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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  15/2020 

Kunnanhallitus  Sivu 

  259 

KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2020 klo 18.00 – 18.50 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Vilén Mika 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, poissa kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 154 – 162 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 10.9.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vilén ja Aija Franti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 10.9.2020 

Allekirjoitukset 

     

 

Mika Vilén   Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 17.9.2020 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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KUNNANVALTUUSTON 31.8.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 154   Kunnanhallitukselle esitellään 31.8.2020 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   § 38 Talousarvion toteutuminen 1.1. –   

   30.6.2020/osavuosikatsaus 2 

    Otteet: kirjanpito, johtoryhmän jäsenet 

 

   § 39 Muutokset kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuo-

   delle 2020 

    Ote: kirjanpito 

 

 § 40 Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tu-

 lomäärärahojen kehysten hyväksyminen 

  Otteet: johtoryhmän jäsenet, rehtorit, kirjanpito 

 

 § 41 Valtuustoaloite 

  Otteet: Tea Nieminen, nuorisovaltuusto, vapaa-aikatoimi 

 

 § 42 Pornaisten kunnan ja Oy Vuor-Pihan välisen kauppakirjan 

 hyväksyminen 

  Otteet: Oy Vuor-Piha, kirjanpito, tekninen toimi 

 

  Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

 vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

 päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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YLEISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2020 

 

Khall § 155   Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 4 000,00 euron määräraha (me-

  nokohta 5850.1220) yleisavustuksia varten. 

 

   Hakemusten jättöaika päättyi 31.8.2020. 

 

   Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushake-

  mukset: 

      Haettu      Esitys 

   Eläkeliiton Pornaisten yhdistys   700,00   500,00 

   Jokimäen metsästysyhdistys Ry 4 949,00   - 

   Pornaisten Eläkkeensaajat ry ei summaa   500,00 

   Pornaisten Laukkosken Työväenyhdistys ry 1 000.00   500,00 

   Pornaisten Rauhanyhdistys ry 1 000,00   500,00 

   Pornaisten Sotaveteraanit ry  1 000,00 1 000,00 

   Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry    300,00   300,00 

   Yhteensä   8 949,00 3 300,00 

 

Jokimäen metsästysyhdistys Ry:n hanke on rakennusprojekti ja alueen 

kehittämishanke. Hanke on sinänsä kannatettava ja sopisi paremmin 

Silmu ry:n tai osallistuvan budjetoinnin  hankkeeksi. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan esityksen. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Erja Palviainen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskus-

telun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  _______________________ 
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262 Kunnanhallitus § 156  7.9.2020 

Vammaisneuvosto § 17  20.8.2020  5 

 

 

MUUT ASIAT / ESTEETÖN PYSÄKÖINTI PORNAISISSA 

 

Vammaisneuvosto § 17 Autoliitto kerää tietoa eri paikkakuntien inva-pysäköintipaikosta puhe-

  limeen ladattavaa sovellusta varten. Sovellus on ladattavissa veloitukset-

  ta Googlen Play –kaupasta sekä Applen AppStoresta. Sovelluksesta voi 

  katsella lähellä olevia inva-paikkoja, kun liikkuu autolla Suomessa. So-

  velluksessa on tällä hetkellä mukana 32 kuntaa. Autoliitto veloittaa so-

  velluksen ylläpidosta ja päivittämisestä kunnan asukaslukuun sidotun 

  summan. Pornaisten kunnalle tämä kustantaisi 200 € vuodessa. 

 

 Ehdotus: 

 

 Vammaisneuvosto keskustelee sovellukseen liittymisen mahdollisista 

 hyödyistä ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

 Päätös: 

 

 Vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että Por-

 naisten kunta liittyy Autoliiton edulliseen sovellukseen. 

 

 Perusteluina: 

- liittymällä sovellukseen Pornaisten kunnassa sijaitsevat invapaikat li-

sätään sovellukseen 

- vammaiselle on tärkeää tietää invapaikan tarkka sijainti ennakkoon, 

sillä se vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti 

- sovellus helpottaa invapaikkojen löytymistä ja kertoo niiden määrän 

- sovellukseen on mahdollista liittää kuvia invapaikoista 

- antaa kunnasta positiivisen kuvan; olemme vammaisystävällinen se-

kä esteetön kunta 

  

Khall § 156  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy vammaisneuvoston esityksen. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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KUNNAN OSALLISTUMINEN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU RY:N TOIMINTAAN  

OHJELMAKAUDELLA 2021-2027 

 

Khall § 157   SILMU ry on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä, joka myöntää rahoitusta 

  yrittäjille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Tarkoituksena on hyödyn-

  tää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi. 

