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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Juntunen Juha
Nyrhivaara Henna
Palviainen Erja
Runolinna Liljan-Kukka
Vilén Mika, poissa
de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Virtanen Harri
Nieminen Tea
Valve Mari
Haukkasalo Hannu, klo 19.30 asti
Marttila Seija
Kärkkäinen Antti, poissa

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja viestintäjohtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

76 – 88

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.4.2022.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Juntunen ja Henna Nyrhivaara.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu.
Tarkastusaika

Pornainen 21.4.2022
Allekirjoitukset

Juha Juntunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Nyrhivaara

Aika ja paikka

Pornainen 22.4.2022
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 76

Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Liikuntapaikkamestarin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.5.2022
alkaen.
-

liikuntapaikkojen hoitoon tarvitaan lisäresursseja

-

työtehtävien perehdyttämisen osana on liikuntapaikkasuunnitelman
tekemisessä mukanaolo ja ammatillisen näkemyksen tuominen liikuntapaikkasuunnitelman viimeistelyssä

-

henkilö on mukana tulevan talvikauden suunnittelussa ja vuoden
2023 talousarvion valmistelussa

-

talousarviossa on varattu määräraha henkilön palkkaamiseen

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen 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.
______________________
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KUNNANJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 77

Kunnanjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Projektikoordinaattorin määräaikainen palvelusuhde 16.5.2022 –
30.4.2023 väliseksi ajaksi
-

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen –hanke

-

hankkeeseen on saatu ympäristöministeriöltä avustusta 48 000 €

-

hanke on yhteinen Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien kanssa

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen 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.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ROSK´N ROLL OY AB:N
YHTIÖKOKOUKSEEN
Khall § 78

Rosk´n Roll Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina
5.5.2022 klo 13.00. Kokouspaikkana on Sokos Hotel Vantaa, osoite
Hertaksentie 2 Vantaan Tikkurila. Kokoukseen voi osallistua myös
Teams-yhteydellä.
Yhtiökokouksessa kuntaa edustavan henkilön nimi tulee toimittaa etukäteen, samoin myös tieto, osallistuuko edustaja kokoukseen läsnä vai
Teams-yhteydellä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan Rosk´n Roll
Oy Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2022.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnan edustajaksi nimettiin Juha Virkki ja varaedustajaksi
Antti Ikonen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KANNUSTERAHAN MAKSAMINEN PORNAISTEN KUNNAN PALVELUKSESSA
OLEVILLE HENKILÖILLE
Khall § 79

Erja Palviainen jätti 30.3..2022 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa seuraavan sisältöisen esityksen:
”Esitämme Pornaisten kunnan palveluksessa oleville henkilöille maksettavaksi kertaluontoisena kannusterahana 300 euroa. Kannusteraha maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä.
Kannusterahan tarkoituksena on palkita henkilökuntaa erittäin hyvin
tehdystä työstä kuntalaisten arjen sujuvoittamiseksi, johon lisäpaineita
on tuonut koronaviruspandemia.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan
koko kunnan toimintaan ja se on muuttanut henkilöstön työolosuhteita ja
työn vaatimuksia hyvin nopeasti koko henkilöstön osalta. Pornaisten
henkilöstö on toiminut esimerkillisesti koko koronavuoden ajan ja joustanut koronatilanteen muutosten vaatimalla tavalla kaikilla toimialaoilla.
Pornaisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen
1.302.724,56 euroa.
Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat
henkilöt, joiden palvelusuhde on alkanut viimeistään 10.8.2021, ovat
palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun kannusteraha maksetaan.
Kannusterahan maksamiseen ei vaikuta palvelusuhteen osa-aikaisuus.
Mahdolliset kannusterahan aiheuttamat lisämäärärahatarpeet käsitellään
osavuosikatsauksen yhteydessä.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunnan palveluksessa oleville
henkilöille maksetaan 300,00 €:n kannusteraha kertaluonteisena korvauksena toukokuun palkanmaksun yhteydessä.
Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat
henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 10.8.2021 ja he
ovat palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun
kannusteraha maksetaan.
./..
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Kannusterahan määrään ei vaikuta palvelussuhteen osa-aikaisuus.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle 60 000 €:n suuruisen lisämäärärahan myöntämistä tämän vuoden talousarvioon kannusterahan maksamista varten.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNTALAISALOITE NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSYN
TAKAAMISESTA
Sivltk § 15

