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Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Autio Jukka
Franti Aija, teams
Husso Vesa-Pekka
Huusko Mari
de Jong Peter
Juntunen Juha
Järvenpää Kaarina
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti, teams
Kippilä Jarkko
Kuusela Osku
Laukka Jorma
Liu Päivi, teams
Miettinen Mikael
Nieminen Tea

Paananen Kristiina
Palmgren Vesa, teams
Palviainen Erja, teams
Parviainen Kai
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Esa
Tukiainen Johanna
Valve Mari
Vilenius Jenni, poissa
Vilkman Jenny
Virkki Juha
Virtanen Harri

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Yliniemi Helmi
Nyrhivaara Henna, poissa
Vilén Mika, poissa

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 45

ASIAT

45 – 69

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 2.9.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa-Pekka Husso ja Mari Huusko.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harri Virtanen

Seija Marttila

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

Pornainen 2.9.2021
Allekirjoitukset

Vesa-Pekka Husso
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mari Huusko

Aika ja paikka

Pornainen 3.9.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 45

Kokouspäivämäärä

Sivu
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70

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 45

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
24.8.2021 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
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 159

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat,
2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa
on kattamatonta alijäämää,
4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta,
5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi,
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioiksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeelliseksi pitämiään
selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Hallintosäännön 2. luvun 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 4 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan ja nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 46
§ 159

Khall § 159

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 2021 –
2025 tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että tarkastuslautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Mari Huusko
Vesa Palmgren
Mari Tanner
Mikael Miettinen

Sari Lastula
Raimo Ruotsalainen
Merja Nikula
Hannu Rainio

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Mari Huusko ja varapuheenjohtajaksi Vesa Palmgren.
______________________
Kvalt § 46

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021 – 2025:
Jäsenet

Varajäsenet

Mari Huusko
Vesa Palmgren
Mari Tanner
Mikael Miettinen

Sari Lastula
Raimo Ruotsalainen
Merja Nikula
Hannu Rainio

Puheenjohtajaksi nimettiin Mari Huusko ja varapuheenjohtajaksi Vesa
Palmgren.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 160

Pornaisten kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa
on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä:
”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa oleva henkilö; eikä
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan
yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
2021 – 2025 sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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§ 160

Khall § 160

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Peter de Jong
Mari Valve
Jenny Vilkman
Johanna Tukiainen
Vesa-Pekka Husso
Kaarina Järvenpää
Juhani Jarner
Jenni Vilenius
Marko Stjernvall

Osku Kuusela
Jukka Autio
Heikki Peisa
Ninna Mäenpää
Veera Varjalehto
Kati Luomakoski
Mira Ohvo-Harhakoski
Teijo Laaksonen
Kristiina Paananen

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Peter de Jong ja varapuheenjohtajaksi Mari Valve.
______________________

Kvalt § 47

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita sivistyslautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021 – 2025.
Peter de Jong
Mari Valve
Jenny Vilkman
Johanna Tukiainen
Vesa-Pekka Husso
Kaarina Järvenpää
Juhani Jarner
Jenni Vilenius
Marko Stjernvall

Osku Kuusela
Jukka Autio
Heikki Peisa
Ninna Mäenpää
Veera Varjalehto
Hanna Lehtinen
Mira Ohvo-Harhakoski
Teijo Laaksonen
Kristiina Paananen

Puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti Peter de Jong ja varapuheenjohtajaksi Mari Valve.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 161

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten, että varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Käytännössä työskentelyeste voi tulla ajankohtaiseksi
vasta seuraavissa kuntavaaleissa vuoden 2025 keväällä.
Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnan keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 viisi (5) jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrää valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että valtuustolle, että keskusvaalilautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet, jotka tulevat jäsenten sijaan luetellussa järjestyksessä:
./..
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Kunnanvaltuusto
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./..
Jäsenet

Varajäsenet

Mikael Miettinen
Jaakko Nurmi
Matti Ikonen
Merja Nikula
Asta Haapakoski

Anni Lahti (1)
Raimo Ruotsalainen (2)
Anita Parkkinen (3)
Heikki Peisa (4)
Tanja Suokivi (5)

