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KOKOUSAIKA

Maanantai 25.6.2018 klo 18.30 –

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija
Gardin-Kukkonen Elina
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kyllönen Petra
Lastuvuori Jenni
Latostenmaa Roni
Laukka Jorma
Liu Päivi
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Nieminen Tea
Niinikoski Terhi
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Ohvo-Harhakoski Mira
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Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Varjalehto Veera

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 40

ASIAT

40 –

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 28.6.2018.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 28.6.2018
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Elina Gardin-Kukkonen

Aika ja paikka

Pornainen 29.6.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 40

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018

78

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 40

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
19.6.2018 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:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus

§ 41
§ 15
§ 69

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
21.5.2018
28.3.2018

79
4
125

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 69

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
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
21.5.2018
28.3.2018
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Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus

§ 41
§ 15
§ 69

Khall § 69

./..
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 1.832.597,26 €.
Vuoden 2017 toimintakertomusluonnos lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 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 § 15

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;
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
21.5.2018
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Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

§ 41
§ 15

Tarkltk § 15

./..
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 esitettävät, 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 Ernst & Young Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017.
Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen, jonka
tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja
vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
_________________________

Kvalt § 41

Toimintakertomus/tilinpäätös 2017 on lähetetty 8.6.2018 ja tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

§ 42
§ 16

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
21.5.2018
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5

ARVIOINTIKERTOMUS 2017
Tarkltk § 16

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 2017 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 esityksen mukaisesti.
_________________________

Kvalt § 42, liite 5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on liitteenä
nro 5.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 43
§ 70

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
28.3.2018

83
127

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017
Khall § 70

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 ostopalveluna tuotetun palvelun vertailussa.
Henkilöstöraportti vuodelta 2017 lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2017 ja
toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille
samassa yhteydessä, kun valtuusto käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 43

Henkilöstöraportti on lähetetty 8.6.2018.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 44
§ 133

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
4.6.2018

84
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PORNAISTEN KUNNAN JA MIKKO HAKKARAISEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN VÄLISEN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 133, liite 21

Pornaisten kunta ja Mikko Hakkarainen perustettavan yhtiön lukuun
ovat allekirjoittaneet 25.5.2018 kauppakirjan, jolla Pornaisten kunta myy
Pornaisten kunnassa sijaitsevasta Jokimäki –nimisestä tilasta (611-40624-157) noin 8000 m2:n suuruisen määräalan ja sillä sijaitsevat rakennukset.
Kauppahinta on 141 750 €. Valtuusto on hyväksynyt kauppahinnan
26.10.2015 §:ssä 69 ja oikeuttanut kunnanhallituksen tekemään ja allekirjoittamaan tarjouksen mukaisen kaupan, joka viedään valtuustolle tiedoksi. Muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Mikko Hakkaraisen perustettavan yhtiön lukuun 25.5.2018 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen
nro 21 mukaisena.
Päätös viedään valtuustolle tiedoksi.
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.
______________________

Kvalt § 44, liite 6

Kauppahinta on 141 750 €. Valtuusto on hyväksynyt kauppahinnan
26.10.2015 §:ssä 69 ja oikeuttanut kunnanhallituksen tekemään ja allekirjoittamaan tarjouksen mukaisen kaupan, joka viedään valtuustolle tiedoksi. Muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 45
§ 134

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
4.6.2018

85
237

KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2018
Khall § 134

Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2018 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 kokouspäivä mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voidaan
käyttää lyhyempää kutsumisaikaa.
Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 20.8., 3.9., 17.9.,
1.10., 15.10., 5.11. (verot), 19.11., 3.12., 17.12. (valtuuston kokouksen
jälkeen).
Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 27.8., 24.9.,
29.10., 12.11. (verot), 17.12. (talousarvio).
Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuutetuille.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 45

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 46
§ 138

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
4.6.2018

86
244

TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VIRAN MUUTTAMINEN TALOUSJOHTAJAN
VIRAKSI
Khall § 138

