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Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

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

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Virtanen Harri
Nieminen Tea
Valve Mari
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Kärkkäinen Antti
Wäre Jari, klo 18.41 asti
Ikonen Antti, klo 18.49 asti

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä
talous- ja viestintäjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
sivistysjohtaja § 102
tekninen johtaja §:t 102-108

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

102 – 124

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 19.5.2022.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja Juha Juntunen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Virkki

Antti Kärkkäinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Seija Marttila, § 118

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

Pornainen 19.5.2022
Allekirjoitukset

Henna Nyrhivaara
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Juntunen

Aika ja paikka

Pornainen 20.5.2022
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Antti Kärkkäinen
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2022 / OSAVUOSIKATSAUS 1 JA
TALOUSARVIOMUUTOKSET
Khall § 102, liite 18

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2022 on liitteenä nro 18.
Osavuosikatsaus 1 sisältää kuntaa koskevan tilinpäätösennusteen, talousarvion toteutuman ensimmäiseltä neljännekseltä sekä arviot talousarviotavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukseen sisällytetty tilinpäätösennuste on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukausitasoista talousarviototeutumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan toteutumaan ja mahdolliset ylitykset/alitukset on huomioitu
ennusteluvuissa. Ennusteeseen on lisäksi korjattu tiedossamme olevia
edelliseen vuoteen verrattuna poikkeavia eriä tai muutoin eriä, joissa tasainen kuukausittainen toteutuma-arvio ei toteudu oikealla tavalla. Verotulojen toteutuma on ennustettu kuntaliiton verotuloennusteisiin nojautuen. Osavuosikatsaukseen 1.1-30.6.2022 sisällytetään tarkemmat toimialakohtaiset ennusteet talousarviovuoden toteutumisen edetessä.
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2022
Toimintakulut ovat alkuvuodesta toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Toimintakuluista on toteutunut n. 25 %, mikä vastaa tasaista toteutumavauhtia. Toimintatuottoja on toteutunut hieman talousarviota heikommin, mutta tähän vaikuttaa esimerkiksi hankeavustustuotot, jotka
jaksotetaan seuraavaan osavuosikatsaukseen.
Ensimmäisen neljänneksen tulos on n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen
johtuen pitkälti alkuvuoden arvioitua paremmasta verotulokertymästä.
Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella kunnan verotulokertymä tältä vuodelta olisi n. 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä,
joten talousarviota esitetään tältä osin muutettavan vasta puolivuotiskatsaukseen, kun uusimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä.

./..
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Tilinpäätösennuste
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Tilinpäätösennuste koko vuodelle osoittaa tällä hetkellä hienoista ylijäämää (n. 3.000 euroa). Ennusteeseen on kuitenkin suhtauduttava varauksin. Toimintaympäristöömme sisältyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden vaikutusta kunnan talouteen on vaikea tässä kohdin
vielä ennustaa. Sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuu merkittäviä ylityspaineita, jotka toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi kunnan tilinpäätöstä. Lisäksi Ukrainan sodan aiheuttama talouskasvun notkahdus ja
inflaation kiihtyminen näkyvät esimerkiksi hintojen ja varainhankinnan
kulujen kallistumisena. Kunta-alan palkkaratkaisut ovat tällä hetkellä
avoinna ja riskinä onkin, että talousarvioomme varatut palkkamäärärahat
eivät tule riittämään mahdollisiin tuleviin palkankorotuksiin. Osavuosikatsaus sisältää tarkemmat riskiarviot toimintaympäristöömme liittyen.
Määrärahamuutokset
Osavuosikatsauksessa 1 esitetään määrärahamuutoksia organisaatiouudistuksen sekä kuntastrategian valmistelutyössä käytettyihin asiantuntijapalveluihin sekä ikäihmisten kotona tukeminen –hanketta varten. Muihin
määrärahamuutostarpeisiin palataan seuraavassa osavuosikatsauksessa,
kun mm. riskiarvioon sisältyvistä epävarmuustekijöistä on saatu tarkempaa tietoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2022
tietoonsa saatetuksi ja saattaa osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat
muutokset talousarvioon:
Käyttötulot / yleishallinto:
-