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Mikael Miettinen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Nurmi.
______________________

Kvalt § 48

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä keskusvaalilautakuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021- 2025:
Jäsenet

Varajäsenet

Mikael Miettinen
Jaakko Nurmi
Matti Ikonen
Merja Nikula
Asta Haapakoski

Anni Lahti (1)
Raimo Ruotsalainen (2)
Anita Parkkinen (3)
Heikki Peisa (4)
Tanja Suokivi (5)

Puheenjohtajaksi nimettiin Mikael Miettinen ja varapuheenjohtajaksi
Jaakko Nurmi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
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JÄSENEN VALITSEMINEN MÄNTSÄLÄN KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025
Khall § 162

Mäntsälän kunnan hallintosäännön 2. luvun 4 §:n mukaan kasvatus- ja
sivistyslautakuntaan kuuluu 9 valtuuston valitsemaa varsinaista jäsentä
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Näiden lisäksi Pornaisten ja
Pukkilan kunnanvaltuustot valitsevat kumpikin yhden jäsenen.
Pornaisten kunnanvaltuuston valitsemalla jäsenellä on oikeus osallistua
lautakunnan kokouksiin käsiteltäessä kansalaisopistoa koskevia asioita.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Mäntsälän kunnan
kasvatus- ja sivistyslautakuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Mäntsälän
kunnan kasvatus- ja sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 valittaisiin jäseneksi Osku Kuusela. Varajäsenen osalta esitys tehdään valtuuston kokouksessa.
______________________

Kvalt § 49

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivistyslautakuntaan
toimikaudeksi 2021 – 2025 jäseneksi Osku Kuuselan. Varajäsentä ei hallintosäännön mukaan valita.
______________________
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 163

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset
olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotuksi mieheksi ei siten saa valita henkilöä, joka on olla 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain säädökset.
Toimikaudella 2017 – 2021 Pornaisissa on ollut kuusi (6) uskottua miestä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kuusi (6) henkilöä
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kiinteistötoimitusten uskotuksi miehiksi toimikaudeksi 2021 – 2025 valittaisiin
seuraavat henkilöt:
Heikki Peisa
Henni Lempinen
Jaakko Nurmi
Anita Parkkinen
Joni Sinkkonen
Kristiina Paananen
______________________

./..
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PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
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Kunnanvaltuusto

§ 50

Kvalt § 50

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä seuraavat henkilöt kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2021 – 2025:
Heikki Peisa
Henni Lempinen
Jaakko Nurmi
Anita Parkkinen
Joni Sinkkonen
Kristiina Paananen
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 51
§ 164

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI
Khall § 164

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan lautamiesten
lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta
kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja valintaperusteista säädetään 2
§:ssä. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja
taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen yhden (1) lautamiehen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2021 – 2025 valittaisiin Tea Nieminen.
______________________

Kvalt § 51

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2021 – 2025 Tea Niemisen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 52
§ 165

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021

81
270

YHDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall § 165

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus
vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Valtuusto valitsee poliisin
neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pornaisten kunta kuuluu Itä-Uudenmaan poliisilaitokseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että ItäUudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 –
2025 valittaisiin jäseneksi Erja Palviainen ja varajäseneksi Jaakko Nurmi.
______________________

Kvalt § 52

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 jäseneksi Erja Palviaisen ja varajäseneksi Jaakko Nurmen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 53
§ 166

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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KAHDEN JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA HUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025
Khall § 166

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Pornaisten kunta saa valita valtuustoon
kaksi jäsentä ja näille kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Valittaessa edustajia HUS-kuntayhtymän valtuustoon, tulee ottaa huomioon, että edustajia valittaessa noudatetaan tasa-arvolainen 4a §:n
säännöksiä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee HUS-kuntayhtymän
valtuustoon toimikaudeksi 2021 – 2025 kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että HUSkuntayhtymän valtuustoon valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Päivi Liu
Hanna Lehtinen
Juha Virkki
Otto Karhunen
______________________
Kvalt § 53

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita HUS-kuntayhtymän valtuustoon
toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet
Varajäsenet
Päivi Liu
Hanna Lehtinen
Juha Virkki
Otto Karhunen
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 54
§ 167