Pornaisten kuntaan kesäkuussa 2017 valitun talous- ja viestintäsuunnittelijan viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto.
Valitulta edellytettiin hyvää osaamista kunta-alan taloushallinnon suunnittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyvää toimisto- ja
tietotekniikan hallintaa sekä viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja
viestintäsuunnittelija on toiminut kunnan johtoryhmän jäsenenä.
Talous- ja viestintäsuunnittelijan toimenkuva on osittain muuttunut keväästä 2017, ja hän on toiminut projektipäällikkönä kunnan taloushallinnon uudistamisessa ja sähköisten palvelujen kehittämisessä.
Talous- ja viestintäsuunnittelija on myös toiminut Pornaisten kunnan
edustajana kuntien yhteisissä taloushallinnon valmisteluryhmissä sekä
Kuuma-seudulla että 6-sotessa. Tällaiset kunnan edunvalvontaan ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät samoin kuin itsenäisesti käytävät neuvottelut
yhteistyökumppaneiden kanssa tulevat jatkossa lisääntymään.
Em. ryhmissä ja neuvotteluissa kuntien edustajina toimivat niiden talousjohtajat, ja Pornainen on ainoa kunta, jonka edustaja toimii niissä
suunnittelijan nimikkeellä. Toiminnan ja edustuksen uskottavuuden kannalta on perusteltua yhdenmukaistaa virkanimike talousjohtajaksi myös
Pornaisissa.
Jatkossa, kun sähköisten palvelujen kehittämiseen liittyvät projektit saadaan valmiiksi, viestintätehtävät tulevat korostumaan talousjohtajan toimenkuvassa aikaisempaa enemmän nimikemuutoksesta huolimatta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talous- ja viestintäsuunnittelijan viran muuttamisen talousjohtajaksi ja esittää nimikemuutoksen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Nimikemuutos astuu voimaan
1.8.2018.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
4.6.2018
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 46
§ 138

Khall § 138

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Hille Vihertie ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tämän päätöksen osalta toimi Hannu Haukkasalo.
______________________

Kvalt § 46

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 47
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VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRAHOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 142, liite 22

