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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 61

ASIAT

61 – 68

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 27.9.2018.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Kyllönen ja Roni Latostenmaa.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 27.9. ja 1.10.2018
Allekirjoitukset

Petra Kyllönen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Roni Latostenmaa

Aika ja paikka

Pornainen 2.10.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 61

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
18.9.2018 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.
______________________
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ERON MYÖNTÄMINEN ELINA GARDIN-KUKKOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA
HENKILÖN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Khall § 172

Elina Gardin-Kukkonen on toimittanut 21.8.2018 saapuneen viestin,
jossa hän pyytää eroa Pornaisten kunnanvaltuustosta paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
Elina Gardin-Kukkonen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
- SDP:n valtuutettu
-

sivistyslautakunta: Erja Palviaisen varajäsen

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Elina GardinKukkoselle eron valtuuston jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää henkilön
Erja Palviaisen varajäseneksi sivistyslautakuntaan.
Valtuusto toteaa lisäksi, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä
nousee Tamara Talvituuli ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
Olavi Eloranta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Elina Gardin-Kukkoselle myönnetään ero luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muutos vuoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan Erja Palviaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Virpi Felt jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä nousee Tamara Talvituuli ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Olavi Eloranta.
______________________
Kvalt § 62

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi eron Elina Gardin-Kukkoselle luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
./..
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Lisäksi kunnanvaltuusto valitsi Erja Palviaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan Virpi Feltin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuusto totesi lisäksi, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä nousee
Tamara Talvituuli ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Olavi Eloranta.
______________________
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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 koulutuksen tulevaa järjestämistapaa useista vuosia. Toimeksianto ratkaisuehdotuksen löytämiseksi annettiin 21.9. järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien
omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viranhaltijajohto.
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 osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä.
Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa.
Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mahdollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja
ottavat kantaa tarvittaessa erikseen.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvastuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon
kaupunki omistaa yli 50 %. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yhteisesti 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. Omistajakunnat velvoitetaan takaamaan uuden yhtiön mahdollisia investointilainoja omistusosuutensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan rahoittamaan
sen investointeja. Yhtiölle ei tule rajaavia ehtoja esim. osakassopimuksen kautta.
Tämän kokonaisuuden periaatelinjausten jälkeen pyritään tekemään aiesopimus uuden osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2016 aikana. Aiesopimus käsitellään kunnissa erillisenä päätöksenä. Uudelle, perustettavalle osakeyhtiölle haetaan uusi koulutuksen järjestämislupa.
Nykyiset kuntayhtymät säilyvät kiinteistökuntayhtyminä kunnes omistukseen ja omaisuuden arvostuksen liittyvät asiat on selvitetty. Kuntayhtymien perussopimukset päivitetään välittömästi omistajakuntien toimesta uutta tilannetta vastaavaksi ottaen huomioon myös kuntalain muutos.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

§ 63

24.9.2018

122

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 178
§ 135
§ 299
§ 255
§ 163
§ 144
§ 96
§ 223

17.9.2018
18.12.2017
11.12.2017
6.11.2017
27.6.2017
5.6.2017
19.12.2016
21.11.2016

