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KOKOUSAIKA

Maanantai 28.5.2018 klo 18.30 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

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

Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira
Olander Tero
Pajunen Juha
Palmgren Vesa
Palviainen Erja
Putus Jaana
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika
Tukiainen Johanna
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Talvituuli Tamara, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Varjalehto Veera
Vihertie Hille

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
talous- ja viestintäsuunnittelija § 31

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 30

ASIAT

30 – 39

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 31.5.2018.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Juha Virkki.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 31.5.2018
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Virkki

Aika ja paikka

Pornainen 1.6.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 30

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 30

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
22.5.2018 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 kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 31
§ 103

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
14.5.2018
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2018
Khall § 103

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1.–31.3.2018 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.31.3.2018 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun valtuutetuille tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 31

Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 31.3.2018 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 32
§ 110

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
14.5.2018
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VUONNA 2017 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET
Khall § 110

Valtuutetut ovat vuonna 2017 jättäneet seuraavat aloitteet:
1. Jorma Laukan valtuustoaloite lisähenkilöstön palkkaamisesta Pornaisten vanhusten kotihoitoon (28.8.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 29.1.2018 §:ssä 4 ja todennut valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

2. Elina Gardin-Kukkosen ja 24 muun valtuutetun aloite: Kellokosken
sairaalan nuoriso-osastojen säilyttämiseksi Kellokoskella Laakson
sairaalan valmistumiseen asti (28.8.2017).
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, aloite lähetetty HUS:n hallitukselle

3. Erja Palviaisen aloite maastopyöräilyradan rakentamisesta
(2.10.2017).
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, aloite lähetetty vapaaaikatoimen ja teknisen toimen valmisteltavaksi

4. Jorma Laukan ja 8 muun valtuutetun valtuustoaloite Euroopan peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa allekirjoittamiseksi (2.10.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 13.11.2017 §:ssä 114 ja todennut
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

5. Johanna Tukiaisen ja 11 muun valtuutetun valtuustoaloite MLL:n
lastenhoitoavusta pornaislaisille perheille (30.10.2017).
-

valtuusto on käsitellyt asian 18.12.2017 §:ssä 130 ja todennut
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa jätettyjen aloitteiden
käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Aloitteet 1, 4 ja 5 todetaan loppuun käsitellyiksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..
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Kunnanvaltuusto

§ 32

Kvalt § 32

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
14.5.2018
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTUOTANNON SIIRTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT
PERIAATTEET KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄSSÄ
Khall § 112

Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018
lähtien järjestää jäsenkuntiensa Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien
sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien puolesta
alueen väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää vuonna 2018 palveluiden
johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä edelleen kuntien
toteutettavaksi kuntien ja kuntayhtymän välillä yhtymävaltuustossa
14.12.2017, § 33 päätetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä
ovat jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä
työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä
yhtymähallituksessa ja -valtuustossa. Järjestämis- ja
tuottamissopimuksen mukaisesti on valmisteltu mallia, jossa palvelujen
tuotanto siirtyy ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kuntayhtymään.
Tuotannon siirron toteutus ja aikataulu
Edellä olevan mukaisesti tarkoituksena on, että kuntayhtymä tuottaa
1.1.2019 alkaen järjestämisvastuullaan olevat palvelut oman,
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaationsa avulla niiden
jäsenkuntien asukkaille, jotka tekevät tuotannon siirtämisestä
hyväksyvän päätöksen. Kuntayhtymä voi myös hankkia palvelut muilta
palvelujen tuottajilta pääosin voimassa olevien hankintasopimusten tai
solmimiensa uusien sopimusten perusteella.
Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja
tuottamissopimus päättyy ilman eri irtisanomista palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien osalta 31.12.2018, jolloin
kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset tehtävät. Muiden
kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuu sen ehtojen mukaisesti.
Palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien osalta
edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän ja
jäsenkuntien vuorovaikutteinen yhteistyö jatkuu.
./..
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
14.5.2018

