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KOKOUSAIKA

Maanantai 27.9.2021 klo 18.30 – 19.39

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Autio Jukka, poissa
Franti Aija, teams
Husso Vesa-Pekka
Huusko Mari
de Jong Peter
Juntunen Juha
Järvenpää Kaarina
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti, saapui klo 18.50
Kippilä Jarkko
Kuusela Osku
Laukka Jorma
Liu Päivi, teams
Miettinen Mikael, teams
Nieminen Tea

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

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Yliniemi Helmi
Nyrhivaara Henna, poissa
Vilén Mika, poissa
Wäre Jari
Ikonen Antti

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 70

ASIAT

70 – 75

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 30.9.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter de Jong ja Juha Juntunen.

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 30.9.2021
Allekirjoitukset

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Juntunen

Aika ja paikka

Pornainen 1.10.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 70

Kokouspäivämäärä

Sivu
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113

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 70

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
21.9.2021 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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Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
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TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSIKSI 2021 - 2023
Tarkltk § 38, liite 1

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii
tehtävässään virkavastuulla.
Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tätä poikkeamiseen ole peruteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan
tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.
Hallintosäännön 66 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle
ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 2.6.2021 §:ssä 32 päättänyt tarjouspyynnön julkaisemisesta. Tarjousten jättöaika päättyi 16.8.2021.
Määräaikaan mennessä kunnalle jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja KPMG Oy Ab. Molemmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset.
Tarjouspyynnössä todetaan, että tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjoajista valitaan edullisin tarjous.
Tarjoukset ovat voimassa 30.9.2021 saakka.
Esityslistan liitteenä nro 1 lähetään kopiot tarjousten yhteenvedosta. Tarjousasiakirjat esitellään kokouksessa ja ne ovat nähtävänä ennen kokousta kunnantoimistolla.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tarjouspyyntö.
./..
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Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi
vuosiksi 2021 – 2023 valitaan BDO Audiator Oy. Sopimuskauteen sisältyy kahden (2) vuoden optiokausi. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, HT Mark Lassfolk.
Perusteluna esitykselle on tarjouksen edullisin hinta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Kvalt § 71, liite 12

Esityslistan liitteenä nro 12 lähetään kopiot tarjousten yhteenvedosta.
Tarjousasiakirjat esitellään kokouksessa ja ne ovat nähtävänä ennen kokousta kunnantoimistolla.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tarjouspyyntö.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen, jonka mukaan tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2021 – 2023 valittiin
BDO Audiator Oy. Sopimuskauteen sisältyy kahden (2) vuoden optiokausi. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimettiin JHT, HT Mark Lassfolk.
Päätöksen perusteluna on tarjouksen edullisin hinta.
______________________
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UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS,
MUUTOKSET JÄSENISSÄ SEKÄ PERUSPÄÄOMASSA
Khall § 221, liite 49-50

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkuntiaan käsittelemään ehdottamansa perussopimuksen muutoksen mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kuitenkin niin, että päätös tulee Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallintoon tiedoksi 30.10.21 mennessä ja päätös on lainvoimainen 19.11.21 mennessä, jolloin yhtymäkokous tekee
asiasta päätöksen.
Muutosehdotuksen taustalla on halu mahdollistaa Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän, Keusoten jäsenkuntien asukkaiden päihdekuntoutukseen pääsy Ridasjärven päihdehoitokeskukseen kuten aikaisemminkin, kun jäsenkunnat eivät olleet muodostaneet sotekuntayhtymää vaan
kukin kunta käytti Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän palveluita
sen jäsenkuntana. Keusote ei kuntayhtymänä voi siten toimia, eikä
myöskään liittyä toisen kuntayhtymän jäseneksi ja sen vuoksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän muuttaminen Uudenmaan päihdehuollon liikelaitoskuntayhtymäksi on tarpeen. Lisäksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän talouden ja toiminnan kannalta on tärkeää saada asiakkaita myös Keski-Uudenmaan alueelta, koska asiakasmäärät
ovat entisestään pienentyneet mm. siitä syystä, ettei Keusote ole voinut
jäsenkuntiensa tapaan käyttää Ridasjärven päihdehoitokeskusta, vaikka
päihdehoitokeskus olisikin voinut tarjota jäsenkunnilleen palvelua muita
toimijoita edullisemmin.
Kuntayhtymä on perustettu vuonna 1927. Kuntayhtymä toimii päihdehuollon laitosmuotoisena erityispalveluyksikkönä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila,
Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Kuntayhtymä on tarkoitus
muuttaa liikelaitoskuntayhtymäksi, jotta sen jäseniksi voivat liittyä myös
toiset kuntayhtymät.
Kuntalain 65 § mukaan liikelaitoskuntayhtymä on kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on kunnallisen
liikelaitoksen ylläpitäminen. Kuntalain mukaan perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Voimassa olevan perussopimuksen 11 §:n
mukaan peruspääoman muutoksista päättää yhtymäkokous. Perussopimuksen muuttaminen, peruspääoman määrän ja -osuuksien muutos ovat
kaikki siis yhtymäkokouksen asioita.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 72
§ 221