328
263
516
437
232
232
169
378

Khall § 223

./..
Molemmat alueella toimivat osakeyhtiöt ovat monialaisia ja kilpailutilanteessa. Alueen, omistajien ja opiskelijoiden kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista sopia mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti tarkemmasta koulutuslinjojen jaosta ennen uusien järjestämislupahakemusten jättämistä ministeriölle. Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen
suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän vähintään säilyttämiseen alueella. Mikäli muuta ei todeta, esitetään nykyisen Inveonin järjestämisluvassa olevien aloituspaikkojen siirtämistä Prakticum Ab:lle.
Porvoon kaupunki mahdollistaa Prakticumille uudisrakentamisen osoittamalla tontin Perämiehentien alueelta. Lähtökohtana on, että em. alueelle syntyy oppilaitosten yhteinen campusalue, jonka tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Uudisrakentaminen tehdään siis varmistaen mahdollisimman suuri toiminnallinen ja kiinteistötaloudellinen synergia alueella. Alueen Oy:n tilojen ja toiminnan kehittämistä ei estetä
pitkillä vuokrasopimuksilla minkään osapuolen kanssa.
Opiskelijan näkökulmasta yhtiömallilla voidaan varmistaa mahdollisuudet myös kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä ja tiukkenevassa kilpailutilanteessa yhdistellä eri koulutusmuotoja yhden palveluluukun periaatteella asiakkaan elämäntilanteen sekä osaamistarpeen ja
mahdollisuuksien mukaisesti.
Yhtiömallin myötä voidaan vahvistaa työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen 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. Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksen mukaisin periaattein.
Koulutuksen järjestäjien tulee omissa yhteistoimintaelimissään informoida toiminnan mahdollisesta siirtymisestä uuden osakeyhtiön järjestettäväksi.
./..
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Ennen varsinaista päätöksentekoa yhdistymistä ja harkintavaiheen alkamista velvoitetaan jokaisen koulutuksen järjestäjän työnantajana aktivoitumaan ja huolehtivan oman yhteistoimintaelimen toimintakyvystä sekä
toimittamaan kaikki olemassa oleva tieto niin yhteistoimintaelimen kuin
henkilöstönsä käyttöön.
Muutosprosessin suunnittelu ja yksityiskohtien käsittely käynnistyy välittömästi kun omistajakuntien päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet
keskeiset periaatteet. Arviointi riittävän laajasta hyväksymisestä perustuu kuntalain periaatteeseen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseksi tarvittavasta enemmistöstä. Lähtökohtaisesti periaatteet joko hyväksytään tai hylätään omistajakunnan päättävässä toimielimessä marraskuun 2016 aikana. Asia viestitetään myös ministeriölle.
Alueen uuden ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön järjestämisluvan
hakeminen yhteen sovitetaan niin sisällön kuin aikataulun osalta Prakticumin 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 valmistelevan muutosjohtajan palkkaamiseksi tai hankkimiseksi. Hän vie muutosohjelmaa ja hanketta eteenpäin ohjelmajohtamisen periaatteita noudattaen.
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, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen
järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla?
3) Nimetä ohjausryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten 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 kannanoton:
1) Pornaisten kunta ei jatkossa halua toimia ammatillisen koulutuksen
omistajakuntana
2) Pornaisten kunta hyväksyy selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen 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 järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla järjestäjät isommiksi toimijoiksi.
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin
vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien perussopimukset kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain
mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.
Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu
pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääomaosuuksien 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 kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on
säilytetty.
Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia koskevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen.
Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n säännökset.
Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten
valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta).
./..
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Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan
koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.
Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutosjohtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnosta.
Liitteenä nro 24 on esitetty vertailu voimassa olevan perussopimuksen ja
nyt käsiteltävänä olevan perussopimusluonnoksen välillä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on asian tausta-aineistoksi valmisteltu power 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 jälkeen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayhtymäksi. Tämä menettely olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisen perussopimuksen voimassa ollessa.
Pornaisten kunta on 19.12.2016 linjannut, että se hyväksyy muutosprosessin eikä halua jatkossa toimia omistajakuntana. Vaikka perussopimuksen 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.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 63
§ 178

24.9.2018
17.9.2018

127
333

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 135
§ 299
§ 255
§ 163
§ 144

18.12.2017
11.12.2017
6.11.2017
27.6.2017
5.6.2017

268
521
442
271
236

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 koulutuskuntayhtymän perussopimus hyväksytään liitteen nro 39 mukaisena.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018
17.9.2018
18.12.2017
11.12.2017
6.11.2017

128
334
269
522
442

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 63
§ 178
§ 135
§ 299
§ 255

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 kokouksessaan 4.12.2017 jäsenkuntien eroamista kuntayhtymästä.
Perussopimuksen 6 § mukaan jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti. Perussopimus
päättyy ja ero astuu voimaan eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jättämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta päättymisajankohdasta 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 ilmoitettava kuntayhtymälle. Muussa tapauksessa eroavalle jäsenkunnalle suoritetaan yhtymähallituksen päättämä korvaus kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista.
Kuntayhtymä voi yhtymähallituksen päätöksen mukaan ja sen määräämästä korvauksesta luovuttaa jäsenkunnalle osuuksia kuntayhtymän varoihin. Korvauksen tulee vastata luovutettavia osuuksia kuntayhtymän
varoihin vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan saadun valtionosuuden 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 kuntayhtymästä, 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 voimaantulosta lukien. Erokorvauksen maksavat jäljelle jäävät jäsenkunnat tai
peruspääomaa alennetaan vastaavalla summalla.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018
17.9.2018
18.12.2017
11.12.2017

