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KOOLLEKUTSUJA

Liljan-Kukka Runolinna, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa uana

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

2/2021
Kunnanvaltuusto

Sivu

21
KOKOUSAIKA

Maanantai 26.4.2021 klo 18.40 – 19.05

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams-kokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Eloranta Olavi
Franti Aija, teams
Hoffrén-Pekkarinen Hanna,
teams
de Jong Peter, teams
Karhunen Otto, poissa
Kilpeläinen Antti, teams
Kyllönen Petra, teams
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma, teams
Liu Päivi, teams
Miettinen Mikael, teams
Nieminen Tea, teams
Niinikoski Terhi, teams
Nyrhivaara Henna, teams
Ohvo-Harhakoski Mira, teams

Olander Tero, teams
Palmgren Vesa, poissa
Palviainen Erja, teams
Putus Jaana, teams
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika, teams
Talvituuli Tamara
Tukiainen Johanna, teams
Turunen Jukka, poissa
Vilén Mika, teams
Villanen Riitta, teams
Virkki Juha, teams
Tikkanen Joija, varavaltuutettu,
teams
Ruotsalainen Raimo, varavaltuutettu, teams

Haukkasalo Hannu, teams
Marttila Seija
Yliniemi Helmi, teams

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 13

ASIAT

13 – 20

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikael Miettinen ja Tea Nieminen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 29.4. ja 3.5.2021
Allekirjoitukset

Mikael Miettinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Tea Nieminen

Aika ja paikka

Pornainen 4.5.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 13

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021

22

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 13

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
20.4.2021 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 14
§ 55

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
15.3.2021

23
89

KOSKIKAAREN AO-TONTIN HINNOITTELU
Khall § 55

Pornaisten Koskitien asemakaavassa on myymättä kunnan omistama
AO-tontti K 118 T 2, joka on erillispientalojen korttelialuetta. Tontti on
kooltaan 1.483 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 297 k-m2. Tontille on
tarpeen määritellä ajan tasalla oleva myyntihinta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2021 uuden Pellavarinteen alueen erillispientalotonttien neliöhinnaksi 30,00 €. Koskikaaren tontin
osalta on perusteltua noudattaa samaa hinnoittelua. Tällöin tontin hinnaksi tulisi 44.400 euroa.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään kuvakaappaus tontista ja alueen
asemakaavasta. Lisätietoja kunnan myytävistä tonteista sekä paljon muuta tietoa löytyy osoitteesta https://pornainen.karttatiimi.fi/.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Koskikaaren AO-tontin
hinnaksi päätetään 30,00 €/m2.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 14

Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään kuvakaappaus tontista ja alueen
asemakaavasta. Lisätietoja kunnan myytävistä tonteista sekä paljon muuta tietoa löytyy osoitteesta https://pornainen.karttatiimi.fi/.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 15
§ 89

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
19.4.2021

24
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KESÄKUUN KOKOUSAJAT
Khall § 89

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.11.2020 §:ssä 215 päättänyt kokousaikataulun toukokuun loppuun saakka.
Laki kuntavaalien siirtämisestä astui voimaan 29.3.2021, lain mukaan
uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021.
Kesäkuulle 2021 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
7.6., 21.6. ja 28.6. (valtuuston kokouksen jälkeen)
Valtuusto:
28.6.2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kesäkuun 2021 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 15

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 16
§ 91

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
19.4.2021
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TARTUNTATAUTILAIN TARKASTUSTOIMINTAA KOSKEVAN KUNTIEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 91, liite 23

Itä-Uudenmaan kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo
ja Sipoo ovat valmistelleet kuntalain 51 §:n ja 54 §:n mukaista yhteistoimintasopimusta tartuntalain valvonnan järjestämiseksi. Sopimuksella
osapuolet sopivat tartuntatautilain 59 b §:ssä ja 59 d §:n 1 momentissa
tarkoitetun tarkastustoimivallan järjestämisestä kaikkien kuntien alueella
yhteisesti. Tarkastustehtävät annetaan Porvoon ympäristöterveysjaoston
alaisten viranhaltijoiden vastattaviksi.
Yhteistoiminnan järjestäminen tällä tavoin on tarkoituksenmukaista,
koska jaostolla on samojen kuntien yhteisenä terveydensuojeluviranomaisena vahvat rutiinit vastaavantyyppiseen valvontatoimintaan samojen aluerajojen puitteissa. Olemassa olevan jaoston yhteistoimintasopimus ei kuitenkaan itsessään kata tartuntatautilain mukaisia toimintoja.
Ilman koko toiminta-alueen kattavaa yhteistoimintasopimusta olisi tartuntatautilain mukaista tarkastustoimintaa mahdollista toteuttaa vain
aluehallintoviraston pyynnöstä tai jaoston valvomien erityslakien säännönmukaisen valvonnan yhteydessä.
Sopimus koskee pelkkää tarkastustoimintaa. Kunnat järjestävät edelleen
kukin itsenäisesti hallintosäännössään tartuntatautilain 58 §:n ja sen alapykälien mukaisen tartuntatoimielimen toimivallan, joka koskee mahdollisuutta tilojen sulkemiseen ja lähikontaktin välttämisen edellyttämiseen erillisin päätöksin. Lisäksi kunnat vastaavat itse kukin tahoillaan
siitä, että 59 d §:n 2 mom:ssa tarkoitettu 58 c §:n 1 ja 2 mom:n mukainen
toimivaltatarkastusten perusteella annettaviin jälkivalvonnan päätöksiin
tarvittaessa delegoidaan kunnan omalta tartuntatautitoimielimeltä sopivaksi katsotulle viranhaltijalle, esimerkiksi tartuntataudeista vastaavalle
lääkärille. Kunnat vastaavat siis itse varsinaisen tartuntatautilakia koskevan päätösvallan järjestämisestä.
Sopimuksessa noudatetaan vastaavia yhteistyön ja kustannusjaon periaatteita kuin osapuolten välisessä ympäristöterveydenjaostoa koskevassa
sopimuksessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on kunkin osapuolen vapaasti irtisanottavissa noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa.
Liitteenä nro 23 on yhteistoimintasopimus tartuntatautilain mukaisen
tarkastustoimivallan järjestämisestä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
19.4.2021
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 16
§ 91