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021

83
272

JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA KESKI-UUDENMAAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN (KEUDA) YHTYMÄVALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI
2021 – 2025
Khall § 167

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven
kunnat kukin kolme, Sipoon kunta kaksi ja Pornaisten kunta yhden jäsenen sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan
tasa-arvolain 4a §:n säännöksiä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuustoon yhden (1) jäsenen
ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että KeskiUudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuustoon valittaisiin jäseneksi Hannu Rainio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Hannu Aarrelampi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
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Kunnanvaltuusto

§ 54

Kvalt § 54

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2021 – 2025 jäseneksi Hannu Rainion ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni
Lahden.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 55
§ 168

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN YHTEISEEN RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025
Khall § 168

Pukkilan, Pornaisten, Myrskylän ja Askolan kuntien yhteistä rakennusja ympäristönsuojelun hallintoa varten Askolan kunnanvaltuusto asettaa
toimikaudekseen rakennus- ja ympäristölautakunnan, joka toimii Askolan kunnanhallituksen alaisena.
Askolan hallintosäännön 11 §:n mukaan kuntien yhteisessä rakennus- ja
ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Vastuukunta Askola valitsee lautakuntaan 3 jäsentä, Myrskylä 2 jäsentä, Pornainen 3 jäsentä ja Pukkila 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Pornaisten kunta nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Askolan kunta
varapuheenjohtajan.
Tasa-arvolain mukainen kiintiövaatimus koskee myös kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimiä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää yhteiseen rakennus- ja
ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnan puheenjohtajan toimikaudeksi 2021 –
2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että yhteiseen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 2021 –
2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Tero Olander
Riitta Villanen
Kai Parviainen

Maria Saarinen
Jaakko Nurmi
Anita Parkkinen

Puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Tero Olander.
______________________
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
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Kunnanvaltuusto

§ 55

Kvalt § 55

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Tero Olander
Riitta Villanen
Kai Parviainen

Maria Saarinen
Jaakko Nurmi
Anita Parkkinen

Puheenjohtajaksi nimettiin Tero Olander.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 56
§ 169

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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KUNTAKEHITYSJAOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025
Khall § 169

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kuntakehitysjaostossa on 5 jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Esittelijänä jaostossa toimii tekninen johtaja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kuntakehitysjaostoon
viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kuntakehitysjaostoon valittaisiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Teijo Laaksonen
Joija Tikkanen
Jarkko Kippilä
Lotta Grönroos
Esa Ruskeepää

Jenni Vilenius
Petri Heikkilä
Hannele Mämmi
Satu Hovi
Osku Kuusela

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että puheenjohtajaksi nimettäisiin Teijo Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi Joija Tikkanen.
______________________

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
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Kunnanvaltuusto

§ 56

Kvalt § 56

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita kuntakehitysjaostoon toimikaudeksi
2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Teijo Laaksonen
Joija Tikkanen
Jarkko Kippilä
Lotta Grönroos
Esa Ruskeepää

Jenni Vilenius
Petri Heikkilä
Hannele Mämmi
Satu Hovi
Osku Kuusela

Puheenjohtajaksi nimettiin Teijo Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi
Joija Tikkanen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 57
§ 170

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN
Khall § 170

Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen
mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen KeskiUudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan. Johtokunnan jäsenet valitaan
alueen kuntien asettamista ehdokkaista. Johtokunnassa on 15 jäsentä ja
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jäsenet johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös
sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Jäsenehdokkaan nimeämisessä tulee huomioida tasa-arvolainsäädännön
vaatimukset. Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja
kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta valtuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Vantaan kaupunki pyytää Hyvinkään kaupunkia, Järvenpään kaupunkia,
Keravan kaupunkia, Mäntsälän kuntaa, Nurmijärven kuntaa ja Tuusulan
kuntaa asettamaan kaksi jäsenehdokasta ja kaksi henkilökohtaista varajäsenehdokasta sekä Pornaisten kuntaa asettamaan yhden jäsenehdokkaan ja yhden henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan johtokuntaan.
Nimettyjen jäsenehdokkaiden ja heidän varajäsenehdokkaiden yhteystiedot on pyydetty toimittamaan 31.8.2021 mennessä Vantaan kaupungin
kirjaamoon sähköpostitse.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kunnan ehdokkaan ja
varaehdokkaan valittavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 57
§ 170