Ikäihmisten kotona asum. tukeminen

+45.250 €

Käyttömenot / yleishallinto:
-

Ikäihmisten kotona asum. tukeminen

+58.100 €

Käyttömenot / kunnanhallitus:
-

Asiantuntijapalvelut

+14.648 €

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
./..
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./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Jari Wäre poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.41.
______________________
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KIRKKOTIEN KATUALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 54

Asemakaavamuutos kohdistuu Kirkkotien tiealueeseen n. 650 m:n osalta.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia kaavalliset mahdollisuudet toteuttaa kiertoliittymä Kirkkotielle Koskitien kohdalle siirtämällä
Välitie voimassa olevan asemakaavan ja kiertoliittymän tiesuunnitelman
mukaiselle paikalleen. Kun tiealue muutetaan asemakaavalla katualueeksi, myös kirkonkylän keskustan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet
muuttuvat joustavammin toteutettaviksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvita hankkeen vähäisyyden
vuoksi. Kunta kuulee KL-alueen maanomistajia ja ELY-keskusta neuvottelu-/lausuntomenettelyllä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Kirkkotien tiealueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
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 § 78, liite 15-16

Kirkkotien tiealueen asemakaavan muutosluonnos ja kaavaselostus ovat
valmistuneet valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavakartta ja kaavaselostus on päivätty 22.3.2021 ja ne ovat esityslistan liitteenä nro 15 ja
16.
Valmisteluvaiheen kuulemisen kunta suorittaa KL-alueen maanomistajia
ja ELY-keskusta neuvottelu-/lausuntomenettelyllä.
./..
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Tekninen johtaja on asiantuntijana kokouksessa ja esittelee ELY:n esittämiä vaihtoehtoja kiertoliittymän toteutukselle sekä kaavaratkaisusta
aiheutuvia tienpidon kustannuksia.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 22.3.2021 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän kaavaselostuksen valmisteluvaiheen
kuulemista varten.
Samalla kunnanhallitus päättää, että kuulemisen kunta suorittaa KLalueen maanomistajia ja ELY-keskusta neuvottelu- ja/tai lausuntomenettelyllä.
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 § 56, liite 13 a-d

Kaavaluonnos pidettiin nähtävä 30.8–29.9.2021 ja siitä pyydettiin lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta. Uudenmaan ELY-keskuksella ei
ollut huomautettavaa.
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (Osla) totesi laajassa lausunnossaan, ettei ole periaatteessa kiertoliittymää vastaan. Lausunnon mukaan luonnoksen mukainen esitys ei ole toimiva ja aiheuttaisi suhteettoman paljon ongelmia Salen piha-alueen käyttöön, erityisesti hankaloittaen sen sisäistä liikennöintiä.
Oslan mielipiteen perusteella kaavaan tehtiin seuraava muutos:
− KL-korttelin 118 kulmasta katualueeksi muutettavaa aluetta supistettiin siten, että muutoksen laajuus on n. 70 m2, kun kaavaluonnoksessa se
oli 200 m2.
./..
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Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kunta on kuullut vielä erikseen
korttelin 47 KL-alueen omistajaa sen johdosta, että Välitien linjausta on
tarpeen muuttaa ja sen seurauksena kyseinen KL-alue tarpeen ottaa mukaan kaavamuutokseen.
Kirkkotien katualueen kaava on ollut luonnoksena nähtävänä. Kuulemisen jälkeen kiertoliittymän paikkaa muutettiin ja myös Välitien linjausta
muutettiin. Muutosten seurauksena kaavaa oli tarpeen laajentaa käsittämään K-marketin tontti.
Esityslistan liitteenä nro 13 a-d ovat:
- Kaavan laatijan vastine 9.3.2022 luonnosvaiheen palautteeseen
- Kaavakartta 9.3.2022
- Kaavaselostus 9.3.2022
- OAS 9.3.2022
Lisäksi kiertoliittymästä on laadittu havainnekuva, joka on mukana kaavaselostuksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijan vastineet annettuun
lausuntoon ja jätettyyn mielipiteeseen sekä sen johdosta asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset.
Kunnanhallitus päättää asettaa 9.3.2022 päivätyn asemakaavaehdotuksen
MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 28 §).
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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Khall § 103, liite 19-20