Talouden suhdannenäkymät
Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle 1,5 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.
Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat
työvoiman kysyntää ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Vaikka avoimena olevien työpaikkojen määrä kasvaa, työttömyys alenee hitaasti.
Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen kysyntä että ulkomaankauppa.
Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien
tulojen hidastuva kasvu. Vaikka yksityisten investointien kasvu jää v.
2018 hitaammaksi kuin v. 2017, investoinnit nousevat 20 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee.
Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen
jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa.
Maailmantalouden kasvu kiihtyy vielä tänä vuonna, minkä jälkeen talouskasvu jatkuu hitaampana. Erityisesti Yhdysvalloissa kasvu on nopeaa
tänä vuonna. Hiljattain hyväksytyn verouudistuksen odotetaan kiihdyttävän edelleen jo nopeaa talouskasvua, mutta samalla myös heikentävän
julkisen talouden tilaa. Euroalueella vahva kasvu jatkuu, luottamus on
korkealla ja investoinnit ovat elpyneet lähelle kriisiä edeltävää tasoa.
Vaikka inflaatio-odotukset ovat yhä vaimeita, inflaation odotetaan kiihtyvän ennustejakson loppua kohden.
Maailmankaupan kasvu hidastui viime vuoden jälkipuoliskolla. Ennustejaksolla kasvua ylläpitää ennen kaikkea kehittyvien maiden tuonti. Maailman-kauppa kasvaa taas nopeammin kuin maailman kokonaistuotanto,
mutta ei kuitenkaan niin paljon nopeammin kuin mihin viime vuosikymmenellä totuttiin.
Työllisyyden kasvu on ylittänyt odotukset
Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Merkit talouskasvun jatkumisesta ovat edelleen suotuisat. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten ja elinkeinoelämän tuotanto-odotusten kasvu sekä
kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta.
./..
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Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä monella toimipaikalla on
pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja kysynnän puute on viime vuoden
loppua yleisempää monella yksityisen liike-elämän toimialalla.
Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen paransi
työllisyyttä vuoden 2017 aikana. Työllisyyden paraneminen voimistui
vuodenvaihteen molemmin puolin poikkeuksellisen nopeasti ja työllisyysasteen trendi on noussut jo 71 prosentin tuntumaan. Työvoiman kysyntä lisääntyy ripeästi. Suomalaisten yritysten työllisyysodotukset olivat
tammikuussa Euroopan komission luottamusindikaattorien mukaan korkeimmillaan vuoden 2011 jälkeen. Avoimien työpaikkojen suhde työvoimaan on Suomessa kuitenkin vain EU:n keskitasolla.
Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat
v. 2018 työllisten määrän 1,8 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 72,5 prosenttiin v. 2020. Työttömyysasteen hidas lasku johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolella olevien
aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa.
Viennin kasvu jää vuoden 2017 kasvua maltillisemmaksi, mutta kasvu on
kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Kulkuneuvojen viennin
kasvun odotetaan jatkuvan v. 2018. Vaihtotase on kääntynyt ylijäämäiseksi kauppa-taseen vetämänä, mutta palvelukaupan tase pysyy alijäämäisenä. Vaihtotase pysyy lievästi ylijäämäisenä koko ennustejakson,
ennen kaikkea suotuisan vientikehityksen ansiosta. Vaihtotaseen ylijäämää sen sijaan pienentää tuonti-hintojen vientihintoja voimakkaampi
nousu sekä tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen alijäämä.
Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu
jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen laajentuessa ja
yritys-kohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden vuoksi. Vuonna 2020 hyvä
talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen kiihdyttävät
edelleen ansiotason nousua 2,8 prosenttiin.
Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen
hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvua.
Yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen kohentaa kotitalouksien
säästämisastetta. Maailmankaupan vahva kasvu tukee Suomen vientiä
ennustejaksolla. Suomi ei myöskään menetä markkinaosuuksia v. 2019.
./..
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Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu
edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Inflaation nopeutuessa reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna
2020 viennin kasvu on maailmankaupan kasvua hitaampaa. Tavara- ja
palvelu-viennin osuuden ennakoidaan pysyvän lähes muuttumattomana,
joten vienti on jatkossakin pääosin tavaravientivetoista.
Julkinen talous vahvistuu, mutta pitkän aikavälin rahoitusvaje ei
korjaannu
Talouskasvu ja työllisyystilanteen paraneminen vahvistavat julkista taloutta lähivuosina. Myös menojen kasvua hillitsevät ja julkista palvelutuotantoa tehostavat toimet kohentavat julkisen talouden tilaa. Julkinen
talous tasa-painottuu ja kääntyy hieman ylijäämäiseksi yli kymmenen
vuotta jatkuneen epätasapainon jälkeen vuosikymmenen vaihteessa. Valtiontalouden menot ovat kuluvana vuonna vielä selväsi tuloja suuremmat,
mutta myös valtiontalouden epätasapaino pienenee vähitellen.
Bruttokansantuotteen kasvu ja sopeutustoimet alentavat julkisyhteisöjen
velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Julkisen talouden
pitkän aikavälin haasteet eivät ole olennaisesti muuttuneet. Suhdanteen
tasaannuttua talouskasvu hidastuu selvästi, eikä riitä kattamaan väestön
ikärakenteen muutoksen vuoksi nopeasti kasvavia julkisia menoja. Väestön ikääntyminen kasvattaa hoito- ja hoivamenoja ja heikentää julkista taloutta 2030-luvulle saakka, jos menojen kasvua ei kyetä hillitsemään rakenteellisin uudistuksin. Myös puolustusvoimien hävittäjähankintojen
rahoitus kasvattaa valtiontalouden alijäämää 2020-luvulla.
Talouskehityksen riskit
Maailmantalouden ennusteen riskit painottuvat yhä jonkin verran alasuuntaan. Kauppapoliittisten kiistojen kärjistyminen voi hidastaa maailmankaupan kasvua. Positiivisena riskinä nähdään erityisesti euroalueen
odotuksia suotuisampi talouskehitys. Tämä parantaisi Suomen vientinäkymiä. Myös kehittyvissä talouksissa kasvu voi osoittautua ennustettua suotuisammaksi. Viennin maantieteellisen jakauman monipuolistuminen onkin yksi positiivinen riski. Lisäksi palveluviennin suotuisan kehityksen jatkuessa viennistä saatava arvonlisäys voi kasvaa.
Investointiennusteen riskit liittyvät yhtäältä rahoitus- ja pääomamarkkinoiden mahdollisiin korjausliikkeisiin ja siitä seuraavaan yleisen epävarmuuden kasvuun ja toisaalta ennustettua nopeampaan kansainväliseen talouskasvuun. Lisäksi suurten hankkeiden toteutuminen suunniteltujen aikataulujen mukaisina on epävarmaa erilaisten lupaprosessien sekä rahoituksen hankkimisen takia.
./..
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Kotitalouksien alhaiseen säästämiseen perustuva yksityisen kulutuksen
kasvu aiheuttaa negatiivisen riskin kulutusennusteelle. Kuluttajien luottamukseen perustuva yksityisen kulutuksen kasvu on hyvin herkkä negatiivisille uutisille.
Työllisyyden kasvuun liittyy positiivisia riskejä. Muun muassa hallituksen neuvotteluissa julkisen talouden suunnitelmasta tehdyt päätökset
saattavat vahvistaa työllisyyttä ennustettua enemmän. (Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 13.4.2018)
Kuntatalouden näkymät
Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kuntien
ja kuntayhtymien taloustilanne pysyy kuluvana vuonna vielä hyvin vahvalla tasolla. Kuntien taloustilannetta ja talousnäkymiä ovat vahvistaneet
erityisesti odotettua nopeammin kasvaneet verotulot sekä maltillisesti kehittyvät toimintamenot. Maltillisen menokehityksen taustalla näkyy vielä
kuluvana vuonna sekä kuntien että valtion sopeutustoimia.
Ensi vuonna kuntien kehitysarvio kuitenkin heikkenee hieman. Toimintamenojen kasvu vauhdittuu, kun palkkaratkaisut kasvattavat kustannuksia ja sopeutustoimien vaikutus hiipuu. Tulopuolella valtionosuudet laskevat peräti 500 miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvu vauhdittuu yhä
kuluvan vuoden lukemista, mutta se ei estä vuosikatteen ja rahoitusjäämän laskua noin puolella miljardilla eurolla vuonna 2019. Tästä huolimatta kuntatalous kuitenkin saavuttaa hallituksen sille hallituskauden
alussa asettaman rahoitusasematavoitteen (paikallishallinnon nettoluotonanto -0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen).
Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti myös hallituksen kuntatalouteen kohdistuvia päätöksiä sekä
niiden toimeenpanoa eri hallinnonaloilla. Ohjelman mukaan Sipilän hallituksen toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on 580 miljoonaa euroa
kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla. Kyseinen arvio ei pidä sisällään kuitenkaan kilpailukykysopimukseen liittyviä hallituksen kuntataloutta kiristäviä vaikutuksia. Lisäksi valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on selvästi pienempi, jos toimet arvioitaisiin kunnissa todellisuudessa realisoituneiden talousvaikutusten mukaan.
Kuntatalousohjelmassa kuvataan havainnollisesti myös maakunta- ja
sote-uudistuksen valmistelua sekä muutoksia, joita se aiheuttaa kuntatalouden rakenteisiin. Uudistuksessa kuntien käyttötalouden menot puolittuvat, mutta samalla pienennetään myös kunnallis- ja yhteisöveron
tuottoa sekä toimintatuloja.
./..
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Kuntatalousohjelman mukaisessa paine-laskelmatarkastelussa uudistus
helpottaa pidemmällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvupainetta,
kun voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset siirtyvät maakuntien ja valtion vastuulle. Näiden syiden vuoksi kuntatalousohjelman arvioimat kuntatalouden talousnäkymät ovatkin vuodesta 2020 varsin vahvat. Uudistus
kuitenkin haastaa myös kuntatalouden monella eri tavalla. (Kuntaliitto
20.4.2018)
Pornaisten kehyksen sisältö
Pornaisten kunnan vuoden 2019 talousarviokehyksen pohjana ovat vuoden 2017 tilinpäätös, vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, Kuntaliiton vero- ja valtionosuusennusteet, toimialojen tiedossa olevat määrärahamuutokset sekä kunnanvaltuuston päätöksessä 18.12.2017 § 136 hyväksymät strategiset tavoitteet.
Kunnan talouden onnistunut sopeuttamisohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa ja edelleen talouden tasapainottamiseksi tarvitaan tiukkaa kulukuria mutta menojen kasvua ei voida välttää ensi vuonna, koska jo tehty
palkkaratkaisu pakottaa nostamaan palkkojen menoarviota 3,2 %:lla verrattuna vuoden 2018 talousarvion palkkoihin.
Kuntalaisten osallistavaan budjetointiin, kaavoitukseen sekä alueiden
kunnossapitoon esitetään myös lisää määrärahoja. Verotuloja Kuntaliiton
ennusteen mukaan on tulossa yli miljoona euroa enemmän tähän vuoteen
verrattuna mutta valtionosuus putoaa yli 400 000 euroa tämän hetken arvion mukaan.
Investoinnit
Kunnan taloussuunnitelmassa (kvalt 18.12.2017 § 124) nettoinvestoinnit
vuodelle 2018 ovat 2,2 M€ ja vuodelle 2019 2,8 M€. Tulo- ja velkatasoomme nähden investointitaso vuodessa voisi olla korkeintaan 2 M€.
Lainat
Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2017 lopussa oli 14,5
M€ (2 818 €/asukas). Vuoden 2018 lopussa lainakanta arvion mukaan
on 13,5 M€ (2 590 €/asukas). Vuonna 2019 on otettava lisää lainaa arvion mukaan 1,5 M€. Lainoja lyhennetään vuoden 2019 aikana 1,7 M€ ja
lainakanta vuoden 2019 lopussa on tällöin 13,2 M€ eli 2 511 €/asukas.
./..
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Kuluvan vuoden muutetun talousarvion ja ensi vuotta koskevan taloussuunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2019 talousarvion
käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi toimialoittain.
Varhaiskasvatus on hallinto- ja taloustoimialan kehyksessä sosiaali- ja
terveystoimen alla, päätös varhaiskasvatuksen mahdollisesta siirtämisestä
kunnan sivistystoimen alaisuuteen tehdään 25.6.2018.
Käyttömenojen kasvuksi kehyksessä on otettu 1,4 %, jolloin menot ovat
29 803 890 €. Tuloja on arvioitu kertyvän 6 020 000 €, jolloin toimintakatteeksi tulee 23 783 890 €.
Verotuloja arvioidaan kertyvän Kuntaliiton ennusteen mukaan 21 M€.
Valtionosuudet vähenevät ennakkotiedon mukaan n. 5 172 000 €:oon.
Rahoituskulut netto, on arvoitu 208 000 €:ksi. Vuosikatteeksi jää
2 180 110 €. Poistot on arvioitu 1 680 000 €:ksi, jolloin tilikauden tulos
on 500 110 €.
Käyttötalousosan meno-ja tulokehysesitys on liitteenä nro 22.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 22 esitetyn, vuoden 2019
talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käyttötalousmenojen muutokseksi kehyksessä on otettu 1,4 %.
Asukaslukupohjaisia suoritteita laskettaessa käytetään kunnanvaltuuston
päätöksen 18.12.2017 § 136 vuoden 2020 väestötavoitteen (5 350) mukaan laskettua arviota, joka vuodelle 2019 on 5 272 asukasta.
Kunnanhallitus päättää myös talousarvioseminaarin ajankohdasta, jonka
tulisi ajoittua lokakuun puoleen väliin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Käyttötalousosan meno- ja tulokehysesitys on liitteenä nro 7.
Kunnanvaltuuston päätös:
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MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA PORNAISTEN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ / SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sivltk § 56, liite 32