Khall § 91

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy liitteenä nro 23
olevan yhteistoimintasopimuksen tartuntatautilain mukaisen tarkastustoimivallan järjestämisestä siten, että tarkastuksista vastaavat kuntien yhteisen ympäristöterveysjaoston alaiset viranhaltijat.
Pykälä esitetään tarkistettavaksi heti kokouksessa.
Sopimus tulee kuntalain 143 §:n nojalla voimaan heti sen tultua hyväksytyksi kuntien valtuustojen päätöksillä ja kun se on vahvistettu osapuolten allekirjoituksin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Kvalt § 16, liite 5

Liitteenä nro 5 on yhteistoimintasopimus tartuntatautilain mukaisen tarkastustoimivallan järjestämisestä.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 17
§ 92

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
19.4.2021
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KANNUSTERAHAN MAKSAMINEN PORNAISTEN KUNNAN PALVELUKSESSA
OLEVILLE HENKILÖILLE
Khall § 92

Erja Palviainen jätti 6.4.2021 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa
seuraavan sisältöisen esityksen:
”Esitämme Pornaisten kunnan palveluksessa oleville henkilöille maksettavakasi kertaluontoisena kannusterahana 300 euroa. Kannusteraha maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä.
Kannusterahan tarkoituksena on palkita henkilökuntaa erittäin hyvin
tehdystä työstä kuntalaisten arjen sujuvoittamiseksi koronaviruspandemian aikana.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan koko kunnan toimintaan ja se on muuttanut henkilöstön työolosuhteista ja
työn vaatimuksia hyvin nopeasti koko henkilöstön osalta. Pornaisten
henkilöstö on toiminut esimerkillisesti koko koronavuoden ajan ja joustanut koronatilanteen muutosten vaatimalla tavalla kaikilla toimialoilla.
Pornaisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen
1.207.452,26 euroa.
Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat
henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 10.8.2020, ovat
palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun kannusteraha maksetaan.
Kannusterahan maksamiseen ei vaikuta palvelusuhteen osa-aikaisuus.
Mahdolliset kannusterahan aiheutuvat lisämäärärahatarpeet käsitellään
osavuosikatsauksen yhteydessä.”
Pornaisten kunta on maksanut henkilöstölle kannusterahaa vuosina 2018
ja 2019. Kannusterahan suuruus on ollut 250 euroa molempina vuosina.
Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä vuoden 2020 tuloksen
muodostuminen ei näyttänyt niin hyvältä kuin miksi se sitten lopulta
muodostui. Tämän vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kannusterahan maksamiseen.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
19.4.2021

28
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 17
§ 92

Khall § 92

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunnan palveluksessa oleville
henkilöille maksetaan 250 €:n kannusteraha kertaluonteisena korvauksena toukokuun palkanmaksun yhteydessä.
Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat
henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 10.8.2020 ja he
ovat palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun
kannusteraha maksetaan.
Kannusterahan määrään ei vaikuta palvelussuhteen osa-aikaisuus.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle 45 500 €:n suuruisen lisämäärärahan myöntämistä kannusterahan maksamista varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että seuraavalle valtuustokaudelle laaditaan tulospalkkiojärjestelmä.
______________________

Kvalt § 17

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi 45 500 €:n lisämäärärahan kannusterahan maksamista varten.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 18

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
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MUUT ASIAT
Kvalt § 18

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

§ 19

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 19

Ilmoitusasioita ei ollut.
__________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

26.4.2021
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

26.4.2021

Sivu

20

31

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
15, 17, 18, 19

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

14, 16,

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

32
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

