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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 83

ASIAT

83 – 89

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kilpeläinen ja Jarkko Kippilä.

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 18.11.2021
Allekirjoitukset

Antti Kilpeläinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jarkko Kippilä

Aika ja paikka

Pornainen 24.11.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 83

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021

137

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 83

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
9.11.2021 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
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

§ 84
§ 244
§ 30
§ 26

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021
28.6.2021
6.5.2021

138
393
50
5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS / VASTINEET
ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA
Tarkltk § 26

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukisella tavalla, sekä arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa
esitetään arvioinnin tulokset. Arvioitikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnalle on lähetetty arviointikertomusluonnos etukäteen. Tässä
kokouksessa on tarkoitus viimeistellä arviointikertomus.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää
- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä
kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun
mennessä.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Ehdotuksen mukaisesti.
_______________________

Kvalt § 30, liite 8

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 on liitteenä
nro 8.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021

139
394

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 84
§ 244

Khall § 244

./..
6.5.2021 päivätyssä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää,
että kunnanhallitus selvittää,
-

tonttien kaavoituksen mitoittamista tonttien todellista kysyntää vastaavaksi
kunnan verkkosivujen kehittämistä selkeämmäksi
miten varmistetaan, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kustannukset pysyvät Pornaisten osalta talousarvion mukaisina
kuntalaisten lähiterveyspalvelujen laatua ja saatavuutta ja
nuorten hyvinvoinnin tilannetta kunnassa esimerkiksi hyvinvointiraportin avulla

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
-

kunnalla on tarjolla usealta erityyppiseltä alueelta hinnaltaan ja kooltaan toisistaan poikkeavia tontteja vastaamaan lisääntyneeseen tonttikysyntään, kokonaan uusia alueita ei tällä hetkellä ole kaavoitettavana, mutta nykyisiä alueita on tarkoitus laajentaa - kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa

-

talous- ja viestintäjohtajan avuksi perustetaan viestintätiimi, jossa on
jäseniä eri hallintokunnista. Viestintätiimi arvioi kotisivujen muutostarpeen

-

Pornaisten kunnan yksikkökohtaiset kustannukset ovat pääosin
Keusote-kuntien alhaisimmat, lukuun ottamatta tehostetun hoivan
kustannuksia, jotka ovat Pornaisten kunnan osalta korkeat. Ikäihmisten palvelukorttelihanke on käynnistynyt ja sen avulla etsitään keinoja näiden kustannusten pienentämiseen. Koronapandemian jatkuminen myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät kustannukset pysy talousarviossa
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021

140
395

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 84
§ 244

Khall § 244

./..
- lähiterveyspalvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyvää edunvalvontaa
on tehty mm. palveluverkkosuunnitelman valmistelun yhteydessä,
Keusotelta pyydetään lähiterveyspalvelujen laatuun ja saatavuuteen
liittyvää tietoa, mikä toimitetaan valtuutetuille
-

hyvinvointisuunnitelman yhteydessä arvioidaan nuorten hyvinvoinnin tilanne ja keinot sen parantamiseen

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

Kvalt § 84

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanvaltuuston päätös:
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 85
§ 245

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021

141
396

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Khall § 245

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus
verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.
Kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus on valmisteltu nykyisen tuloveroprosentin pohjalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 20,50 %.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 85

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 86
§ 246

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021

142
397

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Khall § 246

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Vuoden 2022 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti

0,93 – 2,00 %
0,41 – 1,00 %
0,93 – 2,00 %
2,00 – 6,00 %
0,00 – 2,00 %
0,93 – 3,10 %

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat Pornaisissa seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00 %
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,50 %
muut kuin vakituiset asunnot
1,00 %
rakentamattomat rakennuspaikat
4,00 %
maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen
omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00 %
voimalaitokset
1,00 %

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00 %
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,50 %
muut kuin vakituiset asunnot
1,00 %
rakentamattomat rakennuspaikat
4,00 %
maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen
omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00 %
voimalaitokset
1,00 %
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021
1.11.2021

143
398

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 86
§ 246

Khall § 246

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

Kvalt § 86

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 87

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021

144

MUUT ASIAT
Kvalt § 87

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

§ 88

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.11.2021

145

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 88

Seuraava valtuuston kokous pidetään torstaina 16.12.2021 klo 18.30.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

15.11.2021

Sivu

89

146

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
84, 87, 88

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

85, 86

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

147
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

