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MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 27

ASIAT

27 – 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 1.6.2017.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kilpeläinen ja Jarkko Kippilä.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Seppo Yrtti

Seija Marttila

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

Pornainen 1.6.2017
Allekirjoitukset

Antti Kilpeläinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jarkko Kippilä

Aika ja paikka

Pornainen 2.6.2017
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 27

Kokouspäivämäärä

Sivu
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 27

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
23.5.2017 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty
kokousilmoitus Itäväylä-lehdessä.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus

§ 28
§ 14
§ 55

Kokouspäivämäärä

Sivu

29.5.2017
11.5.2017
30.3.2017
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VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 55

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajanien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuustonkäsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen
sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin
avio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus

§ 28
§ 14
§ 55

Khall § 55

./..
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertouksessa on
esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tiikauden tuloksen käsittelystä.
Tilikauden tulos osoittaa poistojen jälkeen ylijäämää 1.580.
548,52 €.
Vuoden 2016 toimintakertomusluonnos lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen.
2. Kunnanhallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvityksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niitä ilmenee tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen.
3. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Tarkltk § 14

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun
loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilintarkastajien on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
./..
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./..
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2016.
Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen, jonka
tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja
vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
__________________

Kvalt § 28

Toimintakertomus/tilinpäätös 2016 on lähetetty 19.5.2017 ja tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanvaltuuston päätös:
Vuoden 2016 toimintakertomuksen osalta käytiin ensin yleiskeskustelu
ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto

§ 28

Kvalt § 28

./..
Valtuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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§ 29
§ 15
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ARVIOINTIKERTOMUS 2016
Tarkltk § 15

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 tarkoituksenmukaisella tavalla.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arviointikertomuksen jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2016 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että
ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä
kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
____________________

Kvalt § 29, liite 5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 on liitteenä
nro 5.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2016 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 30
§ 56

Kokouspäivämäärä

Sivu
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HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016
Khall § 56

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön,
toimintaan ja talouteen.
Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös kuntien välisessä vertailussa. Vertailu edellyttää sitä, että tunnusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaisesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suunnittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien yhteistyössä. Kerätyt tiedot auttavat
myös oman ostopalveluina tuotetun palvelun vertailussa.
Henkilöstöraportti vuodelta 2016 lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja
toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille
samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 30

Henkilöstöraportti on lähetetty 19.5.2017.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin 2016 tietoonsa saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 31
§ 75
§ 25

Kokouspäivämäärä

Sivu

29.5.2017
2.5.2017
6.4.2017
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN JA -TULOIHIN / LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLINEN KEHITTÄMISHANKE
Sivltk § 25
Liite 16

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Suomen AVI) on myöntänyt
vapaa-aikatoimelle 10.000 € käytettäväksi Kokeilun kautta liikunnan
riemuun -hankkeeseen. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla
1.1.2017- 31.12.2017 (ESAVI/10771/07.03.02/2016.) Avustuspäätös lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kustannuspaikalle 3301.4228 tulee tehdä 10 000 euron tuloarvion muutos. Vastaava menojen lisäys eli 10.000 euroa kohdennetaan samaiselle
kustannuspaikalle 4228 liitteen 16 tiliöinnin mukaisesti. Lisäksi kustannuspaikalta 4220 tehdään sisäisiä siirtoja kustannuspaikalle 4228 liitteen
16 tiliöinnin mukaisesti.
Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi edellä mainitut talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen
käyttötalousmenoihin ja -tuloihin vuodelle 2017.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400
937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_________________________________

Khall § 75, liite 14

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen liitteen nro 14 mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
./..
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Kunnanvaltuusto

§ 31

Kvalt § 31, liite 6

./..
Sivistyslautakunnan esitys on liitteenä nro 6.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 32
§ 79

Kokouspäivämäärä
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.3.2017
Khall § 79

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. – 31.3.2017 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta
1.1.- 31.3.2017 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun
valtuutetuille tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 32

Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. – 31.3.2017 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi.
Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 81

Kokouspäivämäärä
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VUONNA 2016 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET
Khall § 81

Valtuutetut ovat vuonna 2016 jättäneet seuraavat aloitteet:
1. Aija Frantin ja seitsemän muun valtuutetun 25.4.2016 jättämä valtuustoaloite koskien kotimaisten tuotteiden käyttämistä kouluruoan
valmistuksessa.
Valtuusto on käsitellyt aloitteen 26.9.2016 §:ssä 71 ja todennut valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
2. Pasi Kanervan ja neljän muun valtuutetun 31.10.2016 jättämä ns.
Kauppakassin kiinteistöä koskeva valtuustoaloite.
Valtuusto on käsitellyt aloitteen 30.1.2017 §:ssä 4 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
3. Tero Nyqvistin ja viiden muun valtuutetun 31.10.2016 jättämä valtuustoaloite kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi
ja koulumatkakuljetusten kustannusten alentamiseksi.
Valtuustoaloitteen käsittely on kesken. Sivistystoimi valmistelee
asiaa yhdessä teknisen toimen kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa jätettyjen aloitteiden
käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Aloitteet 1 ja 2 todetaan loppuun käsitellyiksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 33

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017
Khall § 88, liite 15

Hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä
toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Kunnallisessa
päätöksenteossa on noudatettava lakien lisäksi hallintosäännön määräyksiä.
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, johon
kootaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat. Hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset kuntalain (410/2015) 90 §:ään listatuista
asioista.
Kuntaliiton valmistelema hallintosääntömalli jakautuu neljään osaan ja
16 lukuun:
- I osa Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
- II osa Talous ja valvonta
- III osa Valtuusto
- IV osa Päätöksenteko- ja hallintomenettely
Hallinnon kehittämistoimikunta on käsitellyt hallintosääntöluonnosta
johtoryhmän valmistelun pohjalta. Tarkastuslautakunta on todennut hallintosääntöluonnoksen luvun 9, Ulkoinen valvonta osalta: hallintosääntöluonnos sisältää olennaiset ulkoiseen valvontaan liittyvät asiat, eikä lautakunnalla ole muutosehdotuksia kyseiseen lukuun.
Kuntastrategian linjauksia viedään käytäntöön elinvoimaohjelman ja hyvinvointiohjelman avulla. Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaavat
kuntakehitys –toimiala ja kuntakehitysjaosto. Siinä yhdistyvät kunnan
kehittämisen kannalta ne keskeisimmät tekijät ja linjaukset, joita on
aiemmin esitetty elinkeino-, ympäristö- ja maapoliittisessa ohjelmassa.
Hyvinvointiohjelman laadinnasta vastaavat sivistys –toimiala ja sivistyslautakunta.
Ajatuksena on, että valtuusto hyväksyy ohjelmat olemaan voimassa neljän vuoden ajan kunkin kuntavaalivuoden loppuun saakka.
Hallinnon kehittämistoimikunnan valmistelema hallintosääntöluonnos
on esityslistan liitteenä nro 15. Hallintosääntöön liittyvä organisaatiokaavio jaetaan kokouksessa.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy liitteen nro 15
mukaisen hallintosäännön voimaantulevaksi 1.6.2017. Lisäksi kunnan
hallitus esittää, että valtuusto kumoaa voimassa olevan hallintosäännön
ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 34, liite 7

Hallintosääntö on esityslistan liitteenä nro 7.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN
PERUSTAMINEN
Khall § 96, liite 16

