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Pöytäkirja tarkastetaan 29.6.2017.
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Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Pajunen ja Aija Franti.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila
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Tarkastusaika

Pornainen 29.6.2017
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTALIITON VAALIPIIRIKOHTAISILLE
KUNTAPÄIVILLE 5.9.2017
Khall § 159

Suomen Kuntaliiton sääntöjä on muutettu Kuntaliiton valtuuston päätöksellä 12.11.2015. Uusien sääntöjen mukaan Kuntaliiton ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttuu valtuuskunnaksi. Kuntavaalien 2017
jälkeen ei pidetä yhdistyksen varsinaista kokousta, kuntapäiviä.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Uudenmaan vaalipiirin
kuntapäivät koolle Helsinkiin 5.9.207. Kokouspaikka on Kuntatalo,
Toinen linja 14.
Uudenmaan vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita
liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun
mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan
asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen mukaan.
Kunnan asukasluku
enintään 10 000
10 001 – 50 000
50 001 – 100 000
yli 100 000

Edustajia
1
2
3
4

Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla on
enemmän kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia että miehiä.
Varsinaisille edustajille voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia,
henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu
kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen. Kunnat vastaavat omien edustajiensa matkakustannuksista.
Tiedot kunnan kokousedustajista on pyydetty ilmoittamaan viimeistään
31.8.2017.
Kutsu Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville ja seminaariin 5.9.2017 lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varahenkilön Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 5.9.2017.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Juha Virkin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Pajusen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille
kuntapäiville 5.9.2017.
______________________
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KIRJANPITÄJÄN VALINTA
Khall § 160

Kunnanhallitus on myöntänyt 5.6.2017 §:ssä 140 rekrytointiluvan kirjanpitäjän palkkaamiseen.
Pornaisten kunnan kirjanpitäjän työsuhteen hakuaika päättyi 20.6.2017
klo 12.00. Kirjanpitäjän työsuhde on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla ja MOL:n sivuilla. Ilmoitus on lisäksi julkaistu kunnan
kotisivuilla.
Kelpoisuusvaatimuksen on merkonomin, yo-merkonomin tai tradenomin
tutkinto. Hakijalta edellytetään lisäksi laskentatoimen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan hyvää tuntemusta sekä vankkaa käytännön kokemusta laskentatoimen alalta sekä hyvää toimisto- ja tietotekniikan hallintaa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 1 mukaan (toimistoalan vaativat
ammattitehtävät ja ammattitehtävät 01TO1060). Työsuhde täytetään vakinaisesti 4 kk:n koeajan jälkeen. Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle
tuli 7 hakemusta.
Esityslistan mukana lähetetään yhdistelmä hakijoista kunnanhallituksen
jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita kirjanpitäjän työsuhteeseen Aila Villasen
1.8.2017 lukien. Työsuhde täytetään vakinaisesti 4 kuukauden koeajan
jälkeen.
Aila Villasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2 350,00 € kuukaudessa.
Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun toimittaa lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
./..
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./..
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Merkittiin, että Riitta Villanen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta
käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VALINTA
Khall § 161

Valtuusto on kokouksessaan 29.5.2017 §:ssä 37 muuttanut osa-aikaisen
talousjohtajan viran kokoaikaiseksi talous- ja viestintäsuunnittelijan viraksi ja kunnanhallitus on 5.6.2017 pitämässään kokouksessa myöntänyt
rekrytointiluvan henkilön palkkaamiseen talous- ja viestintäsuunnittelijan virkaan.
Talous- ja viestintäsuunnittelijan viran hakuaika päättyi 20.6.2017 klo
12.00. Virka on ollut haettavana Kunta –lehden verkkosivuilla, kunnan
ilmoitustaululla ja MOL:n sivuilla. Ilmoitus on lisäksi julkaistu kunnan
kotisivuilla.
Kelpoisuusvaatimuksena talous- ja viestintäsuunnittelijan virkaan on
soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään hyvää osaamista
kunta-alan taloushallinnon suunnittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi
edellytetään hyvää toimisto- ja tietotekniikan hallintaa sekä viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja viestintäsuunnittelija on kunnan johtoryhmän jäsen.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, hakijan on pyydetty esittämään
oma palkkatoivomuksensa. Virka täytetään vakinaisesti 4 kk:n koeajan
jälkeen. Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle tuli 5 hakemusta.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana kunnanhallituksen
jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita talous- ja viestintäsuunnittelijan virkaan
Hille Vihertien 1.8.2017 lukien. Hille Vihertie on kokonaisarvioinnin
perusteella ansioitunein hakija. Virka täytetään vakinaisesti 4 kuukauden
koeajan jälkeen.
Hille Vihertien tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 3 800,00 € kuukaudessa.
Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2017
Khall § 162

Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2017 syyskaudella pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin
seuraavana maanantaina.
Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli
mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämisja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voidaan
käyttää lyhyempää kutsumisaikaa.
Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 21.8., 4.9., 18.9.,
3.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. (valtuuston kokouksen jälkeen).
Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 28.8.,
2.10., 30.10., 13.11. (veroprosentit), 18.12.
Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuutetuille.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS
Khall § 223

Itäisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajina toimivat kunnat
ovat käyneet keskustelua ja selvittäneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaa järjestämistapaa useista vuosia. Toimeksianto ratkaisuehdotuksen löytämiseksi annettiin 21.9. järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kaikkien itäisen Uudenmaan koulutuskuntayhtymien
omistajien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntien viranhaltijajohto.
Yleisenä päämääränä on, että kuntayhtymien Inveon (ÖNY) ja IUKKY
järjestämisoikeudet loppuvat 2018 ja koulutus turvataan molemmilla
kielillä alueella osakeyhtiömuotoisesti. Itäisellä Uudellamaalla toimii
jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä.
Inveonin (ÖNY) toiminta on tarkoitus yhdistää Prakticum Ab:n kanssa.
Prakticum on yksikielinen ruotsinkielinen koulutuksenjärjestäjä. Mahdollisuudet Prakticumin mahdolliseen omistukseen kunnat selvittävät ja
ottavat kantaa tarvittaessa erikseen.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen järjestämisvastuulla olevat toiminnot yhdistetään uudeksi osakeyhtiöksi, josta Porvoon
kaupunki omistaa yli 50 %. Muiden kuntien osakeomistus määräytyy yhteisesti sovittamalla tavalla kunnan oman intressin mukaisesti. Yhtiö on
kaksikielinen voittoa tavoittelematon koulutuksen järjestäjä. Yhtiö hakee
erityistä järjestämislupaa koulutuksen järjestämiseen myös englanniksi.
Osakeyhtiön toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys varmistetaan. Omistajakunnat velvoitetaan takaamaan uuden yhtiön mahdollisia investointilainoja omistusosuutensa mukaisesti, mutta ei kuitenkaan rahoittamaan
sen investointeja. Yhtiölle ei tule rajaavia ehtoja esim. osakassopimuksen kautta.
Tämän kokonaisuuden periaatelinjausten jälkeen pyritään tekemään aiesopimus uuden osakeyhtiön perustamisesta vuoden 2016 aikana. Aiesopimus käsitellään kunnissa erillisenä päätöksenä. Uudelle, perustettavalle osakeyhtiölle haetaan uusi koulutuksen järjestämislupa.
Nykyiset kuntayhtymät säilyvät kiinteistökuntayhtyminä kunnes omistukseen ja omaisuuden arvostuksen liittyvät asiat on selvitetty. Kuntayhtymien perussopimukset päivitetään välittömästi omistajakuntien toimesta uutta tilannetta vastaavaksi ottaen huomioon myös kuntalain muutos.
./..
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Molemmat alueella toimivat osakeyhtiöt ovat monialaisia ja kilpailutilanteessa. Alueen, omistajien ja opiskelijoiden kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista sopia mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti tarkemmasta ko ulutuslinjojen jaosta ennen uusien järjestämislupahakemusten jättämistä ministeriölle. Lähtökohtana on toimiva tulevaisuuteen
suuntautuva työnjako sekä pyrkimys erityisesti kokonaisaloituspaikkamäärän vähintään säilyttämiseen alueella. Mikäli muuta ei todeta, esitetään nykyisen Inveonin järjestämisluvassa olevien aloituspaikkojen siirtämistä Prakticum Ab:lle.