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite nuorten mielenterveyspalveluihin
pääsyn takaamiseksi. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 6.9.2021 §210 ja
lähettänyt asian valmisteltavaksi Keski- Uudenmaan sotekuntayhtymälle ja sivistyslautakunnalle.
”Aloite:
Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt
ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Laajoissa väestötutkimuksissa on
selvinnyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut
jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää.
Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla.
Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii joistain
mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja
nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. THL:n mukaan 10-15
% nuorista kärsii vakavista ja toistuvista itsetuhoisista ajatuksista ja on
intensiivisen tuen tarpeessa. Myös päihteiden ongelmakäyttöä kasaantuu
erityisesti nuorille, joilla on mielenterveyden häiriöitä ja jaksamisen
haasteita. Mielenterveysongelmat ovat myös hyvin yleinen syy nuorten
työkyvyttömyyden ja nuorten syrjäytymisen taustalla. Alle 25-vuotiaana
mielenterveyshäiriöiden vuoksi sairaalahoidossa olleiden riski olla pois
työmarkkinoilta on suuri. Myös riski siihen, että he eivät suorita toisen
tai korkeamman asteen tutkintoa, on muuta väestöä suurempi. Mielenterveyden ja elämänhallinnan tukeminen tukee nuoren opiskelukykyä ja
tulevaisuuden työkykyä. Nuorten masennuksen varhaiseen tunnistamiseen sekä puuttumiseen tulisi panostaa, sillä lasten ja nuorten masennuksen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavia ja yhdistyvät myös
muiden terveys-, koulu- ja sosiaalipalvelujen käytön lisääntymiseen.
Puuttumalla masentuneisuuteen jo varhain, voidaan ehkäistä siitä koituvia riskejä ja kustannuksia. Minä , että Pornaisten vahvistetaan nuorille
räätälöityjä päihde- ja mielenterveyspalveluja. Tämä voidaan toteuttaa
esimerkiksi helpottamalla palveluihin pääsyä niin, että mielenterveysongelmien hoitoon soveltuvia psykoterapia ja muun psykososiaalinen hoito
lisätään osaksi perusterveydenhuollon palveluita tai palkkaamalla psykiatrista sairaanhoitajaa työskentelemään kouluissa. Lisäksi esitän, että
valtuustolle tulee antaa valtuustokauden aikana selvitys nuorten mielenterveyspalvelujen määrästä ja resurssoinnista, kuten psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelujen saatavuudesta sekä palvelujen toteutumisen
määräajoista.”
Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä on toimittanut kuntaan asiasta
seuraavan lausunnon:
./..
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”KEUSOTEN VASTAUS ALOITTEESEEN
Tehty aloite on tärkeä nuorten mielenterveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäistyn kannalta.
Pornaisten nuorille mielenterveys- ja päihdepalveluja Keusoten toimesta
tuotetaan Perhekeskuspalveluihin kuuluvalla nuorisoasemalla Mäntsälän toimipisteessä. Lisäksi Pornaisten nuoret saavat tukea mielenterveyteensä opiskeluhuollosta terveydenhoitajilta, koulukuraattoreilta ja psykologeilta ja pääsevät tarvittaessa sekä määräaikaistarkastusten yhteydessä lääkärin arvioon. Mikäli nuoren mielenterveysongelmat arvioidaan perustason palvelussa vakaviksi, nuori lähetetään erikoissairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Ennaltaehkäisevänä palveluna on käytössä
Zoturin verkkoauttamisen kokonaisuus, johon myös anonyymi chat sisältyy.
Vuoden 2021 aikana 37 pornaislaista nuorta on ollut asiakkaita Keusoten tuottamassa nuorisoasemapalvelussa. Tämä on koko Mäntsälän