Tausta
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 – 2017 yhteishankkeessa
määrittäneet Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin pääperiaatteet. Pääperiaatteissa on luotu suuntaviivat
Keski-Uudenmaan sote-mallille (kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden
alueellinen järjestämis- ja tuottamismalli) ja ne on hyväksytty hankkeen
poliittisessa ohjausryhmässä 8.12.2016. Keski-Uudenmaan sote-mallin
taustalla on yhteisesti havaittu tarve toiminnalliseen ja asiakashyötyjen
näkökulmasta tapahtuvaan kehittämiseen. Taustalla on myös sote- ja
maakuntauudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Keski-Uudenmaan sote-mallia ohjaavat asiakas- ja tuotantonäkökulmat.
Sen tavoitteena on asiakashyötyjen saavuttamisen ja taloudellisten hyötyjen realisoitumisen mahdollistaminen alueella. Valmis malli on yhteensopiva valtakunnallisen sote-uudistuksen tiedossa olevien rakenteiden kanssa ja mahdollistaa jatkossa muokkaamisen erilaisiin tulevan
Uudenmaan maakunnan rooleihin.
Hankekunnat ovat selvittäneet Keski-Uudenmaan sote-mallin toteuttamisen vaihtoehtoja. Selvitettävinä vaihtoehtoina ovat olleet sopimusperusteiset yhteistyömallit sekä kuntayhtymämalli. Kevään 2017 aikana
vaihtoehtoja on käsitelty hankeryhmissä, hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä sekä kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa. Prosessin
perusteella hankkeen ohjausryhmä päätti 29.3.2017 esittää kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi järjestämiskuntayhtymämallia. Ohjausryhmän
esityksen mukaan jokainen kunta vie päätösesityksen omana päätöksenään sitomatta sitä muiden kuntien päätökseen.
Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa
Järjestämiskuntayhtymämallissa kuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja
kehittämistoiminnot. Palveluiden tuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen. Palvelut
järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa
ja palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja.
./..
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Kuntayhtymän perustamisen jälkeen kuntayhtymä ja kunnat vastaavat
Keski-Uudenmaan sote-mallin loppuunsaattamisesta hankkeen työsuunnitelma mukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-hankeen valmisteluryhmät
jatkavat toimintaansa kuntien ja kuntayhtymän välillä solmittavan sopimuksen perusteella. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat valmisteluryhmiin ja ohjasryhmän muodostaa jatkossa yhtymähallitus.
Kuntayhtymä ohjaa kunnissa tapahtuvaa palvelutuotantoa kuntien kanssa
tehtävän palvelujen järjestämissopimuksen ja vahvistamiensa ohjeiden
perustella. Näiden pohjana toimii kuntien ja kuntayhtymän yhdessä tekemä järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma ja palvelujen järjestämissopimus ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin periaatteiden mukaisia ja toteuttavat sen tavoitteita.
Kuntayhtymässä toimii sen johtamisen ja hallinnoinnin edellyttämä,
suppea henkilöstö. Tarvittavista johto- ja hallintohenkilöstön siirroista
solmitaan erillinen henkilöstön siirtosopimus. Kuntien kyseisiin palveluihin liittyvät sopimukset siirretään kuntayhtymälle tarvittavassa laajuudessa, erillisten siirtosopimusten perusteella.
Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamilla maksuosuuksilla sekä muilla mahdollisilla tuloilla.
Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.
Kuntayhtymän perustaminen ja tehtävät
Perustettavan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle
yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveyhdenhuollon palvelut,
jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Kunnan
kyseisten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle edellä olevan mukaisesti. Kuntayhtymän toimielin toimii perustamisen jälkeen sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana
toimielimenä. Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnat jatkavat tuotantolautakuntina kuntien hallintosäännöissä tarkemmin määritellyn mukaisesti. Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisenä tuotantolautakuntana
toimii kuntien yhteistoimintasopimuksen perusteella Mäntsälän kunnan
organisaatiossa oleva yhteinen toimielin.