129
335
270
523

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 63
§ 178
§ 135
§ 299

Khall § 299

./..
Liitteenä nro 49 on FCG:n laatima kuntayhtymän purkuselvitys. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan, että mahdolliset erokorvaukset valmistellaan 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 käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi varapuheenjohtaja Mika
Vilén.
______________________

Kvalt § 135, liite 26

Liitteenä nro 26 on FCG:n laatima kuntayhtymän purkuselvitys. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan, että mahdolliset erokorvaukset valmistellaan FCG:n laatimassa purkuselvityksessä esitetyin tasearvoin
31.12.2016 (sarake A) huomioiden, että eläkevastuut siirtyvät eroavalle
jäsenkunnalle.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta
asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018
17.9.2018

130
336

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 63
§ 178

Khall § 178

./..
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus on käsitellyt jäsenkuntien eroamista kuntayhtymästä 30.8.2018 pitämässään kokouksessa.
Yhtymähallitus päätti myöntää eron Pukkilan kunnalle, Myrskylän kunnalle, Orimattilan kaupungille sekä Pornaisten kunnalle siten, että
eroamispäivä on 30.11.2018. Tekemässään päätöksessä yhtymähallitus
muistuttaa Pornaisten kuntaa siitä, että Pornaisten eron voimaantulo
30.11.2018 edellyttää Pornaisten kunnanvaltuuston hyväksynnän, koska
Pornaisten kunnanvaltuuston alkuperäinen päätös koski päivämäärää
31.12.2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pornaisten kunta hyväksyy ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymästä eroamispäiväksi 30.11.2018.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 63

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 64
§ 180

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018
17.9.2018

131
338

KUNTALAISALOITE SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEESTÄ PORNAISIIN
Khall § 180

Kunnalle on tullut 30.8.2018 seuraava kuntalaisaloite:
”Sähköautot ja ladattavat hybridiautot ovat nykyaikaa ja tulevaisuudessa
ne lisääntyvät hurjaa vauhtia.
Molemmat tarvitsevat latauspisteitä. Pornaisissa ei ole julkisia tai kaupallisia pisteitä yhtään kappaletta. Naapurikunnissa Kerava, Järvenpää,
Porvoo ja Mäntsälä latauspisteitä on jo useita.
Esitän, että kunta perustaa latauspisteen keskustan alueelle, esim Infotaulun alueelle mahtuisi hyvin. Kauppojen pysäköintipaikoilla on myös
tilaa. Pikalatausoptio (CHAdeMO) olisi varmasti järkevä lisä ”tavalliseen” type2 latausasemaan.”
Kunnanhallitus on 23.4.2018 §:ssä 84 vahvistanut Jyrkäntien pysäköintialueen suunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy varaus sähköautojen latauspisteelle (2 ap).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että latauspiste tullaan toteuttamaan Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä.
Päätös saatetaan tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 64

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 65
§ 181

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018
17.9.2018

132
339

KUNTALAISALOITE PORNAISLAISTEN TERVEYSKESKUSMAKSUJEN POISTAMISESTA
1.1.2018 ALKAEN
Khall § 181

6.10.2017 jätetty kuntalaisaloite pornaislaisten terveyskeskusmaksujen
poistamisesta 1.1.2018 alkaen on lähetetty Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymälle lausunnon
antamista varten.
Keski-Uudenmaan KU-Sote yhtymävaltuusto on käsitellyt kuntayhtymälle lähetettyjä aloitteita terveyskeskusmaksuista luopumisesta
19.6.2018 §:ssä 32. Tuolloin käsittelyssä on myös ollut Pornaisten kuntalaisaloite.
Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokoukselle laaditun selvityksen ja
merkinnyt sen tietoonsa saatetuksi.
Kopio yhtymävaltuuston päätöksestä lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätöksen tietoonsa saatetuksi.
Samalla valtuusto toteaa, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 65

Kopio yhtymävaltuuston päätöksestä lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 66

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018

133

MUUT ASIAT
Kvalt § 66

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

§ 67

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.9.2018

134

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 67

Pöytäkirjaan kirjattiin Riitta Villasen ilmoitus Pornaisten kunnanvaltuuston Sosialidemokraattiseen ryhmään liittymisestä.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

24.9.2018

Sivu

68

135

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
64, 65, 66, 67

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

62, 63

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

136
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