./..
Kirkkotien Katualueen asemakaava oli ehdotuksena nähtävänä 1.4.2.5.2022 välisen ajan. Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa. Yhtään muistutusta ei jätetty.
Esityslistan liitteinä nro 19-20 ovat:
- Kaavakartta 6.5.2022
- Kaavaselostus 6.5.2022
Lisäksi kiertoliittymästä on laadittu havainnekuva, joka on mukana kaavaselostuksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 6.5.2022 päivätyn Kirkkotien katualueen asemakaavan omalta osaltaan ja päättää esittää asemakaavan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSTA KOSKEVAN
EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN JA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
Khall § 43, liite 10

Kotojärven alueen yksityisten maanomistajien toimeksiannosta on tutkittu alueella voimassa olevan osayleiskaavan muutostarpeita. Selvitystyön
on tehnyt DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Selvityksen perusteella
Pornaisten kunnalle on tehty esitys alueen osayleiskaavan tarkistamisesta.
Pornaisten kunta ei kuitenkaan pitänyt osayleiskaavan muuttamista tarpeellisena, sillä osayleiskaava on jo pääosin toteutunut rakentamisen
myötä ja aluetta koskevilla asemakaavan muutoksilla. Osayleiskaavan
uudistaminen ei sen vuoksi sisälly kunnanvaltuuston 16.12.2021 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2022–2026.
Samassa yhteydessä kaavoittaja arvioi yhdessä Pornaisten kunnan kanssa
Hyötinmäen alueen asemakaavan ajantasaisuutta. Vuonna 2007 hyväksytty Hyötinmäen asemakaava on vielä toteutumatta ja sitä koskee em.
arviointivelvoite.
Arvioinnissa todettiin, että Hyötinmäen asemakaavan toteuttaminen on
tarkoituksenmukaista aloittaa alueen eteläosasta, joka on valmiin kunnallistekniikan piirissä. Asemakaavan tarkistustyö sisällytettiin Pornaisten
kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2026. Karttaako Oy on tarjoutunut
asemakaavan muutostyön suorittajaksi
Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen
ratkaisu nojautuu tehokkaaseen yhtiömuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Viereisen Kartanorinteen alueen tyyppinen väljempi omakotitalopainotteinen ratkaisu vastaa peremmin alueen tonttikysyntään.
Tiivis rakentaminen on lisäksi tarkoituksenmukaista kohdistaa lähemmäksi kuntakeskuksen palveluita.
Voimassa olevassa asemakaavassa on otettu puutteellisesti huomioon
alueen voimakkaat maastomuodot, ja yhtenäinen vihervyöhyke katkeaa
alueen kohdalla. Katuverkko on tarpeettoman pitkä eikä kaavaratkaisussa
ole otettu huomioon maaston muotoihin nojaavaa taloudellista viemäröintiä viettoviemärillä. Nämä yhdessä nostavat tarpeettomasti kunnallistekniikan toteuttamiskustannuksia.
Alue on tarkoitus suunnitella uudelleen pääosin väljää omakotitaloasumista varten. Suunnittelun lähtökohtana on alueen luonnonolosuhteiden
sekä voimakkaiden maastomuotojen huomioon ottaminen.
./..
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Asemakaavatyö on käynnistynyt, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) on valmistunut. Liitteenä nro 10 oleva suunnitelma sisältää karttaesityksen alueen kaavalliseksi perusratkaisuksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
Samalla kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRA 30 § mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.
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.
______________________

