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KOOLLEKUTSUJA Liljan-Kukka Runolinna, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoauana 



PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  6/2019 

Kunnanvaltuusto  Sivu 

  81 

KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2019 klo 18.30 – 20.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Franti Aija 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto, poissa 

Kilpeläinen Antti, poissa 

Kyllönen Petra 

Lastuvuori Jenni 

Latostenmaa Roni, poissa 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael, poissa 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero 

Pajunen Juha, poissa 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Putus Jaana 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika 

Talvituuli Tamara 

Tukiainen Johanna 

Vilén Mika, poissa 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

Tikkanen Joija, varavaltuutettu 

Turunen Jukka, varavaltuutettu 

Eloranta Olavi, varavaltuutettu 

Forssell Melina, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Marttila Seija vs. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Mattila Kia nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Autere Mikko, § 45 tekninen johtaja 

Wäre Jari, § 45           sivistysjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 43 

ASIAT 43 – 53 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 27.6.2019. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Juha Virkki. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 27.6.2019 
Allekirjoitukset 

 

 

Riitta Villanen   Juha Virkki 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 28.6.2019 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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82 Kunnanvaltuusto § 43  24.6.2019 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 43 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

18.6.2019 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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83 Kunnanvaltuusto § 44  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 162  3.6.2019  281 

Sivistyslautakunta § 41  22.5.2019  57 

 

TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKAPALVELUIDEN VUODEN 2019 KÄYTTÖTA-

LOUSMENOIHIN JA –TULOIHIN / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA 

 

Sivltk § 41, liite 29 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle 

28 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella 

1.1.- 31.12.2019 (ESAVI/23271/2018) Avustus voi kattaa enintään 75 % 

avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustuspäätös lähete-

tään tiedoksi liitteenä 29. 

 

Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 28 000 euron tuloarvion muu-

tos. Vastaava menojen lisäys eli 28.000 euroa kohdennetaan samaiselle 

kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Sivistysjohtajan esitys: 
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen 

käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna 

Pudas 0400 937 704 

   

                                            Sivistyslautakunnan päätös: 

  

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  ____________________________  

 

       ./.. 

4215 Nuorten työpaja 
  TULOARVION MUUTOS 
  3301. 4215 
  28 000 

  

 

MENOARVION MUUTOS   

 
5010.4215 (määräaik.palkat) 22500 

 

5103.4215 (palkkaperusteinen 
maksu) 3800 

 
5101.4215 (muut maksut) 800 

 
PALKKAKULUT Yhteensä 27100 

 
5460.4215 (matkustus-ja kuljetus) 600 

 
5580.4215 (kalusto) 300 

 
Muut menot yhteensä 900 

 
YHTEENSÄ 28 000,00 € 
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84 Kunnanvaltuusto § 44  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 162  3.6.2019  282 

 

 

Khall § 162  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 44  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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85 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  90 
Kunnanhallitus  § 9  14.1.2019  16 

Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  468 

Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  312 
Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  291 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  101 
Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  19 

Kunnanvaltuusto   § 136  18.12.2017  271 

Kunnanhallitus  § 300  11.12.2017  524 
Kunnanhallitus   § 272  20.11.2017  468 

Kunnanhallitus  § 235  23.10.2017  401 
 

PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020/KEHITTÄMISOHJELMAT 
 

Khall § 235 Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaa-

rissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 val-

tuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä 

johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja 

maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittä-

viä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan 

roolin ja tehtävien osalta. 
 

 Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähi-

vuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi 

hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornais-

ten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden kes-

keiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi 

seminaarin aikana.  
 

 Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:  
 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toi-

minnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 

4. Omistajapolitiikka 

5. Henkilöstöpolitiikka 

6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet 

7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 
 

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 
 

Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat: 
 

Tehtävä 1. Pornaisten Visio 
 

Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan vi-

sio.  
 

Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan. 

Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä 

voidaan poistaa?    ./.. 
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86 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 
Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  91 
Kunnanhallitus  § 9  14.1.2019  17 

Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  469 
Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  313 

Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  292 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  102 
Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  20 

Kunnanvaltuusto   § 136  18.12.2017  272 

Kunnanhallitus  § 300  11.12.2017  525 
Kunnanhallitus   § 272  20.11.2017  469 

Kunnanhallitus   § 235  23.10.2017  402 
 

Khall § 235 ./.. 

Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi? 
 

Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöen-

nuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esi-

tetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien 

toteuma.  
 

Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehityk-

selle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutuk-

selle kehittämisohjelmissa?  
 

Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina 

v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähi-

vuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittai-

sena muutosprosenttina. 
 

Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin 
 

Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Por-

naisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme 

kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa oh-

jelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen. 

Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi 

ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkas-

telussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017. 
 

Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraa-

vasti:  

 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä koko-

naisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehit-

tämisohjelmien kanssa 

 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme: 

Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstö-

ohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan 

osallisuus ja digitaalisuus. 

 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa 

18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousar-

vio 

 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus 

 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian 

valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouk-

sissa keskusteluasioina 

 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille säh-

köisesti     ./.. 
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87 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  92 

Kunnanhallitus § 9  14.1.2019  18 
Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  470 

Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  314 

Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  293 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  103 

Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  21 

Kunnanvaltuusto   § 136  18.12.2017  273 

Kunnanhallitus  § 300  11.12.2017  526 

Kunnanhallitus   § 272  20.11.2017  470 

Kunnanhallitus   § 235  23.10.2017  403 
 

Khall § 235 ./.. 

 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan 

30.10.2017 
 

Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näke-

myksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset 

sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatko-

valmistelun. 
 

Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajil-

le toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasette-

lu viikolla 43. 
 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 272 Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa 

2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä. 

 

 Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi 

ilman liitenumeroa.  

 

 Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kan-

nanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitys-

tavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskus-

telee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta 

sekä päättää jatkovalmistelusta.  

     ./.. 
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88 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  93 

Kunnanhallitus § 9  14.1.2019  19 
Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  471 

Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  315 

Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  294 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  104 

Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  22 

Kunnanvaltuusto   § 136  18.12.2017  274 

Kunnanhallitus   § 300  11.12.2017  527 
 

Khall § 272 ./.. 

Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kun-

nanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin 

tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017. 
 

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 
 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alka-

vassa kokouksessa. 
 

______________________ 
 

Khall § 300, liite 50 Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsen-

ten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pi-

dettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.  
 

 Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen 

tehtiin vain yksi pieni muutos.  

  

 Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu 

visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehit-

tämisohjelmasta toimenpiteineen. 

 

 Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoit-

teeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–

2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategis-

ta tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa tee-

maa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Oh-

jelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus 

päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta. 

  

  Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää  

 strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017 

 mennessä, ja se jaetaan kokouksessa. 

 

  Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä 

 saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.  
 

       ./.. 
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89 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  94 

Kunnanhallitus § 9  14.1.2019  20 

Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  472 

Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  316 

Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  295 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  105 

Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  23 

Kunnanvaltuusto  § 136  18.12.2017  275 

Kunnanhallitus  § 300  11.12.2017  528 
 

Khall § 300  ./.. 

  Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi 

 hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian 

 tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden 

 2019 aikana. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä, 

tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kun-

nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioi-

daan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia 

2020–2022.  
 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjoh-

tajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset 

strategialuonnokseen. 

 

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. 

 

______________________ 

 

Kvalt § 136 Aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköpostitse. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto hyväksyi Pornaisten kuntastrategian 2018 – 2020 yksimieli-

sesti. 

 

 Valtuusto päätti yksimielisesti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan 

maininnan: Väestötavoite on minimitavoite. 

 ______________________ 

      ./.. 
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90 Kunnanvaltuusto § 45  24.6.2019 

Kunnanhallitus § 47  18.2.2019  95 

Kunnanhallitus § 9  14.1.2019  21 
Kunnanhallitus  § 260  10.12.2018  473 

Kunnanhallitus  § 173  3.9.2018  317 

Kunnanhallitus  § 164  20.8.2018  296 

Kunnanhallitus  § 60  19.3.2018  106 

Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  24 
 

Khall § 12 ./.. 

 Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneen-

taulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 
 

 Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitet-

ty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvoin-

tiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa. 
 

 Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala, 

hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä 

talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallinto- 

ja talous -toimiala. 
 

 Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:  
 

 1) Kehittäminen 

 2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

 3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 
 

 Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättä-

vät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muo-

dostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoi-

manäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus 

tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 
 

 Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyös-

kentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista 

mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.  
 

 Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa val-

tuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteutta-

maan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine peruste-

luineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään 

lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen. 

  

 Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelu-

jen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimi-

valtuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan sel-

vitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vä-

hän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täy-

täntöönpano-ohjeissa. 

      ./.. 
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Kunnanhallitus  § 12  15.1.2018  25 
 

Khall § 12 ./.. 

 Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esi-

tysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on: 

 tilannekuva 1 sivu 

 skenaariot 1-2 sivua 

 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 
  

 Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja var-

mistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja. 

Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään 

kunnanvaltuustossa samanaikaisesti. 
 

 Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu: 

 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018  

 valmistelun käynnistäminen 2/2018 

 osallistumismenettelyt 3-4/2018 

 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmis-

telutyöhön 5/2018 

 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018 

 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018 

 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018 

 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanval-

tuustossa 10/2018 

 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien 

valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.  

 

Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslauta-

kunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.  

 

Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tou-

kokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 
 

  Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________   ./.. 
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Khall § 60  ./.. 

Talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan kevään tavoiteaikataulu on seu-

raava: 
 

- toteutetaan henkilöstökysely 29.3. mennessä 

- tulosten esittely kunnanhallitukselle 23.4. 

- ohjelman sisällön valmistelua kunnanhallituksessa 2.5. 

- kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston 

yhteinen kokous toukokuun puolivälissä 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

 Kunnanhallitus merkitsee talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan aika-

 taulun tietoonsa saatetuksi. 
 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  ______________________ 

 

Khall § 164 Kolmea strategista kehittämisohjelmaa on valmisteltu henkilöstöä ja 

kuntalaisia osallistaen ja kuunnellen.  

 

 Kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston jäsenet, 

valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnan johtoryhmän edustajat kokoon-

tuivat 14.5.2018 esittelemään valmistelutilannetta ja keskustelemaan oh-

jelmien yhteensovittamisesta. Jokaisesta ohjelmasta esiteltiin valmistelu-

tilanne, tehdyt toimenpiteet sekä keskeiset havainnot jatkovalmistelua 

varten. Ohjelmia on tämän jälkeen työstetty edelleen. 

 

 Ohjelmaluonnokset esitellään ja jaetaan kokouksessa, ja ne toimitetaan 

tämän jälkeen sähköisessä muodossa kunnanhallituksen jäsenille sekä 

tiedoksi ja kommentteja varten valtuustoryhmien puheenjohtajille. 

 

 Ajatuksena on, että kunnanhallitus antaa oman palautteensa ohjelmista 

kokouksessaan 3.9.2018, jonka jälkeen ohjelmat viimeistellään ehdotuk-

siksi syyskuun aikana.  

      ./.. 
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Khall § 164 ./.. 

 Kunnanhallitus käsittelee ohjelmaehdotuksia myös talousarvioseminaa-

rissaan 25–26.10.2018. Tällöin arvioidaan, missä määrin hyväksytty 

kuntastrategia ja ohjelmatyöt ovat ohjanneet vuoden 2019 talousarvion 

valmistelua. 
 

  Esityslistan mukana lähetetään vielä tiedoksi kunnanhallituksen antamat 

  kuntastrategian laadintaohjeet sekä valtuuston hyväksymät Pornaisten 

  kunnan strategiset tavoitteet. 

   

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää antaa 

oman palautteensa ohjelmaluonnoksiin kokouksessaan 3.9.2018. 
 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 173  Ohjelmaluonnokset on lähetetty sähköisenä kunnanhallituksen jäsenille, 

 valtuuston puheenjohtajille, valtuustoryhmien puheenjohtajille, sivistys-

 lautakunnan ja kuntakehitysjaoston puheenjohtajille kommentointia var-

 ten. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus antaa valmistelijoille lisäohjeistusta saatujen komment-

 tien ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________   ./.. 
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Khall § 260, liite 43 ./.. 

 Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu 

samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Teh-

dyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Si-

sällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion 

valmistelun yhteydessä.  

 

 Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018 

aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu 

vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty 

hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen 

kunnanvaltuuston käsittelyyn. 

    

 Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liite 43) jaetaan ja esitellään 

kokouksessa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 43 olevan strategisista kehittä-

 misohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kun-

 nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,   

 puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti asian käsittely päätettiin siirtää 

tammikuulle. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 9, liite 5 Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu 

samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Teh-

dyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Si-

sällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion 

valmistelun yhteydessä.  

 

 Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018 

aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu 

vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty 

hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen 

kunnanvaltuuston käsittelyyn. 

         ./.. 
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Khall § 9  ./.. 

 Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liitenro 5) jaetaan ja esitellään 

kokouksessa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 5 olevan strategisista kehittä-

 misohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kun-

 nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti jatkovalmisteluun. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 47, liite 21 Yhdistelmäraportti on liitteenä nro 21. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 21 olevan strategisista kehittä-

 misohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kun-

 nanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston 

 hyväksyttyä ohjelman, se taitetaan ja kuvitetaan tai muuten havainnollis-

 tetaan lopulliseen muotoonsa. Lopullinen versio ohjelmasta toimitetaan 

 tiedoksi luottamushenkilöille ja kunnan henkilöstölle. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

  

Kunnanhallitus hyväksyi ohjelman sisällön ja päätti palauttaa ohjelman 

valmisteltavaksi siten, että se taitetaan ja kuvitetaan sekä havainnolliste-

taan lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen ohjelma toimitetaan valtuus-

ton hyväksyttäväksi. 

     

  ______________________ 

       ./.. 
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Kvalt § 45, liite 17 ./.. 

  Kehittämisohjelma on esityslistan liitteenä nro 17. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Kehittämisohjelmien osalta käytiin ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen 

yksityiskohtainen keskustelu. 

 

Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. 

 

______________________ 
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LISÄMÄÄRÄRAHA KARTANORINTEEN ALUEEN RAKENTAMISEEN 

 

Khall § 169   Kartanorinteen rakennusurakan osalta urakoitsija on esittänyt lisätyötar-

  jouksen toteutuneesta louhinnasta. Alueen louhintamäärät lisääntyivät 

  huomattavasti arvioitua suuremman kalliomäärän vuoksi, eivätkä sido-

  tut määrät aiemmin annetussa tarjouksessa kata lisääntyneitä louhinta-

  kustannuksia. Urakoitsija on toimittanut louhinnan jälkeen tarkemittauk-

  set ja esittänyt lisätyötarjouksen perustelluista lisääntyneistä louhinnois-

  ta. Osa lisätyöstä katetaan vastaavasti hyvityksillä vähentyneistä materi-

  aali- ja työkustannuksista. 

 

  Lisääntyneiden louhintamäärien vuoksi tekninen johtaja esittää, että 

  hankkeelle siirrettäisiin kohdasta talonrakennus, kiinteistöjen peruspa-

  rannus, kunnanviraston julkisivukorjaus kohtaan maa- ja vesirakennus-

  hankkeet, kadut ja kevyen liikenteen väylät, Kartanorinteen rakentami-

  nen 40 000 €. 

 

  Kunnanviraston julkisivukorjaus toteutuu tänä vuonna ainoastaan suun-

  nittelun osalta. 

 

  Investointiosan kohdassa maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja kevyen 

  liikenteen väylät on hankkeelle varattu rahoitusta yhteensä 580 000 € ja 

  esitetyn siirron jälkeen määräraha olisi 620 000 €.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan kuntakehitystoi-

  mialan kohdasta kiinteistöt, perusparannus, kunnanviraston julkisivukor-

  jaus siirretään 40 000 € kohtaan maa- ja vesirakennushankkeet, kadut ja 

  kevyen liikenteen väylät, Kartanorinteen rakentaminen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 46 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2019 

 

Khall § 172   Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

  ajan ja paikan. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2019 syys-

  kaudella pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden en-

  simmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin 

  se kokous pidetään seuraavana maanantaina. 