Kyseessä on vapaaehtoinen kuntayhtymä. Kuntayhtymä ei ole erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri eikä kehitysvammaisten erityshuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri vaan näiden tehtävät
hoidetaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
./..
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Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen
käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä
muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.
Kuntayhtymän perustamisesta solmitaan liitteen nro 1 mukainen perustamissopimus perustamisen hyväksyneiden kuntien kesken. Kuntayhtymän toimintaperiaatteet ovat Keski-Uudenmaan sote-mallin ja liitteen
nro 2 mukaisen taustamuistion mukaiset. Kuntayhtymälle valmistellaan
erillinen hallintosääntö toiminnan tarkempaa sääntelyä varten. Näin ollen perussopimuksen tulee olla mahdollistava, jotta edellä mainituin sopimuksin ja hallintosäännöllä voidaan tarkoituksenmukaisesti ohjata
kuntayhtymän toimintaa perussopimusta muuttamatta.
Mustijoen perusturvan toiminta
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on 28.11.2008 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen perusteella vastannut Mustijoen perusturva, eli Mäntsälän organisaatiossa
toimiva kuntien yhteinen toimielin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen lakkaa Mustijoen perusturvan toimesta siltä osin kuin järjestämisvastuu siirtyy perustettavalle kuntayhtymälle. Yhteinen toimielin vastaa edelleen varhaiskasvatuksen järjestämisestä Pornaisten kunnalle.
Pornaisten kunnan osalta ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä vastaa Porvoon kaupunki tehtyjen sopimusten mukaisesti.
Kuntayhtymän perussopimus on liitteenä nro 16. Keski-Uudenmaan
sote/perussopimuksen tausta-aineisto lähetetään tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää:
1) että 28.11.2008 allekirjoitetun Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2017 siltä osin, kuin
./..
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kunnan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä siirtyy
jäljempänä perustettavalle Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle,
2) että järjestämisvastuu varhaiskasvatuksen palveluista jää edelleen
yhteistoimintasopimuksen perusteella järjestettäväksi,
3) että yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteinen toimielin toimii
jatkossa Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisenä tuotantolautakuntana suhteessa Keksi-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspaluiden kuntayhtymään,
4) että yhteistoimintasopimuksen kohdan 16 ehtoa henkilöstön, omaisuuden ja asiakastietojen siirrosta ei sovelleta tähän järjestämisvastuun siirtoon ja
5) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään yhteistoimintasopimukseen
edellä mainitun järjestelyn kannalta tarpeelliset muutokset.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Pornaisten kunnan ympäristöterveyden
huollon, eläinlääkintähuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä vastaa
Porvoon kaupunki tehtyjen sopimusten perusteella.
Edellä mainitun lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto päättää:
1) Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalelujen kuntayhtymän perustamisesta liitteenä olevan perussopimuksen ja sen taustamuistion
mukaisesti
2) siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon palveluja ja
Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, Keski-uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien,
3) että kuntayhtymän perussopimus tulee kuntaa sitovaksi, vaikka osa
kunnista jättäisi sen hyväksymättä ja valtuuttaa tällaisessa tapauksessa kunnanhallituksen muokkaamaan perussopimuksen niin, että se
kattaa vain sen hyväksyneet kunnat,
./..
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1) valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään muut järjestämisvastuun siirron ja kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen edellyttämät tarkemmat sopimukset ja
2) valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-hankkeen ohjausryhmän valmistelemaan kuntayhtymän hallintosäännön ja jatkamaan toiminnan käynnistymisen valmistelua kunnes kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on
valittu.
Tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 35, liite 8