Khall § 104, liite 21-22

Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30 §) 16.3–7.4.2022. Nähtävillä ollut OAS sisälsi esityksen kaavalliseksi perusratkaisuksi. Yhtään
mielipidettä ei jätetty. Lausuntoja ei pyydetty, sillä muutokset voimassa
olevaan kaavaan nähden ovat vähäiset. Lausunnot pyydetään ehdotusvaiheessa. Golfyhtiön ja Kotojärven kartanon edustaja toi esille seuraavaa: Helsingintien alueen hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta,
koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei toimi.
Kaavallista ratkaisua on kehitetty edelleen, mutta OAS:n yhteydessä esitettyyn perusratkaisuun ei ole tehty oleellisia muutoksia.
Näkyvin muutos on, että Panimokujan alueelle on varattu monikäyttöinen lähipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen nähden keskeiselle paikalle. Alue (3370 m2) on tarkoitettu julkisia ja yksityisiä lähipalveluita varten. Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojärven kulmakunnan kehittämisen kannalta.
./..
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Alueen reunassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu säilytettäväksi rakennukseksi (sä). PL- kaavamerkintä mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön. Rakennuksen sijainti PL alueen reunassa ei
sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan käyttöä.
Asuntokorttelit on osoitettu pääosin erillispientaloille (AO) sekä osin
asuinpientaloille (AP). Rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pintaalasta (e=0,20). Enimmäiskerrosluku vaihtelee maastomuotojen mukaan
ja mahdollistaa yksitasoratkaisun lisäksi alarinteen puolella kaksitasoratkaisun (1/2kI) tai kaksikerrosratkaisun (Iu3/4).
Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m2.
Rakennuspaikkoja voidaan tarvittaessa yhdistää tai rakennuspaikkajako
voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös ohjeellisesta jaosta poikkeavalla
tavalla. AP- merkintä mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut, rivitalot ja näiden yhdistelmät.
Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennuspaikkaa pois luettuna). Rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on
1318 m2, pienin rakennuspaikka on 1102 m2 ja suurin 2055 m2.
Esityslistan liitteinä nro 21-22 ovat:
- Kaavakartta 21.4.2022
- Kaavaselostus 21.4.2022
Laadittu havainnekuva on mukana kaavaselostuksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutosta koskevan ehdotuksen ja
päättää asettaa sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
sekä pyytää siitä MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LUPA-ANOMUS HIRVENSUONTIEN YKSITYISTIELLE Y 1999-6838
Khall § 105

HAKIJA:
Laukkosken tiekunta anoo lupaa 40 km/h nopeusrajoitusalue- ja nopeusrajoitusalue päättyy merkkien pystyttämiselle Hirvensuontielle.
KOHTEEN SIJAINTI:
Hirvensuontie on pinnoittamaton noin 3,7 km pitkä yksityistie, joka
sijaitsee Etelä-Pornaisissa Laukkosken kylässä. Tiellä on käytössä
yleisrajoitus 80km/h. Osakkaita tiellä on 47.
ANOMUKSEN PERUSTELUT:
Tiehoitokunnan kokouspöytäkirjassa kerrotaan, että nopeusrajoitusmerkkiä on pyydetty useamman tieosakkaan pyynnöstä. Perusteluiksi
nopeusrajoitukselle kerrotaan suuri lapsiperheiden määrä alueella ja vaaraa aiheuttavat suuriksi nousevat ajonopeudet. Asia on käsitelty tiehoitokunnan vuosikokouksessa ja esitys anoa lupaa kunnalta sai kannatusta.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta Hirvensuontiestä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää luvan nopeusrajoitusmerkkien asentamiselle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LUPA-ANOMUS KALLIOLANTIEN YKSITYISTIELLE 000-2005-K14415
Khall § 106