toimipisteen asiakkaista 13% . Käyntejä pornaislaisille on ollut 247 mikä 14% Mäntsälän nuorisoaseman toimipisteen käynneistä. Jonotusaika
nuorisoasemalle on v. 2021 ollut keskimäärin 8.8 arkipäivää kuukausikohtaisen keskimääräisen jonotusajan vaihtelun ollessa kuudesta kahteentoista arkipäivään. Täten voidaan sanoa, että pornaislaiset nuoret
ovat saaneet nuorisoaseman palveluja mielenterveys- ja päihdeasioissa
varsin nopeasti, keskimäärin kahden viikon sisällä yhteydenotosta.
Mäntsälän toimipisteessä työskentelee viisi ammattilaista, sosiaaliohjaajia ja sairaanhoitajia.
Erikoissairaanhoidon ja perustason välisen työnajon osalta on sovittu,
että nuorten psykoterapiat kuuluvat erikoissairaanhoidon vastuulle. Perustasolta on järjestettävissä lyhytpsykoterapioita, mutta vuoden 2021
aikana yksikään pornaislainen ei ole niitä tarvinnut.
Varhaisiin mielenterveyttä tukeviin menetelmiin nuorten yleisimmissä
mielenterveysongelmien, masennuksen ja ahdistuksen hoitoon on Pornaisten alueelle koulutettu yksi terveydenhoitaja ja yksi koulupsykologi
masennuksen hoitamiseen tarkoitettuun interventioon (IPC). Tänä vuonna ahdistuksen hoitomenetelmään, CoolKidsiin koulutetaan Pornaisista
kuraattori. Lisäksi nuorisoasemalla Mäntsälässä ahdistuksen hoitomenetelmään on kouluttautumassa ensi vuoden alussa kaksi työntekijää,
jolloin menetelmä ahdistuksen hoitamiseksi on pornaislaisten nuorten
saatavilla myös nuorisoaseman kautta. Täten pornaislaisilla nuorilla on
mahdollisuus saada koulussa ja nuorisoasemalla hoitava interventio
nuorille tyypillisimpien mielenterveysongelmien ahdistuksen että masennuksen taittamiseksi.
./..
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Lisäksi nuorisoaseman kaikkien toimipisteiden henkilökunta koulutetaan
lyhytterapeuttiseen työotteeseen alkuvuonna 2022. Kouluttamisen tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta suunniteltujen, asiakkaan ongelmaan räätälöityjen määrämittaisten interventioiden avulla. Lisäksi nuorisoaseman henkilöstöä tullaan kouluttamaan päihdeasioissa vuoden
2022 aikana ja nuorten päihdehoitopolkua ollaan rakentamassa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeessa.
Ennen nuoruusikää lapsille ja perheille on tarjolla Keusotessa perheneuvolapalvelut opiskeluhuollon palveluiden lisäksi. Perheneuvolassa
tukea tarjotaan koko perheelle silloin, kun lapsella tai perheellä on
haasteita tai lapsi oireilee psyykkisesti lievällä tai keskivaikealla tasolla.
Perheneuvolan tilastoista nähdään, että pornaislaisten lasten ongelmat
vaativat lastenpsykiatrin arviota tyypillisemmin kuin mäntsäläläisten.
Pornaislaisista perheneuvolan asiakkaista lastenpsykiatrin arvioin on
tarvinnut 32% asiakkaista, kun mäntsäläläisistä asiakkaista 19% on tarvinnut lastenpsykiatrin arvion. Tämä viittaa siihen, että pornaislaiset
lapsiperheet hakeutuvat perheneuvolan palveluihin vasta silloin, kun
ongelmat ovat suurempia ja vaikeampia
Nuorisoaseman Mäntsälän toimipisteessä nuorten käytössä on lääkäripalveluita yhtenä päivä viikossa sekä lisäksi erikoislääkärin konsultaatiomahdollisuus mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhteistyössä koulun muun oppilashuollon kanssa huolehtia siitä, että psyykkisen oireilun tausta selvitetään, koulun tukitoimien riittävyys arvioidaan ja oppilas ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on arvioida luokan henkistä ilmapiiriä sekä oppilaiden ja opettajan suhdetta
ja toverisuhteita. Joskus luokan raskas henkinen ilmapiiri voi johtua