Khall § 170

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 57

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto nimeää kunnan ehdokkaaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäseneksi Henna Nyrhivaaran ja varajäseneksi Jenni
Vileniuksen toimikaudeksi 2021 – 2025.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 58
§ 171

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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PORNAISTEN KUNTAA EDUSTAVAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN
ITÄ-UUDENMAAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON
Khall § 171

Pornaisten kunta kuuluu Itä-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiöön, jonka edustajistoon kuuluu edustaja jokaisesta jäsenyhteisöstä. Edustajat valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Itä-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että ItäUudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2021 –
2025 valittaisiin Vesa Palmgren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Rurik Sandström.
______________________

Kvalt § 58

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Uudenmaan ajoharjoitusratasäätiöön jäseneksi Vesa Palmgrenin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Rurik Sandströmin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 59
§ 172

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN
Khall § 172

Jätelautakuntasopimuksen mukaan jokainen sopijakunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen sekä tälle samasta kunnasta henkilökohtaisen varajäsenen.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii joka toinen valtuustokausi Porvoon
kaupungin nimeämä jäsen ja joka toinen valtuustokausi Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen. Silloin, kun Porvoon kaupungin nimeämä jäsen
toimii puheenjohtajana, Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen toimii varapuheenjohtajana ja vastaavasti, kun Raaseporin kaupungin nimeämä
jäsen toimii puheenjohtajana, Porvoon kaupungin nimeämä jäsen toimii
varapuheenjohtajana.
Tällä valtuustokaudella Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen toimii puheenjohtajana ja Porvoon kaupungin nimeämä jäsen toimii varapuheenjohtajana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Uudenmaan jätelautakuntaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Uudenmaan
jätelautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 varsinaiseksi jäseneksi Mari Tanner. Varajäsenen osalta esitys tehdään valtuuston kokouksessa.
______________________

Kvalt § 59

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 Mari Tannerin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osku Kuuselan.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 60
§ 173

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025
Khall § 173

Pornaisten kunta on mukana Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä.
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymävaltuustoon valitaan jäseniä niin, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 asukasta kohden. Lisäksi kullakin edustajalla on henkilökohtainen varajäsen.
Pornaisten kunnalla on yhtymävaltuustossa 2 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi (2) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2021 – 2025.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että KeskiUudenmaan Sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtiaset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Erja Palviainen
Jarkko Kippilä

Satu Hovi
Hannu Aarrelampi

______________________
Kvalt § 60

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet

Erja Palviainen
Satu Hovi
Jarkko Kippilä
Hannu Aarrelampi
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 61
§ 174

Kokouspäivämäärä
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUUMA-JOHTOKUNTAAN 2021 – 2025
Khall § 174

Kaikkien KUUMA-kuntien valtuustojen hyväksymän yhteistyösopimuksen 6 §:ssä todetaan liikelaitoksen johtokunnasta seuraavaa:
”KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena
kuntalain 51 §:n mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä.
Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistyösopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Sopijakunnat esittävät johtokunnan jäseniksi asemavaltuutuksen perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet asemavaltuutuksen perusteella.
Lisäksi Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja
muiden sopijakuntien hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan
tasa-arvolain perusteella enintään neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet.”
KUUMA-johtokunta on 3.6.2021 §:ssä 26 päättänyt pyytää jäsenkuntia
nimeämään edustajansa ja varajäsenensä KUUMA-johtokuntaa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Nimeämistä koskevat pöytäkirjanotteet toimitetaan Keravan kaupungin kirjaamoon elokuun 2021 loppuun mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeäisi asemavaltuutuksen
perusteella KUUMA-johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021 – 2023 Keravan kaupunginvaltuustossa tapahtuvaa nimeämistä varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että KUUMAjohtokuntaan valittaisiin toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 61
§ 174

30.8.2021
23.8.2021

Khall § 174

./..
Jäsenet

Varajäsenet

Harri Virtanen
Juha Virkki

Tea Nieminen
Liljan-Kukka Runolinna

______________________

Kvalt § 61

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto päätti yksimielisesti valita KUUMA-johtokuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 seuraava jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsenet

Varajäsenet

Harri Virtanen
Juha Virkki

Tea Nieminen
Liljan-Kukka Runolinna

______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 62
§ 175

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
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EDUSTAJAN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA UUDENMAAN MAAKUNTAVALTUUSTON VALINNAN SUORITTAVAAN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN
14.9.2021
Khall § 175

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 17.5.2021, että kuntien edustajainkokous pidetään 14.9.2021 klo 10.00 Uudenmaan liiton maakuntasalissa.
Perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan
niin, että jokaista alkavaa 25.000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.
Nyt valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 80.
Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla
vähintään yksi edustaja mainitussa toimielimessä. Jäsenkuntien varavaltuutetut eivät ole vaalikelpoisia maakuntavaltuustoon.
Kuntien edustajainkokouksen edustajien nimet tulee ilmoittaa sähköpostiosoitetietoineen 2.9.2021 mennessä Uudenmaan liiton toimistoon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 14.9.2021 pidettävään
Uudenmaan maakuntavaltuuston valinnan suorittavaan edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Uudenmaan
maakuntavaltuuston valinnan suorittavaan edustajainkokoukseen valittaisiin edustajaksi Harri Virtanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liljan-Kukka Runolinna.
______________________
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Kunnanvaltuusto

§ 62

Kvalt § 62

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Uudenmaan maakuntavaltuuston valinnan suorittavaan edustajainkokoukseen kunnan edustajaksi Harri Virtasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liljan-Kukka Runolinnan.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
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Kokouspäivämäärä
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SYKSYN 2021 KUNNANHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON KOKOUSAJAT
Khall § 179

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo
18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30.
Syyskaudelle on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11. (verot), 22.11., 7.12., 15.12. (valtuuston kokouksen jälkeen)
Valtuusto:
30.8., 27.9., 25.10., 15.11. (verot), 15.12. (talousarvio)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää syksyn 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 § 63

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
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VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN JA KUNNAN ILMOITUSTEN
JULKAISEMINEN SYYSKAUDELLA 2021
Khall § 180

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja, kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että 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 muualla kunnan päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko.
kokouksesta tiedotettava kunnan yleisessä tietoverkossa.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksistä, 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. Päättyneellä valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäiselle varavaltuutetulle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan yleisessä tietoverkossa
vähintään viisi päivää ennen kokousta
2) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa
ja tarpeen mukaan paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä
3) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäiselle varavaltuutetulle
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 64
§ 180

Khall § 180

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

Kvalt § 64

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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SUUNNITTELUTARVERATKAISUJEN HAKEMINEN KUNNAN OMISTAMALLE POTERIN
TILALLE 611-401-7-50 SEKÄ TONTTIEN HINNOITTELU
Khall § 79, liite 17-18

Poterin tilan alue on osoitettu yleiskaavassa kylämäisen rakentamisen
alueeksi (AT). Uusia rakennuspaikkoja tilan alueelle ei kuitenkaan ole
osoitettu, koska emätila on jo käyttänyt yleiskaavan mitoitusperusteiden
mukaisen rakennusoikeuden. Yleiskaavan tarkoitus on, että keskeisillä
kyläalueilla voidaan toteuttaa yleiskaavan mitoitusperustetta tehokkaampaa rakentamista, mutta sen edellytykset ratkaistaan vasta erillisellä
kehittämishankkeella.
Yleiskaavan tarkoittamat keskeiset kyläalueet on rajattu yleiskaavakartalle ja osoitettu ke-merkinnällä. Poterin tila sisältyy keskeisen kyläalueen (ke) vyöhykkeeseen.
Laadittu maankäyttösuunnitelma on yleiskaavan tarkoittama kehittämishanke. Suunnitelmalla on tarkoitus luoda yleiskaavan tarkoittamat edellytykset Poterin tilan vähäiselle täydennysrakentamiselle. Tilan alueelle
tulisi neljä uutta rakennuspaikkaa.
Rakentamisen määrä on suunniteltu sillä periaatteella, että se ei johda
MRL 137 a §:n 2 mom. tarkoittamaan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä edellytä asemakaavan laatimista.
Suunnitelmassa on osoitettu olemassa olevan yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan lisäsi neljä uutta erillispientalon (AO) rakennuspaikkaa.
Uusien rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 3050 m2. Pienin on
3023 m2 ja suurin 3085 m2. Rakennuspaikat ovat keskitetyn vedenjakelun
ja viemäröinnin piirissä.
Maisemassa rakennuspaikat tukeutuvat olemassa oleviin rakennuspaikkoihin. Asuinrakennusten ohjeellinen sijainti on n. 40 - 50
m:n etäisyydellä maantien keskilinjasta eikä maantielle (Pornaistentie) tule uusia liittymiä.
Rakennuspaikkojen pinta-alan (1,70 ha) osuus tilan kokonaispinta-alasta
(5,5 ha) on 31 %. Pääosa tilasta (69 %) säilyy edelleen rakentamattomana.
Esityslistan liitteenä nro 17 on Poterin maankäyttösuunnitelman (karttaesitys) 31.12.2020 päivätty luonnos ja siihen liittyvä selostus nro 18.
Nämä muodostavat yhdessä osayleiskaavan tarkoittaman kehittämishankkeen.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021
23.8.2021
19.4.2021