HAKIJA:
Kalliolantien tiekunta anoo kunnanhallitukselta lupaa 30 km/h nopeusrajoitusmerkkien sijoittamiseen Kalliolan yksityistielle.
KOHTEEN SIJAINTI:
Kalliolantie sijaitsee Pohjois-Pornaisissa Halkian kylässä Halkiantien
varrella. Tie on noin 0,6 km pitkä ja sillä on 9 osakasta.
ANOMUKSEN PERUSTELUT:
Tien liikennenopeuden rajoitusta perustellaan turvallisuussyillä. Tiellä
asuu useita lapsiperheitä ja tie on kuntoilijoiden suosiossa.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta Kalliolantiestä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää luvan nopeusrajoitusmerkkien asettamiselle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN TIETOKONEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2022 – 2025
Khall § 107

Pornaisten kunnan tietokoneet ja niihin liittyvät lisälaitteet on kilpailutettu Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Tarjouspyyntö on
julkaistu Hanselin Kisa-apurin avulla 13.4.-9.5.2022 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä tuli 2 tarjousta ja kaikki olivat tarjouspyynnön
mukaisia.
Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita Pornaisten kunnan tietokoneiden toimittajaksi vuosille 2022-2025 Dustin Finland Oy:n.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-406-17-48
Khall § 108

HAKIJA:
Kiinteistön 611-406-17-48 omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen Lupapiste.fi palvelun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 4030 m2.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Vermijärven rannalla Vermijärventien varrella.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa kiinteistöllä sijaitsevan lomarakennuksen rakennustyölle, jossa vanha lomarakennus puretaan ja tilalle rakennetaan korvaava rakennus. Uuden rakennuksen perustusta
madalletaan ja rakennukseen lisätään kellaritilat. Rakennus liitetään Etelä-Pornaisten vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuksen suunnitelluksi kerrosalaksi ilmoitetaan 94 m2 ja kokonaisalaksi 184 m2.
KAAVOITUSTILANNE:
Rakennuspaikka sijaitsee Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavan
RA alueella Vermijärven rannalla.
RA-alue on tarkoitettu loma asuntojen-rakentamisen. Uudis-, täydennysja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan. Rakentaminen tulee ohjata mahdollisuuksien mukaan peitteisille
alueille sekä olemassa olevien rakennusten ja teiden yhteyteen.
Ranta-alueella sijaitsevaa loma- tai asuinrakennusta voi laajentaa vähäisesti edellyttäen, että rakennus täyttää rakennusjärjestyksen sille asettamat vaatimukset. Rakennettaessa etäisyys vesistöön tulee olla vähintään
40 metriä. Nykyisen rakennuksen etäisyys vesistöstä on noin 13 metriä.
Alle 10 m etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tms. rakennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta alueesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ei puolla haettua poikkeamislupaa seuraavin perustein:
-

Haettu poikkeamislupa poikkeaa merkittävästi Pornaisissa 15.3.2013
voimaan tulleesta rakennusjärjestyksestä.
./..
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Mikäli kyse on korvaavasta rakentamisesta, kunnanhallitus ei näe estettä
hankkeelle, kunhan rakentamisen määrä tilalla ei ylitä rakennusjärjestyksen sallimaa ja rakennushanke sijoittuu riittävän etäälle rantaviivasta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Merkittiin, että Antti Ikonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18.49.
______________________
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ASIAN- JA ASIAKIRJANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA
Khall § 109, liite 23