opettajasta. Myös tähän vaikeaan asiaan kouluterveydenhuollolla on oikeus ja velvollisuus puuttua yhteistyössä opettajan esimiesten ja koulun
aikuishenkilöstön työterveyshuollon kanssa. Oppilaan psyykkisen oireilun ja koulunkäyntiongelmien havaitseminen onnistuu parhaiten laajaalaisessa terveystarkastuksessa, jossa vanhemmat ovat mukana. Oppilaille tehdään vuosittain joko määräaikainen tai laaja terveystarkastus
vuosiluokilla 1.- 5.-8. ja näissä tarkastuksissa terveydenhoitaja kartoittaa psyykkiseen terveyteen liittyviä seikkoja muiden terveystapaamisten
lisäksi. Terveydenhoitaja varaa oppilaalle arvionsa perusteella tukikäyntejä/ keskustelukäyntejä. Mielenterveyden pulmat ilmenevät kuitenkin usein sellaisessa vaiheessa, kun ne ovat jo edenneet tasolle, jossa
terveydenhoitajan ammattitaito enää riitä, jolloin nuorta ohjataan lääkärin arvioon tai/ ja oikean palvelun piiriin. Pornaisissa on yhteensä 1,5
kouluterveydenhoitajaa perusopetusikäisille.
./..
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Pornaislaisten nuorten palvelutarve ja jonotusajat nuorisoaseman osalta
ei näyttäydy sellaisena Keusotelle, että resurssointia Pornaisiin pitäisi
lisätä. Myös terveydenhoitajien resurssi on mitoitusten mukainen.
Arvioimme, että pornaislaisilla nuorilla on hyvät mahdollisuudet saada
oikea-aikaista ja tarvitsemaansa apua mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Lisäksi aloitteessa, esitetään että valtuustolle tulee antaa valtuustokauden aikana selvitys nuorten mielenterveyspalvelujen määrästä ja resurssoinnista, kuten psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelujen saatavuudesta sekä palvelujen toteutumisen määräajoista. Tässä vastineessa pyydetyt asiat käyvät ilmi, mutta tarvittaessa annamme vielä suullisen selonteon.”
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta toteaa, että nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisen tulee olla yksi keskeisistä vuoden 2023 alusta perustettavan hyvinvointialueen kehittämiskohteista. Kunta tukee nuorten hyvinvointia
omilla peruspalveluilla osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Aloitteessa mainituista palveluista koulukuraattori ja –psykologipalvelut
ovat vuoden 2022 loppuun saakka osana kunnan toimintoja, jonka jälkeen kyseiset palvelut siirtyvät osaksi hyvinvointialueen palveluita. Lisäksi voidaan esimerkiksi katsoa, että peruspalvelujen lisäksi esimerkiksi
alueellisella hankerahalla pilotoitava matalan kynnyksen kouluvalmentajatoiminta on osa nuorten mielenterveyttä tukevia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita.
Opiskeluhuoltopalveluiden mitoituksesta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Lain mukaan perusopetuslain mukaisessa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi
780:tä oppilasta kohti. Pornaisten perusopetuksessa on lukuvuotena
2021-22 yhteensä 689. Koulukuraattoreita on vuonna 2022 yhteensä 1,5.
Kunnassa on yksi vakituinen kuraattorin työsuhde sekä yksi puolikas
hankerahalla palkattu kuraattori. Koulupsykologeja kunnassa on 1 vakituisessa työsuhteessa. Näin ollen voidaan todeta, että kyseistä palveluja
on Pornaisten kunnassa valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti.
Palvelut, joita aloitteessa esitetään kehitettäväksi ovat osa Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän ja tulevan Keski- Uudenmaan hyvinvointialueen toimintoja, joten muilta osin sivistyslautakunta viittaa Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän vastaukseen.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
________________________________