102
302
144
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 65
§ 188
§ 79

Khall § 79

./..
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään Halkian ydinalueen mitoitustarkastelu, jossa on noudatettu samoja mitoitusperusteita kuin Parkkojan
alueelle laaditussa mitoitustarkastelussa.
Valtiokonttori on 30.5.2000 antamallaan päätöksellä luovuttanut kunnalle Kylä-Poterin tilasta kunnan hakeman alueen Halkian kyläkeskuksessa.
Luovutuksen ehtona on, että kunta käyttää aluetta vanhusväestön asuntojen rakentamiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hakea valtiokonttorilta lupaa siihen, että kunnalle
luovutetulta alueelta tonttien myynnistä saadut varat käytetään vanhusten asuntojen/palveluasuntojen rakentamiseen kunnan keskustaan, missä
on tarjolla myös muita vanhusten tarvitsemia palveluja.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 31.12.2020 päivätyn Poterin tilan
maankäyttösuunnitelman ja hakea siinä esitetylle rakentamiselle suunnittelutarveratkaisua, ehdolla että valtiokonttori myöntää kunnalle edellä
esitetyn muutoksen luovutusehtoihin.
Tämän pykälän 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 § 188, liite 41

Saamamme tiedon mukaan Valtiokonttori ei valvo luovutusehtojen toteutumista eikä sen vuoksi myönnä lupia luovutusehtojen muuttamiseen.
Pornaisten kunnalla on samanaikaisesti Poterin kehittämisen kanssa
käynnistymässä Ikäihmisten palvelukortteli – hanke Aurinkomäessä.
Nämä hankkeet kytkeytyvät asiallisesti toisiinsa, vaikka ns. korvamerkittyä rahoitusta ei voidakaan suoraan osoittaa. Valtiokonttorin epävirallisen kannanoton mukaan ehdotus kuulostaa järkevältä ja tarkoituksenmukaiselta.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Khall § 188

./..
Esityslistan liitteenä nro 41 on Poterin maankäyttösuunnitelman (karttaesitys) 31.12.2020 päivätty luonnos sekä siihen liittyvä selostus. Nämä
muodostavat yhdessä osayleiskaavan tarkoittaman kehittämishankkeen.
Tarkoituksena on hakea maankäyttösuunnitelmassa esitetyille rakennuspaikoille suunnittelutarveratkaisua kullekin rakennuspaikalle erikseen.
Osayleiskaavassa esitetty rakennuspaikka laitetaan myytäväksi Oikotielle, Etuovelle ja kunnan omille sivuille. Uudet rakennuspaikat laitetaan
myyntiin, mikäli suunnittelutarveratkaisut myönnetään.
Vaikka suunnittelutarveratkaisujen hakeminen laitetaan vasta vireille, on
tarkoituksenmukaista päättää tonttien hinnoittelusta. Hinnoittelu tulee
voimaan, mikäli suunnittelutarveratkaisut hyväksytään.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 31.12.2020 päivätyn Poterin tilan
maankäyttösuunnitelman ja hakea siinä esitetylle rakentamiselle suunnittelutarveratkaisuja.
Samalla kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että maankäyttösuunnitelmassa esitettyjen rakennuspaikkojen hinnoiksi hyväksytään:
 Kortteli 1, rakennuspaikat 1 ja 2, 40.000 €
 Kortteli 1, rakennuspaikka 3, 30.000 €
 Kortteli 2, rakennuspaikka 1, 50.000 €
 Kortteli 3, rakennuspaikka 1, 70.000 € (osayleiskaavan mukainen
rakennuspaikka, joka sisältää sillä olevan hirsikehikon)
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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Kvalt § 65, liite 10