Kuntayhtymän perussopimus on liitteenä nro 8. Keski-Uudenmaan
sote/perussopimuksen tausta-aineisto lähetetään tiedoksi.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS
Khall § 139

Uuden kuntalain myötä johtajasopimukset tulevat pakollisiksi 1.6.2017
alkaen sekä kunnan- että kuntayhtymien johtajille. Kunnanjohtaja Hannu
Haukkasalo aloitti tehtävässään 1.4.2016. Kunnanjohtajan virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joka päättyy syyskuun lopussa.
Kuntajohtajasopimus on tarkoitus solmia heti koeajan päättymisen jälkeen.
Johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista, tavoitteista sekä palvelussuhteen ehdoista. Sopimuksella myös kuvataan
poliittisen johdon ja operatiivisen johdon työnjako ja roolit kunnan johtamisessa.
Johtajasopimus on erityisen tarpeellinen juuri nyt, kun kunnassa on meneillään isoja muutoksia sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen myötä.
Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain, kunnan hallintosäännön
ja vuosittain kunnanjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja tuloskeskustelun pohjalta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan
hallintoa, taloudenhoitoa, kuntayhteistyötä, elinkeinopolitiikkaa, maankäyttöä ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja on työnantajavirkamies, johtaa kuntaorganisaatiota ja
huolehtii erityisesti tulosalueiden johtajien ohjauksesta, johon keskeisesti kuuluu heidän tulostavoitteidensa asettaminen.
Ajatuksena on, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välillä käydään tavoite- ja tuloskeskustelu vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Johtajasopimusta tarkennetaan tarvittaessa. Tämä käsittely katsotaan vuoden
2016 tavoite- ja tuloskeskusteluksi.
Kunnanjohtaja on aloittanut työnsä uudistamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatiota teknisen toimialan osalta sekä keskittymällä
kunnan elinvoiman, tunnettavuuden ja vetovoiman parantamiseen aktiivisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla.
Kunnanjohtajan työn painopistealueet v. 2016
 edunvalvonta ja yhteistyöasiat erityisesti SOTE- ja maakuntauudistuksen osalta sekä yritystoiminnan edistämistä koskevissa asioissa
 uuden kuntalain soveltaminen ja hallintosäännön muutostarpeet Pornaisissa
./..
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 Pornaisten kuntastrategian 2015–2017 arviointi
 talousarvion 2017 valmistelu ja talouden tasapainottamisohjelman
toimenpiteet
 sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittäminen ja digitalisaation
edistäminen
 elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen sekä kunnan näkyvyyden
edistäminen mm. kuntamarkkinoinnin ja tiedottamisen keinoin
 kaavoitusohjelmassa päätettyjen maankäytön kehittämishankkeiden
edistäminen ja toimeenpanon varmistaminen
Painopisteeksi valittujen tehtävien edistymisestä raportoidaan seuraavan
vuoden tavoite- ja tuloskeskustelujen yhteydessä. Kunnanjohtajan työn
painopistealueet pidemmällä aikavälillä määritellään syksyllä solmittavan johtajasopimuksen yhteydessä. Sopimuksella määritellään myös tapa, jolla työn tuloksia ja yhteistyön toimivuutta arvioidaan sekä tarkistetaan vuosittaiset tavoitteet.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus linjaa syksyllä solmittavan kunnanjohtajan johtajasopimuksen sisältöä ja muotoa sekä hyväksyy kunnanjohtajan työn painopistealueet v. 2016 osalta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Juha Virkki, puh. 0400 841 293.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 97, liite 17

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat käyneet
28.4.2017 vuoden 2016 työn painopisteitä koskevan tavoite- ja tuloskeskustelun. Samalla keskusteltiin johtajasopimuksen sisällöstä ja muodosta. Keskustelujen perusteella on laadittu luonnos kunnanjohtajan johtajasopimukseksi.
./..
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Hallintojohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 17 olevan kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon johtajasopimuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Kvalt § 36, liite 9

Johtajasopimus on esityslistan liitteenä nro 9.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo poistui kokouksesta
asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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OSA-AIKAISEN TALOUSJOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI
TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VIRAKSI
Khall § 98

Pornaisten kunnan osa-aikaisessa talousjohtajan virassa ollut henkilö on
jäänyt eläkkeelle 1.5.2017.
Taloushallinnon tehtävien valmisteluun ja koordinointiin tarvitaan jatkossakin henkilöä valmistelemaan mm. talousarviota ja tilinpäätöstä sekä kehittämään ja valmistelemaan sähköisten työkalujen ja uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöönottoa sekä kehittämään raportointia ja
siihen liittyviä tehtäviä.
Kuntaviestinnän ja –markkinoinnin merkitys korostuu jatkossa, joten
viestintään liittyvän osaamisen lisääminen kunnan hallinnossa on tärkeää.
Palkkamääräraha sisältyy kuluvan vuoden talousarvioon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousjohtajan osa-aikainen virka
muutetaan kokoaikaiseksi talous- ja viestintäsuunnittelijan viraksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 37

