ja HSL:n välisestä lippuyh-

 teistyösopimuksesta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

   

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen nro 52 mukaisen sopimuksen 

 Pornaisten kunnan ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL:n)  

 välisestä lippuyhteistyöstä. 

 

  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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541 Kunnanhallitus § 309  18.12.2017 

 

 

 

TIEN NIMEN MUUTOSESITYS 

 

Khall § 309  Saunasaaren yksityistien kokous on esittänyt, että Luotikuja niminen tie 

 muutettaisiin Saunasaarentieksi. Esityksen mukaan kyseinen tie on 

 aiemmin tunnettu Saunasaarentienä useiden sukupolvien ajan. 

 

  Tien varrella asuvia on kuultu. Määräaikaan 12.11.2017 klo 15 mennes-

 sä kuntaa tuli yksi vastine, jossa vastustetaan esitettyä nimenmuutosesi-

 tystä. 

 

  Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä 19.1.2009 tie on nimetty Luotiku-

 jaksi ja tunnetaan tällä nimellä kunnan virallisessa osoitejärjestelmässä. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään kopio kuntaan tulleesta vastineesta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus toteaa, että tien nimestä on erilaisia näkemyksiä. Tien 

 nimi on osayleiskaavan laadinnan yhteydessä päätetty nimetä Luotiku-

 jaksi. 

 

  Kunnanhallitus ei näe tarvetta muuttaa tien nimeä, joten kyseisen tien 

 nimenä säilytetään Luotikuja. 

 

  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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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 310  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Verohallinnon kirje 20.11.2017 dnro A26/00 01 02/2017: Verotuk-

sen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen. 

 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöy-

täkirja 8.11.2017. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 _______________________ 
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543 Kunnanhallitus § 311  18.12.2017 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 311 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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544 Kunnanhallitus § 312  18.12.2017 

 

 

 

TELEOPERAATTORIN KILPAILUTUS 

 

Khall § 312  Pornaisten kunta osallistui vuonna 2014 KL Kuntahankinnat Oy:n järjes-

 tämään teleoperaattoripalveluiden kilpailutukseen. Kilpailutukseen osal-

 listuivat silloin myös kaikki muut Kuuma-kunnat. Kilpailutuksen voitti 

 TeliaSonera Oy, nykyinen Telia Finland Oyj. Pornaisten voimassa oleva 

 palvelusopimus Telia Finland Oyj:n kanssa päättyy 31.12.2018. Sopi-

 muksessa on 6 kk:n jatko-optio eli se huomioiden nykyinen sopimus on 

 voimassa enintään 30.6.2019 saakka. 

 

  KL Kuntahankinnat Oy on aloittanut uuden valtakunnallisen teleoperaat-

 toripalveluiden kilpailutuksen valmistelut. Tavoitteena on, että uusi pui-

 tesopimus olisi käytettävissä syyskuussa 2018 ja sopimuskausi on neljä 

 vuotta. 

 

  Kilpailutuksen kohteena ovat seuraavat palvelut: 

- Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata 

- Välitys- ja informaatiojärjestelmät 

- Tavoitettavuuspalvelut 

- Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin 

- Raportointi 

- Puhelunvälityspalvelut 

- Muita palveluita kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan asiakas-

tarpeen mukaan 

 

 Käytettävistä palveluista tehdään asiakaskohtainen palvelusopimus. 

 

 Pornaisten tämänhetkiset teleoperaattorikustannukset ovat noin 25 000 € 

 vuodessa (Alv 0 %), eli noin 100 000 € euroa 4 vuoden sopimuskaudel-

 la. Valtakunnallisen kilpailutuksen avulla arvioidaan saatavan kustan-

 nussäästöjä verrattuna siihen, että palvelut kilpailutettaisiin itse. Myös 

 kokemukset edellisistä teleoperaattoripalveluiden kilpailutuksista (vuon-

 na 2014 ja 2010) puoltavat valtakunnalliseen kilpailutukseen osallistu-

 mista. Palvelukokonaisuus ja sen kilpailuttaminen on erittäin monimut-

 kainen ja haastava tehtävä. 

 

 Järvenpään kaupunki lopetti seutuvaihdepalvelunsa 31.12.2014. Pornais-

 ten kunta on tämän jälkeen hankkinut puhelinvälityspalvelunsa Telia 

 Finland Oyj:ltä. Puhelunvälityspalveluiden kustannuksia on tämän avul-

 la pystytty alentamaan, puhelunvälityspalvelut on tarkoitus jatkossakin 

 hankkia teleoperaattorilta. 

 

      ./. 
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545 Kunnanhallitus § 312  18.12.2017 

 

 

 

Khall § 312  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta sitoutuu KL Kuntahankin-

 nat Oy:n kilpailutukseen teleoperaattoripalveluista. Asiakaspalvelurat-

 kaisujen osalta Pornaisten kunta ilmoittaa kiinnostuksensa. 

 

 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. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

546 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  18.12.2017  313 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

305, 307, 310, 311, 312 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

304, 306, 308, 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

304, 306, 308, 309 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

547 

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 

 