Khall § 80

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy KeskiUudenmaan Sote-kuntayhtymän lausunnon ja sivistyslautakunnan päätöksen vastaukseksi jätettyyn kuntalaisaloitteeseen ja toteaa samalla
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNTALAISALOITE LAPSI- JA NUORISOVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
Sivltk § 16

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnista. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 6.9.2021 § 209 ja lähettänyt
asian valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle.
”Lapsi- ja nuorivaikutukset arvioitava Lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnissa päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsi- ja
nuorisovaikutusten arvioinnin lähtökohtana on YK:n lapsenoikeuksien
sopimus ja siinä esitetty lapsen edun selvittämisvelvoite. Lapsenoikeuksiensopimus velvoittaa myös kuntia. Kun tehdään kuntalaisiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeä tunnistaa päätösten vaikutukset heihin, joihin
päätös vaikuttaa jo ennakolta ja ottaa ne päätöksenteossa huomioon.
Tämä koskee myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Lapsilla
tarkoitetaan alle 18-vuotiaita. Vaikutustenarviointi on monissa tapauksissa syytä ulottaa myös 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin aikuisiin ja sisällyttää lapsuuden ja nuoruuden nivelvaihearvioinnin piiriin. Tällöin voidaan puhua lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.
Lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnin tulee olla tavanomainen osa kunnan toiminnan arviointia ja osa päätöksentekoprosessia. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi voidaan toteuttaa samassa yhteydessä kuin muukin arviointi. Keskeistä on lasten ja nuorten kuuleminen
ja osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Minä allekirjoittanut esitän, että Pornaisten kunta alkaa arvioimaan lapsi- ja nuorivaikutuksia päätöksenteossaan. Arviointia varten kunnan viranhaltijoille
tulee järjestää koulutusta sekä arviointiosaamisesta, että lapsen oikeuksista. Lisätietoja: Lasten ja nuortenkeskus:https://www.lastenjauortenkeskus.fi/lapsivaikutukset/”
Pornaisten kunnassa on päätöksenteon yhteydessä mahdollistettu lasten
ja nuorten osallisuus heitä koskevissa päätöksissä esimerkiksi lapsille ja
nuorille suunnattujen kyselyjen yhteydessä. Esimerkiksi koulujen työ- ja
loma-aikoja koskevaan päätökseen on ollut mahdollista vaikuttaa ennen
päätöksentekoa tehdyn kyselyn kautta. Kunnassa ei kuitenkaan ole tällä
hetkellä käytössä systemaattista tapaa lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointiin, vaan osallisuuden tavat on arvioitu tapaus- ja päätöskohtaisesti.
Pornaisten kunnassa on valmisteilla parhaillaan koko kuntaa koskeva
hyvinvointisuunnitelma, joka tulee kunnanvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa 2022. Tarkoituksena on esittää suunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi Pornaisiin soveltuvan lapsi- ja nuorisovaikutusten mallin kehittämistä. Näin voidaan kehittää lasten ja nuorten osallisuutta juuri Pornaisten kuntaan sopivaksi.
./..
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Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden etenemisestä raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnan kautta, kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle.
Sivistysjohtajan esitys:
Pornaisiin soveltuvan lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin mallin kehittämistä esitetään yhdeksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteeksi. Tavoitteen edistymistä seurataan säännöllisesti osana hyvinvointisuunnitelman seurantaa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________

Khall § 81

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakunnan päätöksen vastaukseksi jätettyyn kuntalaisaloitteeseen ja toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNNAN
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ
Khall § 82, liite 15