63
195

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Khall § 112

./..
Tuotannon siirtoon liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu
yhtymähallituksen ohjauksessa loppusyksystä 2017 lähtien
yhtymähallituksen 7.12.2017, § 68 päätöksen mukaisessa palveluitten
kehittämis- ja kuntayhteistyöorganisaatiossa. Henkilöstön edustajille on
pidetty säännöllisesti ylikunnallisia tiedotustilaisuuksia, ja henkilöstöä
on mukana kaikissa valmisteluryhmissä. Valmistelussa huomioidaan
tulevan Uudenmaan maakunnan kunnilta edellyttämät erilaiset mm.
henkilöstöä, tiloja, ja sopimuksia koskevat selvitykset niin, että niitä
voidaan hyödyntää sekä omassa että maakunnan valmistelussa
tämänhetkisen maakuntavalmistelun aikataulutiedon perusteella.
Henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen
Tarkoituksena on, että jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuva sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstö sekä osan muusta kuntien hallinto- ja
tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän
palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien. Kuntayhtymään
siirtyvä henkilöstö määrä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön osalta olemaan yhteensä noin 3500 henkilöä sekä lisäksi
myöhemmin tarkentuva määrä muita kuntien hallinto- ja tukitehtäviä
toteuttavia henkilöitä. Henkilöstömäärät ovat vuodelta 2016 ja ne
tarkentuvat valmistelun edetessä.
Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella.
Määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteet päättyvät työsopimuksen
ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen siirtyvään henkilöstöön
sovelletaan kuntayhtymän henkilöstöpoliittisia periaatteita ja kunnallisia
yleisiä virka- ja työehtosopimuksia.
Kunta vastaa työsuhteeseen perustuvasta maksamattomasta
palkkasaatavasta, joka on erääntynyt ennen siirtopäivää.
Palkkasaatavasta, joka erääntyy siirtopäivän jälkeen, vastaa
kuntayhtymä. Kunta korvaa kuntayhtymälle laskennallisen korvauksen
niistä vuosilomapäivistä ja säästövapaista, jotka on ansaittu luovuttavan
kunnan palveluksessa. Kyseiset vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät
pidettäväksi kuntayhtymän palveluksessa.
Korvaus määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n
lomakorvauksen määrittelyä palvelussuhteen päättyessä koskevan
sääntelyn lomakorvauksen laskentaperusteita käyttäen. Luovuttava kunta
korvaa kuntayhtymälle myös edellä mainittuihin vuosilomiin liittyvät
maksamatta olevat lomarahat.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Khall § 112

./..
Korvaus maksettavista lomarahoista määritellään siirtopäivänä voimassa
olevan KVTES:n lomarahan laskentaperusteita käyttäen sekä
huomioiden työehtosopimuksen muut määräykset lomarahan
vähentämisestä.
Kuntayhtymä on Kevan jäsen ja siirtyvän henkilöstön eläketurva
määräytyy julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisesti. Kunnallisiin
eläkevakuutusmaksuihin kohdistuvista kustannuksista sovitaan kuntien
ja kuntayhtymän välillä valmistelun edetessä.
Kunnat ja kuntayhtymä vastaavat itsenäisesti siirtyvien työntekijöiden
henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä, työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Sopimusten siirtäminen
Jäsenkunnat kartoittavat siirtyvään palvelutuotantoon liittyvät
sopimukset ja vastuut. Sopimukset siirretään kuntayhtymän
palvelutuotannon toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa
kuntayhtymän vastattavaksi tai irtisanotaan sopimusehtojen mukaisesti.
Toimitilat ja irtainomaisuus
Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei
pääsääntöisesti siirry kuntayhtymälle. Kuntayhtymä vuokraa
jäsenkunnilta tarvitsemansa tilat, pääsääntöisesti sisältäen varustuksen ja
kalustuksen sekä kiinteistönhoidon ja muut tiloihin kohdistuvat
tukipalvelut.
Solmittavat vuokrasopimukset ovat määräaikaisina voimassa vuoden
2019 loppuun ja sen jälkeen voimassa toistaiseksi, kuuden kuukauden
irtisanomisajalla.
Vuokratason määräytymisen perusteena on kunnan tulevalle Uudenmaan
maakunnalle ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso,
jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty. Vuokran määrään lisätään
kiinteistönhoidon ja muiden tiloihin kohdistuvien tukipalveluiden
kustannukset omakustannusperiaatteen mukaisesti.
Kuntayhtymän toimintaorganisaation periaatteet
Kuntayhtymän toimielimet ja johtamisjärjestelmä on määritetty
kuntayhtymän hallintosäännössä. Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on
matala.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Khall § 112