./..
Esityslistan liitteenä nro 10 on Poterin maankäyttösuunnitelman (karttaesitys) 31.12.2020 päivätty luonnos sekä siihen liittyvä selostus. Nämä
muodostavat yhdessä osayleiskaavan tarkoittaman kehittämishankkeen.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRAHOJEN KEHYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 189, liite 42

Kuntatalouden näkymät vuodelle 2022
Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021, 2,5 %
vuonna 2022 ja 1,5 % vuonna 2023.
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalouden tila heikkenee
vuonna 2022 merkittävästi, kun koronatuet väistyvät kuntatalouden tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja verotulojen kasvu hidastuu noin
yhteen prosenttiin. Vuosikate heikkenee noin miljardilla eurolla, tilikauden tulos painuu nollaan ja toiminnan ja investointien rahavirta näyttää
noin 1,9 miljardin euron alijäämää. Talouden heikentyminen kohdistuu
kuntakokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli
100 000 asukkaan kuntiin sekä 20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin.
Kuntatalouden kehitysarviossa menokasvu on vuonna 2022 hyvin maltillista (+2,4 %), mikä johtuu oletuksesta, että koronavirustilanteen hoitoon
kohdennetut lisäpanostukset poistuvat vuoden 2021 aikana. Koronamenojen poistuminen aiheuttaa toimintamenojen sisällä kuntatalouden ennusteeseen hieman erikoisia lukuja, sillä palkat kasvavat 4,4 %, ostot 0,1
% ja avustukset 1 % vuonna 2022. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan kasvavan 2,2 % ja kuntien ansiotasoindeksin 2,5 % vuonna 2022. Kehitysarviossa korona-avustusten poistuminen vaikuttaa myös
toimintatuloihin, jotka laskevat noin 8 %.
Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin mm. se, että on hyvin todennäköistä,
että korona ei poistu yhteiskunnastamme vielä vuoden 2021 aikana.
Kuntaliiton kyselyn mukaan koronasta aiheutuva hoitovelka olisi vuoden
2021 lopussa noin 460 milj. euroa. Kyselyn mukaan vuonna 2022 koronakustannukset yltäisivät yhä yli 400 milj. euroon ja hoitovelkaa olisi
vuoden 2022 lopussa yhä vajaat 200 milj. euroa.
Epävarmuutta VM:n kuntaennusteeseen aiheuttaa myös se, että koronakustannukset juoksevat parhaillaan, mutta kustannusten kattamiseksi
työstettävät avustukset tulevat viiveellä. Avustuspäätökset pyritään tekemään tammi-elokuun osalta vuoden 2021 aikana ja loppuvuoden avustukset päätyvät vuoden 2022 puolelle. Epävarmuutta liittyy myös korvaustasoon, sillä korvaukset ovat pääosin laskennallisia. Kehitysarvioon
on sisällytetty arvio, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä suunnataan kunnille rahoitusta hoito- ja palveluvelan purkamiseksi noin 100
milj. euroa. Päätöksiä hoitovelan kompensoinnista ei ole kuitenkaan vielä.
./..
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Pornaisten kunnan talous ja keskeiset oletukset
Vuoden 2022 talousarviokehys on laadittu huomioiden vuoden 2020 tilinpäätöksen toteumat ja vuoden 2021 tilinpäätösennuste. Toimintatuotot
kasvavat muutettuun talousarvioon verrattuna 135 601 €:lla. Tonttien
myyntivoittoja on arvioitu kertyvän 350 000 €, virkistyneen tonttikysynnän uskotaan jatkuvan myös vuonna 2022.
Palkoissa on huomioitu 1,5 %:n korotus. Palkkamenoja lisää myös avustustuloilla maksettavat esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäresurssit. Palvelukorttelin hankevetäjän palkkauskustannuksiin on varattu 60 000 €. Keusoten ja HUS:n maksuosuusarvio on kuntayhtymän esittämän arvion mukainen 14 160 194 €, jossa on arvioitu tuottavuustoimenpiteiden leikkaavan Keusoten menokasvua.