 

   Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli 

  mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämis-

  päivä ja kokouspäivä mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voi-

  daan käyttää lyhyempää kutsumisaikaa. 

 

   Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 19.8., 2.9., 23.9., 

  7.10., 21.10., 4.11. (verot), 18.11., 2.12., 16.12. (valtuuston kokouksen 

  jälkeen). 

 

   Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 26.8., 30.9., 

  28.10., 11.11. (verot), 16.12. (talousarvio) 

 

   Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuustolle. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 47 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 ______________________ 
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KUNTAKEHITYSJAOSTON JÄSENTEN TÄYDENTÄMINEN KAHDELLA HENKILÖLLÄ 

 

Khall § 173   Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 §:ssä 62 valinnut toimikaudeksi 2017 - 

  2021 kuntakehitysjaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

 

   Jäsenet   Varajäsenet 

   Jorma Laukka  Erja Palviainen 

   Antti Kilpeläinen  Henna Nyrhivaara 

   Joija Tikkanen  Roni Latostenmaa 

   Mika Ruskeepää  Mari Tanner 

   Maria Saarinen  Mikael Miettinen 

 

   Puheenjohtajaksi on valittu Jorma Laukka ja varapuheenjohtajaksi Antti 

  Kilpeläinen. 

 

   Jorma Laukka on 3.6.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kuntakehi-

  tysjaoston puheenjohtajan tehtävästä ja jäsenyydestä 1.7.2019 alkaen. 

  Erja Palviainen on 3.6.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa kuntakehi-

  tysjaoston varajäsenyydestä 1.7.2019 alkaen. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää eron Jorma Lau-

  kalle kuntakehitysjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä 

  myöntää eron Erja Palviaiselle kuntakehitysjaoston varajäsenyydestä 

  1.7.2019 alkaen. 

 

   Kunnanhallitus esittää lisäksi valtuustolle, että tämä valitsee jäsenen 

  kuntakehitysjaostoon ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä ni-

  meää kuntakehitysjaoston puheenjohtajan 1.7.2019 alkaen jäljellä ole-

  vaksi toimikaudeksi. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

      ./.. 
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Kvalt § 48 ./.. 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kunnanvaltuusto myönsi eron Jorma Laukalle kuntakehitysjaoston jäse-

nyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä Erja Palviaiselle eron kuntakehi-

tysjaoston varajäsenyydestä. 

 

 Kuntakehitysjaoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Harri Virta-

nen ja hänen varajäseneksi Riitta Villanen jäljellä olevaksi toimikaudek-

si. 

 

 ______________________ 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2019 

 

Khall § 176  Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi kolmannesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–30.4.2019 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liite-

 numeroa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-

 30.4.2019 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimiala-

 kohtaisen osavuosikatsauksen valtuutetuille tiedoksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 49  Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

  ajalta 1.1.–30.4.2019 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liite-

  numeroa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

  ______________________ 
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MARKKINOINTIYHTEISTYÖ MENESTYNEEN E-URHEILIJAN KANSSA JA HÄNEN  

PALKITSEMISENSA OMAKOTITONTILLA  

 

Khall § 177 Pornaisten kunnassa asuvan, kilpapeliorganisaatio ENCEa edustavan e-

urheilija Joona ”Serral” Sotalan menestys vuonna 2018 oli huima. 

Vuonna 2018 Starcraft 2 -peliä ammatikseen pelaava Sotala teki histori-

allisen teon voittamalla lähes kaikki peliin liittyvät ammattilaisturnauk-

set sekä maailmanmestaruuden ensimmäisenä ei-korealaisena pelaajana. 