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen pyytää lausuntoa Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä. Lausuntoa pyydetään 13.4.2022
mennessä. Pornaisten kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen
19.4.2022 saakka.
Suurin osa jätehuoltomääräysten muutoksista ovat seurausta muutoksista
jätelaissa ja jäteasetuksessa. Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021 ja uusi jäteasetus 1.12.2021. Esimerkiksi määräyksiin kirjattu uusi velvoite
ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaisella on kirjattu suoraan
asetukseen. Laajenevat erilliskeräysvelvoitteet taas pohjautuvat jätedirektiivin kiristyneeseen yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen ja ne on
myös kirjattu jäteasetukseen. Erityisesti biojätteen kierrätysasteen nostolla on vaikutusta tavoitteen saavuttamisessa.
Pykälässä 10 on määritelty kiinteistöllä erikseen lajitellut jätelajit ja uutena jätejakeena on mainittu tekstiilijäte. Jäteyhtiöllä on velvollisuus järjestää tekstiilijätteelle alueellinen vastaanottopaikka ja kiinteistön haltija
on vastaavasti velvoitettu toimittamaan erillislajiteltu tekstiilijäte sille
varattuun keräyspaikkaan. Itä-Uudellamaalla otetaan vastaan tekstiilijätettä tällä hetkellä vain Loviisassa ja Porvoossa. Tekstiilijätteen vastaanotto on kotitalouksille maksutonta.
Erilliskeräysvelvoitteet laajenevat asteittain tämän ja ensi vuoden aikana
Pornaisissa. Biojätteen erilliskeräys laajenee koskemaan vähintään kolmea asuinhuoneistoa ja pakkausjätteen ja pienmetallin keräysvelvoite
koskee vähintään viiden huoneiston yhtiöitä. Velvoite koskee taajamissa
sijaitsevia taloyhtiöitä. Jätelautakunnan alueen isompiin taajamiin tulee
lisäksi velvoite järjestää biojätteen erilliskeräys kaikilta kiinteistöiltä,
mutta tämä velvoite ei ainakaan toistaiseksi koske Pornaisten kuntaa.
Saostus- ja umpisäiliölietteistä määrätään pykälissä 31-33. Saostus- ja
umpisäiliölietettä koskevat muutokset eivät suoraan liity lietteen kuljetusjärjestelmään, vaan koskevat sekä kiinteistön haltijan järjestämää että
kunnan järjestämää lietteen kuljetusta. Määräyksissä on muutoksia mm.
lietteiden tyhjennysväleihin, lietesäiliöiden kunnossapitoon ja omatoimisen lietteen käsittelyyn. Luonnoksen mukaan pelkälle pesuvedelle tarkoitettu saostussäiliö tulee tyhjentää vähintään kahden vuoden välein,
muuten vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on jatkossa tyhjennettävä vähintään kahden vuoden välein.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus esittää Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysistä lausuntonaan seuraavaa:
Alueellisten tekstiilijätteiden vastaanottopisteiden kattavuutta on syytä
tarkastella pidemmällä aikavälillä, jotta kuljetusmatkat eivät muodosta
ylivoimaista estettä tai heikennä asukkaiden motivaatiota erilliskeräyksen toteuttamiseen. Myös tekstiilijätteen määritelmää on syytä tuoda
esiin neuvonnassa ja viestinnässä, jotta erikseen lajiteltu jäte on oikeanlaista.
Lajittelumahdollisuuksien parantuminen myös pienemmissä taloyhtiöissä tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista ja jätelain etusijajärjestyksen
toteutumista. Yhä pienempiä taloyhtiöitä tulee tehostetumman lajittelun
piiriin ja sekajätteen määrä vähenee. Biojätteen erilliskeräyksen varteenotettavana vaihtoehtona erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on kompostointi. Lajitteluvelvoitteet koskevat vain taajama-alueita, mutta on
tärkeää, että haja-asutusalueiden lajittelumahdollisuuksia parannetaan.
Eko-pisteiden olemassaolo on tärkeää, jotta keräyspaikat sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä myös maaseudulla.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden kohdalla pykälässä puhutaan pesuvesistä. Alaan liittyvässä lainsäädännössä puhutaan harmaista jätevesistä ja
tälle on myös olemassa vakiintunut määritelmä. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan termin ”pesuvesi” käyttö voi muodostua käytännössä
ongelmaksi sen epämääräisyyden vuoksi, kun määritellään kiinteistökohtaisia tyhjennysvelvoitteita. Kunnanhallitus huomauttaa, että pesuvesien määrissä ja laadussa voi olla huomattavia eroja riippuen kiinteistön
toiminnasta ja asukasmäärästä. Pesuvesikäyttöisen saostussäiliön tyhjennys kahden vuoden välein ei välttämättä ole riittävä riippuen pesuvesien
määrästä ja pesuvesien laadusta.
Lisäykset lietesäiliöiden kunnossapitovelvoitteesta ovat tarpeen ja perusteltua työturvallisuudenkin kannalta. Mikäli jätelautakunnan alueella
siirrytään lietteiden kunnalliseen jätteenkuljetukseen, on lietekaivojen
saavutettavuus otettava huomioon kuljetuksien kilpailutus- ja hankintavaiheessa. Lietekaivojen sijaintiin ei voi vaikuttaa, joten kuljetuskaluston on tärkeää soveltua myös pienemmille ja huonokuntoisemmille teille
riippumatta vuodenaikojen olosuhdevaihtelusta.
Esityslistan liitteenä nro 15 on luonnos uusista jätehuoltomääräyksistä.
./..
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Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus on kokouksessaan
20.9.2021 §:ssä 219 hyväksynyt Pornaisten kunnan kannanoton Uudenmaan jätelautakunnan kunnan vastuulle kuuluvan jätevesilietteen kuljetusjärjestelmää koskevaan päätökseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAHAN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OIKAISUVAATIMUS
Khall § 83