Porvoon kaupunki mahdollistaa Prakticumille uudisrakentamisen osoittamalla tontin Perämiehentien alueelta. Lähtökohtana on, että em. alueelle syntyy oppilaitosten yhteinen campusalue, jonka tilat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Uudisrakentaminen tehdään siis varmistaen mahdollisimman suuri toiminnallinen ja kiinteistötaloudellinen synergia alueella. Alueen Oy:n tilojen ja toiminnan kehittämistä ei estetä
pitkillä vuokrasopimuksilla minkään osapuolen kanssa.
Opiskelijan näkökulmasta yhtiömallilla voidaan varmistaa mahdollisuudet myös kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä ja tiukkenevassa kilpailutilanteessa yhdistellä eri koulutusmuotoja yhden palveluluukun periaatteella asiakkaan elämäntilanteen sekä osaamistarpeen ja
mahdollisuuksien mukaisesti.
Yhtiömallin myötä voidaan vahvistaa työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen palvelujen volyymiä alueella. Yhtiömuotisella toiminnalla voidaan
nopeasti reagoida markkinoiden edellyttämiin muutoksiin ja samalla
omistajaohjauksella varmistetaan vastuut sekä päätöksenteon rajat.
Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstömäärät ovat yhteensä tällä
hetkellä noin 700, josta valtaosa on päätoimista opetushenkilöstöä. Kuntayhtymien ja Point Collegen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä osakeyhtiöiden palvelukseen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksen mukaisin periaattein.
Koulutuksen järjestäjien tulee omissa yhteistoimintaelimissään informoida toiminnan mahdollisesta siirtymisestä uuden osakeyhtiön järjestettäväksi.
Ennen varsinaista päätöksentekoa yhdistymistä ja harkintavaiheen alkamista velvoitetaan jokaisen koulutuksen järjestäjän työnantajana aktivoitumaan ja huolehtivan oman yhteistoimintaelimen toimintakyvystä sekä
toimittamaan kaikki olemassa oleva tieto niin yhteistoimintaelimen kuin
henkilöstönsä käyttöön.
./..
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Muutosprosessin suunnittelu ja yksityiskohtien käsittely käynnistyy välittömästi kun omistajakuntien päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet
keskeiset periaatteet. Arviointi riittävän laajasta hyväksymisestä perustuu kuntalain periaatteeseen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseksi tarvittavasta enemmistöstä. Lähtökohtaisesti periaatteet joko hyväksytään tai hylätään omistajakunnan päättävässä toimielimessä marraskuun 2016 aikana. Asia viestitetään myös ministeriölle.
Alueen uuden ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön järjestämisluvan
hakeminen yhteen sovitetaan niin sisällön kuin aikataulun osalta Prakticumin järjestämisluvan haun kanssa.
Muutoksen onnistumiseksi nykyisten järjestäjien hallituksiin valitaan
vuoden 2017 alussa jäsenet, joiden tehtävänä on varmistaa omistajien
periaatelinjausten toteuttaminen.
Loppuvuoden 2016 aikana käynnistetään prosessi muutosta valmistelevan muutosjohtajan palkkaamiseksi tai hankkimiseksi. Hän vie muutosohjelmaa ja hanketta eteenpäin ohjelmajohtamisen periaatteita noudattaen.
Kunnan tulee ottaa päätöksessään marraskuun 2016 loppuun mennessä
kantaa seuraaviin asioihin:
1) Haluaako kunta toimia ammatillisen koulutuksen omistajan roolissa
jatkossa?
2) Hyväksyykö kunta selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen
järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla?
3) Nimetä ohjausryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten valmistelua.
Kunta on hakenut jatkoaikaa kannanoton antamiseen.
Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu
1.11.2016 seuraavat aineistot:
-

Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla

-

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä
Uudellamaalla
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavan kannanoton:
1) Pornaisten kunta ei jatkossa halua toimia ammatillisen koulutuksen
omistajakuntana
2) Pornaisten kunta hyväksyy selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla
3) Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajan ohjausryhmän jäseneksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 714 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään jäseneksi kunnanjohtaja
Hannu Haukkasalon ja varajäseneksi hallintojohtaja Seija Marttilan.
_____________________

Kvalt § 96

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 144, liite 24

Projektin muutosjohtajan tuottamaa tekstiä asian käsittelyn taustaksi:
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä 2016
sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla järjestäjät isommiksi toimijoiksi.
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten perustettiin
vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
./..
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Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien perussopimukset kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden kuntalain
mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.
Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on muokattu
pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi. Peruspääomaosuuksien jakoon on tehty Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta
muutosehdotus, jolla varaudutaan Edupoli liikelaitoksen liittämiseen
osaksi kuntayhtymää 31.12.2017 mennessä. Edupolin toiminta 1.6. –
31.12.2017 on turvattu siirtymäsäännöksillä.
Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös äänimääräleikkurit on
säilytetty.
Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen, talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin. Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen, peruspääomaa ja jäsenkunta-osuuksia koskevat kohdat on siirretty taloutta koskevaan kappaleeseen.
Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n säännökset.
Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä hallituksen jäsenten
valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen suhteellisuuden vaatimusta).
Lisäksi jäsenkunnat valitsevat tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista, kutsutaan
koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajat. yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.
Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla muutosjohtajan toimesta, esitelty Itä-Uudenmaan kunnanjohtajille sekä annettu
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida perussopimusluonnosta.
./..
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Liitteenä nro 24 on esitetty vertailu voimassa olevan perussopimuksen ja
nyt käsiteltävänä olevan perussopimusluonnoksen välillä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on asian tausta-aineistoksi valmisteltu power point – esitys sekä KPMG:n laatima selvitys.
Pornaisten kunta on ollut mukana hankkeen ohjausryhmän toiminnassa
vuoden 2017 alusta lukien. Ohjausryhmässä on keskusteltu menettelystä,
jossa ensin tehdään purkuselvitys ja ne kunnat eroavat, jotka eivät halua
jatkossa toimia ammatillisen koulutuksen omistajakuntina. Tämän jälkeen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä muutetaan kiinteistökuntayhtymäksi. Tämä menettely olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisen perussopimuksen voimassa ollessa.
Pornaisten kunta on 19.12.2016 linjannut, että se hyväksyy muutosprosessin eikä halua jatkossa toimia omistajakuntana. Vaikka perussopimuksen muuttamiselle ei näyttäisi olevan selvää tarvetta, ei Pornaisten
kunnalla ole perustetta vastustaa esitettyä perussopimuksen muuttamista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tekee asiasta
seuraavan päätöksen:
Pornaisten kunta ei vastusta perussopimuksen muuttamista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Juha Pajunen esitti Juha Virkin kannattamana, että asia jätetään pöydälle
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.
______________________
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä tekee asiasta
seuraavan päätöksen:
Pornaisten kunta ei vastusta perussopimuksen muuttamista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen
valmisteltavaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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MISKA FORSBERGILLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 164, liite 26

Pornaisten kunta on 26.6.2017 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Miska
Forsbergille Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevan 1.427 m2
suuruisen määräalan tilasta Vanha-Klemola RN:o 1:153 (611-402-1153).
Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa kauppakirjaan otetun
karttaliitteen mukaisen, Ylijoen asemakaavan korttelissa 247 sijaitsevan
tontin nro 5. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on
e=0,20.
Kaupan kohde on jo aiemmin vuokrattu ostajalle 13.9.2016 päivätyllä
maanvuokrasopimuksella.
Kauppahinta on 35.675 euroa ja muut ehdot ilmenevät kauppakirjasta.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kauppakirjaluonnos lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Allekirjoitettu kauppakirja esitellään kokouksessa ja se tulee pöytäkirjan liitteeksi
nro 26.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Miska Forsbergin välillä
26.6.2017 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 26 mukaisena.
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.
______________________
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TUOMO PAANASELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 165, liite 27

Pornaisten kunta on 26.6.2017 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Tuomo
Paanaselle Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevan 1.273 m2
suuruisen määräalan tilasta Vanha-Klemola RN:o 1:153 (611-402-1153).
Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa kauppakirjaan otetun
karttaliitteen mukaisen, Ylijoen asemakaavan korttelissa 246 sijaitsevan
tontin nro 4. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on
e=0,20.
Kauppahinta on 31.825 euroa ja muut ehdot ilmenevät kauppakirjasta.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kauppakirjaluonnos lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Allekirjoitettu kauppakirja esitellään kokouksessa ja se tulee pöytäkirjan liitteeksi
nro 27.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Tuomo Paanasen välillä
26.6.2017 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 27 mukaisena.
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.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 166

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Päätöksiä ajalta 6. – 27.6.2017:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.



Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 31.5.2017 pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________
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Khall § 167

Muita asioita ei ollut.
_________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
162, 163, 166, 167

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
159, 160, 161, 164, 165

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, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
159, 160, 161, 164, 165

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 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
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