Kunnalla ei ole tällä hetkellä käytössä julkisen hallinnon tiedonhallintalain (906/2019) tarkoittamaa asianhallintajärjestelmää. Julkisen hallinnon
tiedonhallintalain keskeisiä periaatteita on mm. varmistaa viranomaisten
tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen
käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi sekä mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti.
Kuntien asianhallintajärjestelmät sisältävät yhteisesti keskeisinä ratkaisuinaan tiedonohjaussuunnitelmat, asianhallinnan sekä toimielinten kokoushallinnan ja viranhaltijapäätösten hallinnan.
Ohjelmisto hankittaisiin toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin. Hankintalain mukaisesti toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta hankinnan ennakoitu arvo lasketaan 48 kk sopimuskauden mukaisesti. Hankinnan kokonaisarvo neljältä vuodelta ei ylitä hankintalain kynnysarvoja,
joten hankinta voidaan suorittaa kunnan omien hankintaohjeiden mukaisesti.
Kunta on pyytänyt tarjousta kahdelta toimittajalta, jotka ovat erikoistuneet julkisen hallinnon asianhallintajärjestelmäratkaisuihin ja joiden järjestelmät todettiin sopiviksi ennen tarjouspyyntökierrosta tehdyn teknisen
markkinavuoropuhelun ja markkinakartoituksen jälkeen.
Tarjous lähetettiin edellä mainituin perustein Innofactor Oy:lle sekä Triplan Oy:lle.
Tarjousta pyydettiin SÄHKE2-sertifioidusta järjestelmästä. Tarjousta
pyydettiin kahdesta vaihtoehdosta; kunnan omalle palvelimelle asennettuna (on-premise) sekä toimittajan palvelimelle asennettuna (saaspalvelu). Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.
Tarjousvertailu on liitteenä nro 23. Tarjousvertailun perusteella halvin
tarjous oli Triplan Oy:n TWeb-asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä
omalle palvelimelle asennettuna. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo neljälle vuodelle laskettuna on 30.807 euroa. Ohjelmiston hankintakustannuksiin 2022 varattu investointimääräraha on riittävä hankintaan.
Hankintapäätös tulee julkisuuslain 6.1 §:n 8 kohdan mukaan julkiseksi,
kun ao. päätös on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu.
Tarjouspyyntö ja tarjoukset toimitetaan tiedoksi esityslistan mukana.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Triplan Oy:n 11.3.2022 päivätyn tarjouksen kunnan asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän toimittajaksi.
Valintaperusteena on halvin hinta.
Osapuolia sitova hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen
allekirjoittamisella.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 110

Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Tuntiopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2022 – 31.7.2023
väliseksi ajaksi
-

luokanopettajan viransijaisuus
kielet ja valinnaisaineet
palkataan määräajaksi oppilasmäärän vakiintumattomuuden vuoksi
talousarviossa on määräraha

2) Koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde 4.8.2022 –
2.6.2023 väliseksi ajaksi
-

koulunkäynninohjaajan sijaisuus
talousarviossa on määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy haetut täyttöluvat hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 111

Kirjastotoimenjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Kirjastovirkailijan määräaikainen palvelussuhde 29.8.2022 – 31.5.2024
väliseksi ajaksi
- määräaikaisuuden peruste opintovapaa
- talousarviossa on varattu määräraha
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 112

Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Laskentasihteerin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.6.2022
alkaen
- nykyinen työntekijä irtisanoutunut, viimeinen työpäivä on 19.5.2022
- tehtäviin kuuluu henkilöstön palkanlaskentatehtäviä sekä sivistystoimen laskutukseen ja tukien maksatukseen liittyviä tehtäviä, kuten
esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutus
- talousarviossa on varattu määräraha
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 113

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
22.6.2022 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
mahdollinen kiinteistöjen ja metsien ostotarjous.
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on
lähetettävä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien
kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu
toimielin.
Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 3.6.2022
mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja varaedustajan 22.6.2022
pidettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnan edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.6.22 valittiin Mika Vilén ja varaedustajaksi Peter de
Jong.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE
Khall § 114