./..
Toiminta jakautuu alueellisen sote-mallin mukaisesti
asiakasryhmäkohtaisiin palvelualueisiin sekä edelleen vastuualueisiin ja
vastuuyksiköihin joita strategiset tukipalvelut tukevat.
Päätöksentekojärjestys
Kuntayhtymä esittää muutetun järjestelyn kunnille hyväksyttäväksi.
Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia
jäsenkuntien valtuustoja pyydetään tekemään päätös omalta osaltaan
31.5.2018 mennessä.
Tarkoituksena on, että yhtymävaltuusto päättää asiasta 19.6.2018 siihen
mennessä päätöksensä tehneiden kuntien osalta ja muiden kuntien osalta
tarvittaessa myöhemmin.
Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat
 päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,


päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja
tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,



päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018



toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttavat kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Khall § 112

./..
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
 toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen
tuotannon siirrosta kuntayhtymälle,


päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaation avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat
tehneet tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,



päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan
sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön sekä osa muusta kunnan
hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,



päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018,



toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet



päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.3.2018 hyväksynyt edellä esitetyn
päätösesityksen ja lähettänyt asian kuntiin käsiteltäväksi.
Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2107 §:ssä 125
Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimuksen
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 1.1.2018 alkaen. Sopimuksen
§:ssä 15 todetaan, että vastuukunnan tuottamisvastuu päättyy ilman
irtisanomista tuottamisvastuun siirtyessä Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymälle tai muulle taholle.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 112

Khall § 112

./..
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun
lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty Mäntsälässä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
 päättää hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille
jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla,


päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä mahdollisesti osan muusta
kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä
kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,



päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018



toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja



valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 33

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 34
§ 119

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
21.5.2018

68
210

MÄÄRÄRAHAN SIIRTOESITYS / TEKNINEN TOIMI
Khall § 119

Vuoden 2018 talousarviossa kohdassa Talonrakennus on varattu kunnanviraston kattorakenteiden uusimiseen 340 000 €. Taloussuunnitelmassa on ensi vuodelle 30 000 € julkisivun korjauksiin.
Kunnanviraston vanha osa on suojeltu. Alkuperäiseen suunnitelmaan
räystäiden jatkamiselle rakennuksessa ei saatu museovirastolta puoltavaa
kannanottoa, joten suunnitelmia jouduttiin päivittämään. Suunniteltu
ajankohta rakentamiselle (touko-elokuu) viivästyi suunnitelmiin tehtyjen
muutosten ja hankinta-asiakirjojen lykkääntymisen vuoksi, joten on järkevää siirtää hanke vuodelle 2019. Tällöin kilpailutus pystytään toteuttamaan heti vuoden vaihteen jälkeen ja samalla ensi vuodelle suunniteltu
julkisivun korjaus voidaan lisätä samaan urakkaan kattoremontin kanssa.
Palotallille on saatu purkulupa. Tarkat purkukustannukset selviävät kilpailutuksen myötä. Purkutyölle ei ole varattu käyttötalouden puolella
erillistä määrärahaa. Hankkeelle oli varattu määräraha vuoden 2017 talousarviossa, mutta hanketta ei voitu toteuttaa purkuluvan saannin viivästymisen vuoksi.
Kunnan hankkiman Kartanonrinteen kunnallistekniikka ja tiestö on rakentamatta. Alueelle on valmiit rakennussuunnitelmat, joten hanke voitaisiin kilpailuttaa olemassa olevilla rakentamissuunnitelmilla. Kokonaisrakentamisen kustannukset selviävät tarjouskilpailussa. Hankkeen
tulisi ajoittua syksylle ja keväälle, jolloin vuoden 2019 keväällä kunta
pystyisi jo myymään tontteja alueelta. Samalla nykyiset jo rakennetut
alueet saataisiin toteutettua loppuun. Alueen katuvalaistus tulee rakentaa
myös valmiiksi.
Tekninen toimi esittää, että vuoden 2018 talousarvion investointiosan
Talonrakennus kohdasta, kiinteistöt 340 000 € siirretään määrärahaa seuraaviin kohtiin:
1) Maa- ja vesirakennuskohteet,
Kadut ja kevyen liikenteen väylät