Urheilujätti ESPN valitsi Sotalan maailmanmestaruuden vuoden par-

haaksi eSports-hetkeksi. Sotalan saavutus ei jäänyt myöskään kotimaas-

sa huomiotta, sillä se oli ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi urheilu-

hetkeksi Suomen urheilugaalassa. Lisäksi Suomen elektroninen urheilu-

liitto (SEUL) palkitsi Sotalan suoritukset tunnustuksilla Vuoden teko 

2018 ja Vuoden pelaaja 2018. Hänen menestyksensä on myös jatkunut 

turnauksissa kuluvan vuoden aikana. 

 

 Haastatteluissaan Sotala on useaan otteeseen korostanut haluaan asua 

Pornaisissa ja viihtymistään kunnassa. Monet kuntalaiset taas ovat otta-

neet yhteyttä ja tiedustelleet, miten kunta aikoo palkita menestyneen ur-

heilijan. Pornaisten kunta onkin yhdessä urheilijan kanssa kartoittanut 

vaihtoehtoja eSports- ja markkinointiyhteistyöhön ja hänen palkitsemi-

sekseen. 

  

 Markkinointiyhteistyö on jo käynnistynyt Pornaisten kunnan ja Sotalan 

välillä. Kunnan ilmoitus, että se aikoo palkita e-urheilijan, levisi mm. Il-

tasanomien kautta yleiseen tietoon. Sotalan pelipaidan rintamusta ja sen 

näkyvintä paikkaa komistaa nykyisin teksti ”Pornainen”. Kuntaa uudella 

tavalla markkinoivan ”Legends of Pornainen” – sarjan seuraava video on 

tekeillä ”Serral”-teemalla. Pornaisten 150-vuotisjuhliin liittyy Kotojärvi 

Golfissa 10.8.2019 pelattava Serral Open golfturnaus. Samana päivänä 

käynnistyy myös kenttää vastapäätä sijaitsevan Kartanorinteen omakoti-

tonttien markkinointi ja myynti. 

 

 Perinteisesti kunnat ovat palkinneet Olympia- ja MM-voittajiaan tontin-

luovutuksin. Joona Sotala on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut oma-

kotitalon rakentamisesta Pornaisiin. Kunnalla onkin nyt mahdollisuus 

yhdistää vanha perinne uudenlaiseen urheilulajiin palkitsemalla Joona 

Sotala omakotitontilla menestyksestään sekä kytkemällä luovutus yhtei-

sesti sovittaviin PR- ja markkinointitoimiin. Sopiva tonttikin (K 224 T 1) 

on löytynyt Linnunlaulun alueelta vielä rakentamattoman Visertäjänku-

jan päästä.  

 

      ./.. 
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Khall § 177 ./.. 

 Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy periaatteen tontin luovuttamisesta em. 

perustein, se samalla valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään sellaisista 

käytännön asioista kuten tontin luovutustapa käytännössä, tontin lopulli-

nen koko ja muoto ohjeellisen tonttijaon korttelissa sekä PR- ja markki-

nointiyhteistyön sisältö näihin liittyen.  

 

 Pornaisten hallintosäännön 5. luvun 21 § mukaan kunnanhallitus ratkai-

see asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuus-

ton antamia hintoja ja yleisperusteita.  

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä 

- päättää palkita Joona ”Serral” Sotalan Linnunlaulun alueella Visertä-

jänkujan päässä sijaitsevalla omakotitontilla hänen menestyksestään 

sekä vastineeksi PR-työstä ja markkinointiyhteistyöstä kunnan kans-

sa 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään käytännön asioista tontin 

luovutustapaan liittyen, tontin lopullisesta koosta ja muodosta ohjeel-

lisen tonttijaon korttelissa sekä PR- ja markkinointiyhteistyön sisäl-

löstä. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562  

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 50 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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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 kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 52 Jorma Laukka ilmoitti, että SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja on 

Erja Palviainen ja varalla Jorma Laukka. 

 

 Merkittiin, että kokouksen alussa Hannu Välimäki, Antti Ylä-Jarkko ja 

Sari Snicker kertoivat Apotista sekä Pirjo Parkkonen-Laitinen sote-

kuntayhtymän ajankohtaisista asioista 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   24.6.2019 53 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

47, 49, 51, 52 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

44, 45, 46, 48, 50 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

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 

 