Liljan-Kukka Runolinna ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan sisältöisen 27.9.2022 päivätyn valtuustoaloitteen:
”Asumisrauhan takaaminen Pornaislaisille
Me allekirjoittaneet valtuutetut tuomme Pornaisten kunnan tietoon huolemme asuinympäristömme tilasta ja sen valvonnan puutteellisuudesta
sekä sen vaikutuksesta kunnan imagoon ja vaadimme välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Kyläalueita koskien kunnan tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osayleiskaavan mukaisilla kyläalueilla
kiinteistöjä käytetään kaavan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Ympäristöhaittoja on osin tunnistettu, mutta viranomaisen toimenpiteet ovat olleet
riittämättömiä haittojen poistamiseksi. Muun muassa maaperän pilaantumisen riski on todellinen.
Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun viranomaiset eivät ole hoitaneet
tehtäviään viranomaisvelvoitteen mukaisesti. Pornaisten kunnan asukkailla on oikeus asumisrauhaan ja turvalliseen, terveelliseen sekä viihtyisään elinympäristöön. Tämän oikeuden puolustaminen on sekä Pornaisten kunnan että Askolan rakennus- ja ympäristösuojeluviranomaisen
yksi tärkeimpiä tehtäviä.
Esitämme, että Pornaisten kunta arvioi Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelun viranomaistoiminnan vaikutukset Pornaisten kunnan imagoon ja vetovoimaisuuteen sekä Pornaisten kunta ryhtyy välittömästi viranomaiselle kuuluviin toimenpiteisiin asumisrauhan ja terveellisen, turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön takaamiseksi ja palauttamiseksi.
Pornaisten kunnan on saatettava Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun
viranomaistoiminta julkisuudessa olleen tapauksen virheiden johdosta
aluehallintoviranomaisen arvioitavaksi.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa:
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökierros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastuskäynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen aikataulusta.

./..
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Kunnanhallitus

§ 114

Khall § 114

./..
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu
20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa:
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökierros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastuskäynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen aikataulusta.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu
20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteen käsittely on kesken.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VUONNA 2021 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ ALOITE
Khall § 115

Valtuutetut ovat vuonna 2021 jättäneet seuraavan aloitteen:
Liljan-Kukka Runolinnan ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama aloite,
Asumisrauhan turvaaminen Pornaislaisille
- valtuusto käsittelee aloitteen 30.5.2022
Hallintosäännön 142 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2021 jätetyn
aloitteen käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VUONNA 2021 JÄTETYT KUNTALAISALOITTEET
Khall § 116

1) Nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyn takaaminen, jätetty
15.7.2021
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.4.2022 §:ssä 25 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

2) Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi, jätetty 15.7.2021
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.4.2022 §:ssä 26 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2021 jätettyjen kuntalaisaloitteiden käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa,
että vuonna 2021 jätetyt kuntalaisaloitteet ovat loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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SYYSKAUDEN 2022 KUNNANHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU
Khall § 117

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo
18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30.
Syyskaudelle 2022 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. (verot), 21.11., 12.12., 19.12.
(valtuuston kokouksen jälkeen)
Kunnanhallituksen talousarvioseminaarin ajankohdasta päätetään erikseen.
Kunnanvaltuusto:
29.8., 26.9., 24.10., 14.11. (verot), 19.12. (talousarvio)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää syyskauden 2022 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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HALLINTOJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.10.2022 LUKIEN SEKÄ HALLINTOJA TALOUSJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1.10.2022 / HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT
Khall § 69

Valtuusto on kokouksessaan 14.3.2022 päättänyt organisaatiouudistuksen yhteydessä, että jatkossa kunnassa on hallinto- ja talousjohtajan virka.
Asia on hallinnon kehittämistoimikunnan asialistalla 4.4.2022 ennen
kunnanhallituksen kokousta, valtuustoon asia viedään huhtikuun lopulla.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus
esittää edelleen valtuustolle, että hallintojohtajan virka lakkautetaan
1.10.2022 lukien.
Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus
esittää edelleen valtuustolle, että hallinto- ja talousjohtajan virka perustetaan 1.10.2022 lukien.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Juha Virkki, puh. 0400 841 293.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asioiden
69 § ja 70 § käsittelyyn ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn
ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Tämän asian käsittelyn
ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Juha Virkki.
______________________