Varhaiskasvatuslain 4§: n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin laissa säädetään. Tällä hetkellä Pornaisten kunta järjestää
palvelun toistaiseksi voimassa olevalla yhteistoimintasopimuksella
Mäntsälän kanssa.
Perusteet selvittämiselle
Sopimusjärjestelystä johtuen varhaiskasvatus on erillään muusta kunnan
itse järjestämästä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuudesta. Lisäksi
sopimuksen tarpeellisuutta on arvioitava myös taloudellisesta näkökulmasta. Kunnan itse järjestämänä palvelun ohjaus on suoraviivaisempaa
ja palvelun tulokselliseen toteuttamiseen on selkeämpi tarve. Edellä
mainituista syistä esitetään, että uutta kuntaa rakennettaessa kaikki keskeiset sivistyspalveluiden toiminnot sijoitetaan jatkossa yhtenäiseen organisaatioon, mikä tarkoittaa varhaiskasvatuksen siirtymistä Pornaisten
kunnan omaksi toiminnaksi. Tämä käytännössä edellyttää yhteistoimintasopimuksen irtisanomista. Sopimus voidaan irtisanoa vuosittain 30.6.
mennessä. Irtisanominen astuu voimaan irtisanomista seuraavan 6 kuukauden kuluttua 1.1 alkaen.
Vaikutukset
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(449/2007) 4a§:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön
asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.
Edellä mainittuun perustuen voidaan todeta, että mahdollinen varhaiskasvatusta koskevan sopimuksen päättyminen edellyttää yhteistoimintalain mukaista asian käsittelyä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa
on pidetty yhteistoimintaneuvottelu 16.5.2018 ennen sopimuksen irtisanomisen käsittelyä.
Varhaiskasvatuksen yhteistoimintasopimuksen irtisanominen ei lähtökohtaisesti muuta työntekijöiden palvelusuhteen ehtoja, palkkausta tai
työn tekemisen paikkaa. Varhaiskasvatuksen työntekijät siirtyisivät liikkeen luovutuksena Pornaisten kunnan palvelukseen. Siirtyvää henkilöstöä on tällä hetkellä arvioiden n. 40. Siirtyvän henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen ohjaus-/tukipalvelutehtäviin tarvitaan 1-2 lisähenkilöä.
Tarvittavan henkilöstön määrä sekä tehtävien tarkempi organisointi
suunnitellaan irtisanomispäätöksen jälkeen.
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Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten arkeen sopimuksen irtisanominen ja varhaiskasvatuksen järjestämistahon vaihtuminen ei aiheuta
muutoksia. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta sopimuksen irtisanomisen vaikutukset liittyvät lähinnä varhaiskasvatusta koskevien suunnitelmien/ perusteiden kuntakohtaiseen määrittelyyn (esim. varhaiskasvatussuunnitelma ja maksuperusteet) sekä tukipalveluiden ja asiakastietojärjestelmien uudelleen organisointiin.
Päätöksenteon aikataulu ja eteneminen
Varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan sopimuksen irtisanomista
koskevasta valmistelusta on tiedotettu/keskusteltu Pornaisten sivistyslautakunnan kokouksen 25.4.2018 ja valtuuston kokouksen 23.4.2018 yhteydessä. Asiasta on myös pidetty YT- neuvottelu varhaiskasvatuksen
henkilöstön kanssa 16.5.2018.
Pornaisten sivistyslautakunta käsittelee esitystä sopimuksen irtisanomisesta kokouksessaan 13.6.2018 ja kunnanhallitus 18.6.2018. Kunnanvaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 25.6.2018.
Mikäli varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva sopimus päätetään irtisanoa 25.6.2018, jatketaan asian valmistelua Mäntsälän kunnan viranhaltijoiden kanssa yhteistyössä. Sopimuksen irtisanomisen vaikutukset on
tunnistettu alustavan suunnittelun yhteydessä. Tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelua jatketaan välittömästi mahdollisen varhaiskasvatuksen
järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen irtisanomisen jälkeen.
Diaesitys varhaiskasvatuksen siirron perusteista, vaikutuksista, vaihtoehdoista ja etenemisestä on liitteenä. (liite 32).
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä irtisanotaan siten, että irtisanominen astuu voimaan 1.1.2019.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
../..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
18.6.2018
13.6.2018