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MÄNTSÄLÄN JA PORNAISTEN KUNTIEN IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN 2013-2030
ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN
Khall § 192

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittinen ohjelma, Ikäihmisen mielekäs ja turvallinen arki Mäntsälässä ja Pornaisissa 2013 – 2030 hyväksyttiin Mäntsälän valtuustossa 10.12.2012 ja Pornaisten valtuustossa
17.12.2012.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (2vanhuspalvelulaki”) velvoittaa kuntia
tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Tämä suunnitelma on
Pornaisten kunnassa Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittinen ohjelma. Suunnittelussa on painotettu kotona asumista ja kuntoutumista
edeltäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua ja suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja sen toteutumista on arvioitava valtuustokausittain. (Laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012, § 5)
Ikäpoliittisen ohjelman 2013 – 2030 toimeenpano, seuranta ja arviointi –
osassa päätettiin, että ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Ohjelman
päivittäminen on tarkoituksenmukaista käynnistää nykyistä ohjelmaa
arvioimalla.
Päivityksen laatiminen edellyttää arvioinnin jälkeen yhteistä työskentelyä kuntien eri hallinnonalojen ja alueen eri toimijoiden, mm. järjestöjen
kanssa sekä ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua ohjelman päivittämiseen.
Mäntsälän kunnanhallitus on pyytänyt arvioinnit sekä konkreettiset muutosesitykset lokakuun loppuun mennessä.
Tavoitteena on, että päivitetty versio ikäpoliittisesta ohjelmasta hyväksytään kuntien valtuustoissa joulukuussa 2015.
Esityslistan mukana lähetetään kopio vuonna 2012 valtuustojen hyväksymästä ikäpoliittisesta ohjelmasta.
./..
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./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää ikäpoliittiseen ohjelmaan lisättäväksi seuraavat
asiat:
-

Aurinkomäen, Värttinän, Mäntylän, Tammelan ja ryhmäkodin
hoitajakutsujärjestelmä uusitaan 2015

-

Keskustan kehittämisohjelman toteuttamisen yhteydessä otetaan
myös vanhusväestö huomioon

-

Pornaisissa vapaa-aikatoimen painopisteenä on liikuntatoimessa
ikääntyneet ja työikäiset, joten kunnan järjestämä toiminta painottuu työikäisille ja ikääntyneille suunnattuihin palveluihin

Pornaisissa ei toimi enää palveluliikenne, joten maininta tulee poistaa
ohjelmasta.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 99, liite 18

Vuosien 2013 – 2030 ikäpoliittinen ohjelma on päivitetty poikkihallinnollisena yhteistyönä. Ikäpoliittisen ohjelman tarkoitus on tukea ja ohjata ikääntyneiden palvelujen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.
Ikäihmiset ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja aktiivisia toimijoita.
Kunnan rooli on ohjaaja ja koordinoiva. Kunta tuottaa itse osan palveluista. Yritykset ja järjestöt tuottavat jatkossa enemmän hyvinvointipalveluja.
Liitteenä nro 18 on Mäntsälän ja Pornaisten kuntien ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2013 – 2030, Ikäihmisen mielekäs ja turvallinen arki.
./..
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§ 99
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./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Mäntsälän ja Pornaisten kuntien
ikäpoliittisen ohjelman 2013 – 2030 päivitetty versio hyväksytään liitteen nro 18 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta, että Pornaisissa on ryhmäkoti, jossa on 4 asuntoa.
______________________