Kvalt § 22

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asioiden
22 § ja 23 § käsittelyyn ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn
ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Pöytäkirjanpitäjäksi tämän
asian käsittelyn ajaksi valittiin Hannu Haukkasalo.
______________________
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Kunnanhallitus

§ 118

Khall § 118

./..
Hallinto- ja talousjohtajan viran kelpoisuusehdot tulee määritellä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallinto- ja talousjohtajan viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksytään soveltuva korkeakoulututkinto.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Pöytäkirjanpitäjäksi tämän
asian käsittelyn ajaksi valittiin Seija Marttila.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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PORNAISTEN KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPERIAATTEET
2022 / HAKUAJAN JATKAMINEN
Khall § 34, liite 6

Pornaisten kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018 – 2020 on yhtenä tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja lisäämällä kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten aktiivisuutta- Tämän vuoksi talousarvioon on varattu 20 000 €:n määräraha osallistuvaan budjetointiin, mikä kannustaa
kuntalaisia ja kunnan yhteisöjä osallistumaan kehittämiseen ja ideoimaan kuntaa kehittäviä hankkeita ja tapahtumia.
Liitteenä nro 6 on luonnos osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteista.
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet, niin toteutusaikataulu on seuraava:
-

haku avautuu 8.4. mennessä
ehdotukset tulee jättää viimeistään 29.4.
hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 2.5.
hakemusten käsittely johtoryhmässä 3.5.
kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 13.5.
tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden
yhteyshenkilöille 13.5.
mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 31.5. mennessä
ennakkoavustukset maksetaan 8.6. mennessä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet
liitteen nro 6 mukaisena.
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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Kunnanhallitus

§ 119

Khall 119

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus jatkaa osallistuvan budjetoinnin hankkeiden hakuaikaa.
Hankkeiden tulee valmistua 31.12.2022 mennessä.
Muilta osin noudatetaan kunnanhallituksen 7.3.2022 §:ssä 34 hyväksymiä toteutusperiaatteita.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kokouspäivämäärä
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PERUSKOULULAISILLE MYÖNNETTÄVÄT STIPENDIT
Khall § 120

Kunnalla on ollut tapana myöntää tietty summa vuosittain peruskoululaisille myönnettäviin stipendeihin. Stipendeihin myönnetty summa on ollut 700,00 €.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää stipendeinä jaettavaksi 700,00 €.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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KUNNANHALLITUKSEN MYÖNTÄMIEN YHTEISÖAVUSTUSTEN
MYÖNTÄMISPERIAATTEET
Khall § 121

Kunta avustaa erilaisia yhdistyksiä vuosittain talousarviossa vahvistetun
määrärahan puitteissa. Voimassa olevat myöntämisperusteet kunnanhallitus on hyväksynyt 6.4.2021 §:ssä 70.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jaossa noudatettavaksi seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen tulonlähde
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle
5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toimintaavustusta Pornaisten kunnan muun avustusjärjestelmän kautta
6. Yhteisöavustusta ei myönnetä poliittisille ja uskonnollisille järjestöille
7. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma
8. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan
9. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. mennessä
10. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavaksi kunnan verkkosivuilla
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.

./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 122

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:





ELY-keskus ja TE-palvelut: Uusimaan työllisyyskatsaus maaliskuu
2022.
Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 1/2022, 28.4.2022.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, aluehallitus, ote pöytäkirjasta
5/2022, 26.4.2022 § 46: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston valitseminen toimikaudeksi 2022 – 2025.
Päätöksiä ajalta 3. – 19.5.2022:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että kunnanhallituksen kokous
6.6.2022 on siirretty pidettäväksi 13.6.2022.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 123

MUUT ASIAT
Khall § 123

Muita asioita ei ollut.
________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

16.5.2022

124

196

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
105, 106, 107, 109, 113

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
105, 106, 107, 109, 113

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 107

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