Muissa menoissa ennustetaan maltillisempaa kasvua. Työttömyys on
vuoden 2021 aikana laskenut vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna. Kesäkuusta 2020 kesäkuuhun 2021 on työttömien määrä laskenut 69 henkilöllä. Kunnan työttömyysaste kesäkuussa 2021 oli 8.1 %.
Toimialojen toimintamenot kasvavat kokonaisuudessaan 2,7 % kehyksessä muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakate heikkenee 2,8
%.
Kunnan väestön määrä on pitkään ollut stabiili ja jopa laskusuuntainen.
Vuoden 2020 ja 2021 aikana asukasmäärässä on tapahtunut virkistymistä. Vuonna 2020 väestö kasvoi 35 henkilöllä. Kesäkuun 2021 lopussa
kunnan asukasmäärä oli 5101 henkilöä, kasvua kuuden ensimmäisen
kuukauden aikana 31 henkilöä. Vanhusväestön osuus kunnassa kasvaa,
tämä tuo lisähaasteita palvelujen järjestämiselle.
Kehyksessä on käytetty Kuntaliiton kesäkuun verotulo- ja valtionosuusennusteita. Valtionosuudet laskevat vuoteen 2021 verrattuna, kun koronan tuoma lisärahoitus loppuu. Valtionosuuksien ja verotulojen tuoma
rahoitus ei riitä aivan kattamaan poistoja, joten tilikauden tulos painuu
hieman miinusmerkkiseksi.
Investoinnit
Kunnan taloussuunnitelmassa (kvalt 21.12.2020 § 65) nettoinvestoinnit
vuodelle 2021 olivat 4,1 M€ ja vuodelle 2022 2,5 M€. Ensi vuoden
isoimmat investoinnit ovat mm. Linnunlaulun päiväkodin laajennus, liikenneympyrä ja kevyen liikenteen väylä. Kasvava investointimäärä lisää
kunnan poistoja tulevina vuosina.
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Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 13,5
M€ (2 652 €/asukas). Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 11,7 M€
(2 226 €/asukas) Vuonna 2021 on talousarviossa varauduttu lisälainan
ottoon noin 3 miljoonalla eurolla. Lainoja lyhennetään vuoden 2021 aikana 2,6 M€ ja lainakanta vuoden 2021 lopussa on tällöin n. 9,4 M€ eli
1 842 €/asukas. Investointien toteutumisesta kuitenkin riippuu tarvitseeko lainaa tänä vuonna nostaa koko määrää vai meneekö lainan nosto
vuoden 2022 puolelle. Vuoden 2022 osalta arvioidaan, että lisälainan
tarve on 2 M€.
Esityslistan liitteenä nro 42 on kehyslaskelma toimialoittain.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 42 esitetyn vuoden 2022
talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallituksen budjettiseminaari pidetään 28. - 29.10.2021, paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 66, liite 11

Esityslistan liitteenä nro 11 on kehyslaskelma toimialoittain.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 67

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

§ 68

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.8.2021

109

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 68

Kokoukselle ilmoitettiin seuraavat valtuustoryhmien muodostamiset:
1) Liike Nytin valtuutettu Kristiina Paananen on 30.8.2021 perustanut
Liike Nytin valtuustoryhmän
2) Sosialidemokraattien ja Vihreän Liiton valtuutetut ovat perustaneet
30.8.2021 yhteisen valtuustoryhmän vaalikaudelle 1.8.2021 –
31.5.2025. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Erja Palviainen
ja varapuheenjohtajana Mari Huusko
______________________
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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
57, 63, 64, 66 - 68

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

46 – 56, 58 – 62, 65

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

111
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

