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KOKOUSAIKA

Maanantai 29.1.2018 klo 18.30 – 18.50

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija
Gardin-Kukkonen Elina, poissa
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter, poissa
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kyllönen Petra
Lastuvuori Jenni, poissa
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma
Liu Päivi
Miettinen Mikael
Nieminen Tea
Niinikoski Terhi

Nyqvist Tero, poissa
Ohvo-Harhakoski Mira
Olander Tero
Pajunen Juha
Palmgren Vesa, poissa
Palviainen Erja
Putus Jaana
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika
Tukiainen Johanna
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Nyrhivaara Henna, varavaltuutettu
Turunen Jukka, varavaltuutettu
Ruotsalainen Raimo, varavaltuutettu
Saarinen Maria, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Varjalehto Veera

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 1

ASIAT

1–7

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 1.2.2018.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mira Ohvo-Harhakoski ja Tero Olander.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 1.2.2018
Allekirjoitukset

Mira Ohvo-Harhakoski
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tero Olander

Aika ja paikka

Pornainen 2.2.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA
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§1

Kokouspäivämäärä

Sivu

29.1.2018
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 1

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
22.1.2018 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty
kokousilmoitus Itäväylä-lehdessä.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§2
§6

Kokouspäivämäärä
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VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN JA KUNNAN ILMOITUSLEHDEN
VALINTA VUONNA 2018
Khall § 6

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko.
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Alkaneella valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäiselle varavaltuutetulle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
2) lyhennetty kokouskutsu julkaistaan Itäväylä –lehdessä
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§2
§6

Khall § 6

./..
3) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lisäksi
Itäväylä –lehdessä, kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset
4) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäisille varavaltuutetuille
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 2

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
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§8

Kokouspäivämäärä
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ERON MYÖNTÄMINEN TERO NYQVISTILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA
HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Khall § 8

Tero Nyqvist on toimittanut 2.1.2018 päivätyn eropyynnön, jossa hän
pyytää eroa valtuutetun toimesta sekä kaikista muista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Tero Nyqvist on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
- Perussuomalaisten valtuutettu
-

valtuuston vaalilautakunta: Riitta Villasen varajäsen

-

yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

-

hallinnon kehittämistoimikunnan jäsen

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Tero Nyqvistille
eron valtuuston jäsenyydestä, yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä
paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää jäsenen yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä varajäsenen valtuuston
vaalilautakuntaan.
Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi Perussuomalaisten
ryhmästä nousee Henna Nyrhivaara.
Kunnanhallitus myöntää Tero Nyqvistille eron hallinnon kehittämistoimikunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja nimeää
henkilön hänen tilalleen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tämä myöntää Tero Nyqvistille eron valtuuston jäsenyydestä, yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
./..
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./..
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tämä nimeää henkilöt Tero Nyqvistiltä vapautuviin luottamustehtäviin. Valtuusto toteaa
lisäksi, että Perussuomalaisten ryhmästä valtuustoon nousee Henna Nyrhivaara.
Kunnanhallitus myönsi eron Tero Nyqvistille hallinnon kehittämistoimikunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi ja nimesi hänen tilalleen Petra Kyllösen.
______________________

Kvalt § 3

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Tero Nyqvistille eron luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muutos vuoksi.
Valtuusto nimesi rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseneksi Kai Parviaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Turusen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi valtuusto nimesi valtuuston vaalilautakunnan Riitta Villasen
varajäseneksi Jenni Lastuvuoren jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuuston jäseneksi nousee Perussuomalaisten ryhmästä Henna Nyrhivaara.
______________________
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VALTUUTETTU JORMA LAUKAN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE LISÄHENKILÖSTÖN
PALKKAAMISESTA PORNAISTEN VANHUSTEN KOTIHOITOON / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VASTAUS
Khall 205