Khall § 221

./..
Kuntayhtymän hallitus esittää 13.9.2021 nykyisille jäsenkunnille, että ne
hyväksyisivät ehdotuksen muuttaa kuntayhtymä liikelaitoskuntayhtymäksi sekä hyväksyisivät ehdotuksen uudeksi liikelaitoskuntayhtymän
perussopimukseksi. Toimintamuodon muutos sekä perussopimuksen
muuttaminen ovat tarpeen Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan jäsenyyden muutoksen (liittyvät KeskiUudenmaan sotekuntayhtymänä uudelleen jäseneksi) ja kuntayhtymän
toimintamuodon muuttamisen vuoksi.
Muutokset perustuvat jäsenkuntien: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula jäsenyydestä eroamiseen, kuntayhtymän toimintamuodon muuttamiseen liikelaitoskuntayhtymäksi, KeskiUudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän liittymiseen
kuntayhtymän jäseneksi, peruspääomaosuuksien muutokseen sekä eräisiin muihin muutostarpeisiin. Toimintamuodon muutos sekä perussopimuksen muuttaminen ovat tarpeen edellä mainittujen jäsenkuntien
eroamisen, kuntayhtymän toimintamuodon muuttamisen sekä peruspääomaosuuksien muuttamisen vuoksi.
Asiaa on valmisteltu vuonna 2020 ja 2021 yhteistyössä jäsenkuntien
kanssa. Valmistelussa on järjestetty yhteinen tilaisuus helmikuussa sekä
toukokuussa 2021 ja toimitettu perussopimuksen muutosehdotus, esitys
toimintamuodon muuttamisesta luonnoksena sekä ehdotus peruspääoman käsittelystä lausunnoille toukokuussa 2021.
Kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia käsittelemään asian päätöksenteossaan
ennen kuin kuntayhtymä voi päättää peruspääomaan kohdistuvista muutoksista ja toimintamuodon muutoksesta. Valmistelun aikana jäsenkuntia
on kuultu, ja esitetyt muutosehdotukset on otettu huomioon lopullisessa
ehdotuksessa.
Peruspääoman määrä ja jakautuminen nykytilassa ja jäsenyyden muutoksen jälkeen on kuvattu liitteessä nro 49.
Lisäksi jäsenkuntia pyydetään valtuuttamaan kuntayhtymä tekemään perussopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.
Kuntayhtymän esitys uudeksi liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseksi on liitteenä 50.

./..
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./..
Muutosesitykset perussopimukseen on kuvattu Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjaotteessa 13.9.2021 § 66. Muutokset perustuvat jäsenkuntien: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula jäsenyydestä eroamiseen, kuntayhtymän toimintamuodon muuttamiseen liikelaitoskuntayhtymäksi, KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymän liittymiseen kuntayhtymän jäseneksi sekä peruspääomaosuuden muutokseen sekä eräisiin muihin muutostarpeisiin.
Tiedoksi esityslistan mukana lähetetään perussopimuksen vertailu, josta
muutetut kohdat ilmenevät sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote 13.9.2021 § 66.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
-

hyväksyy Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen ehdottamat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen.
hyväksyy kuntayhtymän toimintamuodon muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi
hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän liittymisen jäseneksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymään sekä peruspääomaosuuksien muutoksen kuntayhtymässä

Samalla valtuusto päättää valtuuttaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tekemään perussopimuksen muuttamisen yhteydessä tarvittaessa
vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia tai korjauksia perussopimukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 72, liite 13-14

Peruspääoman määrä ja jakautuminen nykytilassa ja jäsenyyden muutoksen jälkeen on kuvattu liitteessä nro 13 ja kuntayhtymän esitys uudeksi liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseksi on liitteenä nro 14.
./..
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./..
Tiedoksi esityslistan mukana lähetetään perussopimuksen vertailu, josta
muutetut kohdat ilmenevät sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote 13.9.2021 § 66.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 73

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.
_________________
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 74

Liljan-Kukka Runolinna jätti 12 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien asumisrauhan takaamista pornaislaisille.
Sivistysjohtaja Jari Wäre ja tekninen johtaja Antti Ikonen kertoivat hallinnonalojensa ajankohtaisista asioista.
Keskiviikkona 29.9. klo 18.00 jatkuu luottamushenkilöiden koulutus
aiheella johtaminen ja yhteistyö.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

27.9.2021
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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
73, 74

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

71, 72

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

123
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