Kvalt § 38, liite 10

Ikäpoliittinen ohjelma 2013-2030 on esityslistan liitteenä nro 10.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MÄÄRÄALAN OSTAMINEN NS. PORMESTARIN ALUEELLA SIJAITSEVASTA KIINTEISTÖSTÄ JÄPPILÄ (611-403-6-50)
Khall § 101, liite 19

Pornaisten kunta ja maanomistaja ovat kevään kuluessa neuvotelleet
noin 14,00 ha:n suuruisen määräalan myymisestä kunnalle kiinteistöstä
Jäppilä (611–403-6-50).
Määräala sijaitsee lainvoimaisen Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavan
alueella, ja se on osoitettu pohjoisosaltaan virkistysalueeksi (V), keskeiseltä osaltaan uudeksi ja oleellisesti muuttuvaksi tiiviiksi pientaloasutuksen alueeksi (AP-1) ja Mustijoen ranta-alueella maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA).
Määräalan pohjoisosassa on voimassa kaksi kiinteistörekisteriotteessa
mainittua vanhaa asemakaavaa. Pieni osa määräalasta sijaitsee näiden
1970-luvulla vahvistettujen asemakaavojen maatalous- ja puistoalueilla.
Tämä ns. Pormestarin alue on Kirkonkylän osayleiskaavassa esitetty taajaman laajentumisalue, jota on kunnan kaavoitusohjelmassa vuosille
2017–2021 kuvattu seuraavasti: ”Tavoitteena on tiivis ja laadukas asuinalue jokivarsinäkymillä. Rantalantien varteen tutkitaan maantasokerroksiin liike- ja työpaikkarakentamista.” Alueen asemakaavoittaminen on
ohjelmassa ajoitettu vuosille 2018–2019.
Kauppahinta on kolme (3) euroa neliömetriltä eli noin neljäsataa kaksikymmentä tuhatta euroa (420 000 €). Lopullinen kauppahinta määräytyy
määräalan todellisen pinta-alan mukaan, joka selviää määräalan lohkomisen yhteydessä.
Kaupan muut ehdot käyvät selville 12.5.2017 allekirjoitetusta kauppakirjaluonnoksesta.
Vuoden 2017 talousarvion investoinneissa on osoitettu kahdensadan tuhannen euron (200.000 €) määräraha maanhankintaan, joten kaupan hyväksymisen edellytyksenä on lisämäärärahan myöntäminen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy noin 14,00 ha:n suuruisen määräalan ostamisen kiinteistöstä Jäppilä (611–403-6-50) kauppakirjaluonnoksessa esitetyin ehdoin sekä esittää kaupan edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
./..
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Kunnanhallitus

§ 39
§ 101

Khall § 101

./..
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kauppaa varten osoitetaan kolmensadan tuhannen euron (300.000 €) suuruinen lisämääräraha
kustannuspaikalle 9310 Maa-alueiden hankinta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 39, liite 11

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 11.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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Kunnanvaltuusto

§ 40
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Sivu
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MUUT ASIAT
Kvalt § 40

Kuntalain 55 §: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.
Varsinaisia muita asioita ei ollut.
Kirjattiin seuraavat valtuutettujen esiin tuomat asiat:
-

Jukka Ruskeepää tiedusteli skeittirampin kuntotilannetta
Riitta Villanen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta kiitokset luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Juha Pajunen toivotti kaikille hyvää kesää
Antti Kilpeläinen esitti kiitokset kaikille
kunnanjohtaja totesi, että kesän aikana saadaan verkon kunnostustyö tehtyä

______________________
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 41

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Yrtti esitti kiitokset kuluneista vuosista
luottamushenkilöille ja virkamiehille.
Valtuuston varapuheenjohtaja Jaana Putus esitti kiitokset valtuuston puheenjohtajalle hyvin johdetuista kokouksista sekä kiitokset kaikille.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Virkki esitti kiitokset sekä kunnanhallituksen että omasta puolestaan luottamushenkilöille ja virkamiehille.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

29.5.2017

Sivu

42
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41

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

34, 35, 36, 37, 39

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

74
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