Valtuutettu Jorma Laukka on jättänyt 28.8.2017 valtuuston kokouksen
yhteydessä seuraavan valtuustoaloitteen:
”Vanhusten kotihoidossa on asiakas- ja työmäärä kasvanut, mutta henkilöstön määrä ei ole vastaavasti lisääntynyt. Viime vuonna Mustijoen perusturvassa oli vanhusten kotihoidon asiakaskäyntien määrä Pornaisten
osalta keskimäärin 16 käyntiä per hoitaja työpäivän aikana. Työn vaativuuden koko ajan lisääntyessä ei ole vaikeaa kuvitella, ettei tuolla tahdilla ehdi kohdata ihmistä, ainoastaan pikaisesti tehdä päälle kaatuvat toimenpiteet.
Jo 2017 päättyvän talouden tasapainotusohjelman aikana on kuntaan
palkattu lisähenkilöstöä ja lisää ollaan palkkaamassa, mm. sivistystoimenjohtaja 1.1.2018 alkaen. Tulevan maakuntahallinnon aikana kunnan
mahdollisuudet vaikuttaa terveydenhoidon henkilöstömääriin pienenevät
oleellisesti.
Mustijoen perusturvan vuosien 2017 – 2019 talousarviossa Aurinkomäen vanhainkodin muuttaminen palveluasumisen yksiköksi merkitsee
kuuden työntekijän vähentämistä. Osan näistä terveydenhoidon ammattilaisista tulisikin siirtyä työskentelemään vanhusten kotihoidossa. Pornaisten osalta esitän kahden lisähenkilön palkkaamista vanhusten kotihoitoon Mustijoen perusturvaan vuoden 2018 alusta alkaen. Tämän pitäisi olla mahdollista kuntakohtaisesti, sillä tehtiinhän leikkauksiakin
pelkästään Pornaisten osalta kunnanhallituksen esityksestä. On oikeus ja
kohtuus, että kunnan hyvän tuloksen mahdollistama resurssien lisääminen tehdään pääosin lähellä kuntalaista suorittavassa portaassa ja nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien vanhustemme kohdalla.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa 12.12.2017
pitämässään kokouksessa §:ssä 74 ja antanut seuraavan sisältöisen vastauksen:
”Pornaisten kotihoidossa on henkilökuntaa yksi (1) sairaanhoitaja, kahdeksan (8) lähihoitajaa, asiantuntija-sairaanhoitaja (70 %) ja palvelukeskuksen esimies (30 %). vuonna 2016 Pornaisten kotihoitoon lisättiin yksi
lähihoitajan vakanssi ja kuluvana vuonna 2017 asiantuntijasairaanhoitajan 70 %:n työpanos.
Kotihoidon käyntimäärät ovat yhdellä hoitajalla keskimäärin 10 asiakaskäyntiä arkisin aamuvuorossa klo 7-15 välillä. Viikonloppuisin käyntejä
hoitajaa kohden on enemmän, mikä on mahdollista, koska asiakkaiden
pitkät hoitokäynnit suunnitellaan arkipäiville eikä viikonloppuihin. Iltavuoroissa työtekijällä on noin 20 asiakaskäyntiä sekä arkisin että viikonloppuisin. Iltakäynneistä suurin osa on lääkityksestä huolehtimista ja iltapalan laittoa sekä asiakkaan nukkumaan valmistelua. Iltaisin on vain
yksi työntekijä iltavuorossa.
Tallennetuista tilastotiedoista poimittuja tietoja samalle ajalle vuosina
2015-2017:
1.1.- 31.8.2015
-

asiakkaita

75

-

käyntejä

8176

1.1. – 31.8.2016
-

asiakkaita

70

-

käyntejä

9219

1.1. – 31.8.2017
-

asiakkaita

70

-

käyntejä

9423

Kotihoidon työn luonteeseen kuuluu työmäärän vaihtelu, mikä johtuu
asiakkaiden määrän ja hoitoisuuden muutoksista.
Aurinkomäen vanhainkodin muutos tehostetuksi palveluasumiseksi ei
tule aiheuttamaan kuuden toimen lakkautusta/siirtymistä, kuten aloitteessa kerrotaan, vaikka muutoksessa kyseisen yksikön osalta henkilöstö
luonnollisestikin mitoitetaan asukastarpeeseen.
./..
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Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

29.1.2018
15.1.2018

9
15

Kunnanvaltuusto
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Hoito- ja hoivapalveluiden henkilöstössä (noin 200) tapahtuu toimintavuoden aikana iso määrä muutoksia mahdollistaen toimintaa tukevat ja
muutoksiin sopeutuvat ratkaisut.
Vuoden 2018 talousarviosta päätetään vastuukunnan (Mäntsälä) valtuustossa 11.12.2017. Sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan että kunnanjohtajan talousarvioesitys sisältävät Mustijoen sote-palveluiden kotihoidon
selkeää lisäresurssointia, mikä on asiakastarpeesta johtuen kohdennettu
talousarviossa Mäntsälään ja Pornaisiin. Henkilöstötarvetta tarkastellaan
toimintavuoden aikana kokonaisuutena toimialan sisällä. Tarvittaessa resursseja siirretään toimintavuoden aikana. Osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä resurssien käyttö päivitetään käytön mukaiseksi.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 4

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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MUUT ASIAT
Kvalt § 5

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 6

Riitta Villanen ilmoitti eroavansa Perussuomalaisten valtuustoryhmästä
ja sen puheenjohtajuudesta 29.1.2018 lähtien.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

29.1.2018

Sivu
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
4, 5, 6

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

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

2, 3

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

13
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.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