97
259
73

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 48
§ 143
§ 56

Sivltk § 56

../..
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 143, liite 23

Liitteenä nro 23 on diaesitys varhaiskasvatuksen siirron perusteista, vaikutuksista, vaihtoehdoista ja etenemisestä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Mäntsälän kunnan ja Pornaisten
kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä irtisanotaan siten, että irtisanominen astuu voimaan 1.1.2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 48, liite 8

Liitteenä nro 8 on diaesitys varhaiskasvatuksen siirron perusteista, vaikutuksista, vaihtoehdoista ja etenemisestä.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 49
§ 144
§ 58

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
18.6.2018
13.6.2018

98
260
75

TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2018 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN JA – TULOIHIN / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Sivltk § 58, liite 33

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle
30 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella
1.1.- 31.12.2018 (ESAVI/11300/2017.) Avustus voi kattaa enintään 75
% avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustuspäätös lähetetään tiedoksi liitteenä 33
Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 30 000 euron tuloarvion muutos. Vastaava menojen lisäys eli 30.000 euroa kohdennetaan samaiselle
kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti.
4215 Nuorten työpaja
TULOARVION MUUTOS
3301. 4215
30 000
MENOARVION MUUTOS
5010.4215 (määräaik.palkat)
5103.4215 (palkkaperusteinen maksu)
5101.4215 (muut
siv.maksut)
PALKKAKULUT Yhteensä

25000
4100
900
30000

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400
937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
_____________________________
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
18.6.2018

99
261

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 49
§ 144

Khall § 144

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

Kvalt § 49

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 50
§ 150

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
18.6.2018

100
269

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOIMIALAN 1. OSAVUOSIKATSAUS 2018
Khall § 150

Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan
23.5.2018 §:ssä 40 käsitellyt talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeen
mukaan ensimmäisen osavuosikatsauksen huhtikuun toteuman pohjalta.
Käyttötalouden toimintakulujen toteutuma 30.4.2018 (sisältäen ulkoiset
ja sisäiset erät) kirjaustilanteen 16.5.2018 mukaisesti on 33,0 % (v. 2017
31,2 %) ja Pornaisten osalta 30,3 % (v. 2017 28,9 %) Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 30,4 % (v. 2017 25,8 %) ja Pornaisten osalta 33,7 % (v. 2017 33,7 %). Poikkeuksena edelliseen toimintavuoteen
nähden sosiaali- ja terveystoimialan sisäiset erät sekä yhteistoimintaalueen sisäiset erät on kirjattu kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukaudelta ajalta. Edellisenä toimintavuonna 2017 vastaavat erät kirjattiin
vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Sisäisten erien vaikutus näkyy toteumaprosenttien kasvuna edelliseen vuoteen nähden. Joulukuun kustannukseksi kirjattava ja tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä
aiheuttaa ylimääräisen n. 134 000 euron erän toimialan henkilöstökustannuksiin (9,2 % joulukuun palkoista). Toimialan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti ja toimintakulujen osalta on nähtävissä n. 0,5
milj. euron ylitysriski. Toiminnan muutoksista johtuvat määrärahasiirrot
tuodaan osavuosikatsauksien yhteydessä lautakunnan käsittelyyn ja
mahdolliset määrärahojen ylitykset tai alitukset tuodaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä lautakunnan käsittelyyn. Ensisijaisesti kate mahdollisille määrärahanylityksille etsitään toimialan sisältä, jotta ylityksiä
ei tulisi.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta ja pöytäkirjan liite 1.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan 1. osavuosikatsauksen 2018 tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen edelleen myös
valtuutetuille tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018

101

Kunnanvaltuusto

§ 50

Kvalt § 50

./..
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta ja pöytäkirjan liite 1.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 51

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018

102

MUUT ASIAT
Kvalt § 51

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 52

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 52

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.6.2018
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

25.6.2018

Sivu

53

104

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

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

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

105
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