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2022 §:ssä 49 päättänyt myöntää
40 000 €:n avustuksen Lahan yksityistien tiekunnalle uuden sillan rakentamista varten.
Lahan yksityistien tiekunta on jättänyt päätöksestä 4.4.2022 päivätyn
oikaisuvaatimuksen. Lahantien asukkaiden mielestä kuntalaisia ja tienhoitokuntia ei ole kohdeltu tasapuolisesti. Kupsenkylän sillalle on
myönnetty vuosina 2008, 2009 ja 2010 avustusta yhteensä 120 000 euroa eli 15 % kustannuksista.
Tiehoitokunta esittää, että avustusta lisätään niin, että Lahan yksityistien
tiekunta saa vastaavan avustuksen kustannuksista eli 15 %, kuten olemme hakemuksessamme 28.2.2022 esittäneet. Perusteluina oikaisupyynnölle on asukkaiden ja tiehoitokuntien tasapuolinen kohtelu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon varataan 45 839 €:n suuruinen määrärahan Lahan sillan rakentamiskustannuksia varten, jolloin kunnan avustuksen osuus rakennuskustannuksista
on yhteensä 15 %.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-404-9-11
Khall § 84

HAKIJA:
Kiinteistön 611-404-9-11 omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen Lupapiste.fi palvelun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 10000m2.
RAKENNUSPAIKKA:
Kiinteistö sijaitsee Kupsenkylässä Juholantien varrella.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa rakennuspaikan siirtoon
omistamansa kiinteistön sisällä AT alueelta M alueelle. Kerrosalaltaan
noin 200 m2 omakotitalon ja noin 120 m2 talousrakennuksen rakennushankkeelle.
KAAVOITUSTILANNE:
Kiinteistö ja rakennuspaikka sijaitsevat Pornaisen pohjoisten kylien
osayleiskaavan M ja AT alueella. Kiinteistöllä on käyttämätön
rakennuspaikka AT alueella. Asemapiirroksen mukaan asuinrakennus on
tarkoitus siirtää M alueelle.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle sallitaan maaja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä kaavassa erikseen
rakentamisoikeutena (avoin pallo tai keltainen pallo) osoitettu hajaasutusluonteinen rakentaminen. Maanomistajan uudet rakennusoikeudet
tulisi ensisijaisesti käyttää niillä tilan AT-alueilla, jotka sijaitsevat
kaavassa merkityn edullisuusvyöhykkeen sisäpuolella.
Rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 10 000 m². Mikäli
rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai
muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan
vähimmäiskoko on 5000 m². Uudisrakentaminen tulee ohjata
maisemallisesti edullisille paikoille. Rakennuspaikka tulee osoittaa
mahdollisuuksien mukaan muun olemassa olevan rakennuskannan
läheisyyteen, tien varsille ja puuston suojaan.
POIKKEAMISEN PERUSTELUT:
Omakotitalon ja talousrakennuksen rakennushanke. Liitymme Suonen
vesiosuuskunnan KVV-verkostoon.
Esityslistan oheismateriaalina on tiedoksi kartta alueesta.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa ehdolla, että rakennuspaikka liitetään vesi- ja viemäriverkostoon.
Tämän päätöksen 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.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 85

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:






ELY-keskus ja TE-palvelut: Uudenmaan työllisyyskatsaus, helmikuu 2022.
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2022, 6.4.2022.
Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
24.3.2022 § 24: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-406-5-75.
Päätöksiä ajalta 5. – 19.4.2022:
Kunnanjohtajan ja teknisen johtajan päätökset.
14.4.2022 saapunut selvityspyyntö koskien yleisen alueen lohkomistoimitusta.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 86

Kokouspäivämäärä

sivu

19.4.2022

137

ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ
Khall § 86, liite 16
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MUUT ASIAT
Khall § 87

Muita asioita ei ollut.
_________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
78

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Pykälät
78

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