285 000 €

-

Kartanonrinteen alueen puuttuvien katujen ja kunnallistekniikan
rakentamiseen 145 000 €
(vuoden 2019 talousarvioon esitetään 250 000 €)

-

Kartanonrinteen katujen päällystystyöt 50 000 €

-

Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamiseen 90 000 €
(hankkeelle varattu vuoden 2018 talousarviossa 80 000 €)
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
21.5.2018

69
211

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 34
§ 119

Khall § 119

./..
2) Aineeton omaisuus, tievalaistuksen maksuosuudet 20 000 €
- Kartanonrinteen tievalaistuksen rakentamiseen
3) Palotallin purkutöitä varten käyttötalouspuolelle 30 000 €
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy vuoden 2018 talousarvioon edellä esittelytekstissä olevat määrärahasiirrot sekä 30 000 €
suuruisen määrärahan palotallin purkutöitä varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 34

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 35
§ 124
§ 29

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
21.5.2018
19.2.2018

70
220
52

LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 29, liite 7, 8, 9

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 30.11 – 13.12.2016.
Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide. Kaavan laatijan vastine esitettyyn
mielipiteeseen on esitetty liitteessä nro 7. Liitteenä nro 8 on asemakaavakartta ja nro 9 kaavaselostus.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 7 mukaisen vastineen
esitettyyn mielipiteeseen ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot
MRA 28 §:n 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.
______________________

Khall § 124, liite 18, 19

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti
12–26.3.2018.
Uudenmaan ELY-keskus antoi ehdotuksesta lausunnon, jossa edellytettiin liikennemelun suojausta koskevan kaavamääräyksen lisäämistä asemakaavaan. Tämä lisäys on tehty asemakaavaan. Museovirastolla ja
Porvoon terveydensuojelujaostolla ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia
ei jätetty.
Liitteenä nro 18 on kaavaselostus ja liitteenä nro 19 on asemakaavakartta.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
21.5.2018

71
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 35
§ 124

Khall § 124

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamääräykseen tehdyn
vähäisen muutoksen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 35, liite 3, 4

Liitteenä nro 3 on kaavaselostus ja liitteenä nro 4 on asemakaavakartta.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 36
§ 126

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
21.5.2018

72
226

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Khall § 126

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan
jäsenkunnan päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä yhtäpitävin päätöksin.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös on käsitelty yhtymähallituksessa 20.2.2018 §:ssä 7. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tilintarkastusyhteisö on 16.3.2018 esittänyt tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta on 3.4.2018 hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja päättänyt lähettää sen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tulos on
1 275 731,76 €, josta liikelaitoksen ylijäämä on 1 567 835,71 €, kirjattu
tilikauden yli-/alijäämätilille ja tilikauden muu kuntayhtymän alijäämä
292 103,95 kirjattu tilikauden yli-/alijäämätilille.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tasekirja, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta
2017.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Hannu Haukkasalo poistui esteellisenä kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Kvalt § 36

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tasekirja, tilintarkastuskertomus
ja arviointikertomus vuodelta 2017 on lähetetty 22.5.2018 tiedoksi sähköpostitse.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 37

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018

73

MUUT ASIAT
Kvalt § 37

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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 38

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.5.2018
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 38

Jorma Laukan ja 9 muun valtuutetun jättämä aloite kevyen liikenteen
väylien rakentamiseksi.
Henna Nyrhivaara tiedusteli Parkkojan nurmikentän perusparannustyön
valvonnasta ja työn vastaanottamisesta.
Antti Kilpeläinen ilmoitti, että Mustijoen kalatalousraportti on julkaistu.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

28.5.2018

Sivu

39

75

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
31, 32, 34, 36, 37, 38

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

33, 35

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

76
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