  SILMU ry:n toiminta-alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa: Askola, Lapin-

  järvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. 

 

   Kuluvalla ohjelmakaudella 2014 – 2020 SILMU ry on käsitellyt  

  30.6.2020 mennessä 129 hakemusta (yleishyödyllisiä sekä yritystukiha-

  kemuksia) ja rahoittanut niistä 103 hakemusta. SILMU ry tulee myön-

  tämään rahoitusta koko alueellaan tällä ohjelmakaudella n. 3,8 milj. eu-

  roa. 

 

   Vuonna 2021 alkaa siirtymäkausi (1 – 2 vuotta), jonka aikana noudate-

  taan nykyistä strategiaa, mutta uuden kauden rahoituksella. SILMU ry 

  hakee rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä koko tulevalle ohjel-

  makaudelle alkuvuodesta 2021, kun ministeriö on lähettänyt ohjeistuk-

  sen Leader-ryhmien hakuprosessista. 

 

   Osallistumalla SILMU ry:n toimintaan ja rahoitukseen tulevalla kaudel-

  la, mahdollistaa kunta samalla ELY-keskuksen rahoituksen, koska tuki-

  alue on yhtenevä. 

 

   Kuntarahoituksen lähtökohtana kaudella 2021 – 2027 on, että jokaisen 

  kunnan osuus on sama (€/asukas) kuin kuluvalla ohjelmakaudella. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi yhteenveto SILMU ry:n toimin-

  nasta, neuvonnasta ja rahoituksesta sekä kuluvalla ohjelmakaudella 

  30.6.2020 mennessä rahoitetuista yritys- ja yleishyödyllisistä hankkeista 

  Pornaisissa.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta osallistuu Kehittämisyh-

  distys SILMU ry:n rahoitukseen vuosina 2021 – 2027 seuraavasti: 

 

- maksamalla 1,76 €/asukas/vuosi seitsemän vuoden ajan vuosina 

2021 – 2027 kuntaosuuksina SILMU ry:n Leader-toimintaan, yh-

teensä 8 .861,60 €/vuosi. Väkiluvun perusteena käytetään tilastokes-

kuksen tietoa alueen asukkaista 31.12.2019, joka oli Pornaisissa 

5035 henkeä.    

     ./.. 
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Khall § 157  ./.. 

- kuntaosuudet Rakennerahastosta ja muista EU-ohjelmista mahdolli-

sesti haettaviin tukeiin sovitaan tapauskohtaisesti 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

265 Kunnanhallitus § 158  7.9.2020 

 

 

 

LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN  

PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN LUONNOKSESTA 

 

Khall § 158 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on valmistellut pelastuslain 28 § ja 29 

§ mukaisen palvelutasopäätöksen. Toiminta-alueen kuntia kuullaan si-

ten, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta voi päättää pal-

velutasopäätöksestä vuosille 2021 – 2024 vuoden 2020 loppuun mennes-

sä.  

  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätös 

ohjaa pelastuslaitoksen vuosittaisten talous- ja toimintasuunnitelmien 

valmistelua siten, että niissä tulee huomioida palvelutasopäätöksen mu-

kaisesti pelastustoimen vähimmäispalvelutaso sekä kehittämissuunni-

telman toimenpiteiden toteutuminen.  

  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskianalyysi ja palvelutasopäätök-

sen luonnos on lähetetty kuntiin lausunnolle 7.8.2020. Lausuntoaika 

päättyy 30.9.2020. 

 

Riskianalyysi ja palvelutasopäätöksen luonnos lähetetään tiedoksi ilman 

liitenumeroa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa palvelutasopäätöksen luonnoksesta seuraa-

van lausunnon. 

 

Pornaisten kunta pitää laadittua palvelupäätöstä selkeänä ja sen linjauk-

sia oikeina. Palvelutasopäätöksessä huomioidaan sopimuspalokuntien 

kaluston uudistustarpeet ja varaudutaan kuntien valmiussuunnittelun tu-

kemiseen.  

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalveluita sekä ensi-

vastetoimintaa HUS-sopimuksiin perustuen kaikissa toiminta-alueensa 

kunnissa. Ensivastesopimus Pornaisten kunnan ensivastetoiminnasta on 

tehty Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. 

 

Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen yhteydessä on tarpeen varmis-

taa, että ensihoidon ja pelastustoimen kytkentä on toimiva. Erityisen tär-

keää se on Pornaisten kunnan palvelujen näkökulmasta. 

 

     ./.. 
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Khall § 158  ./.. 

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 159  Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä/varhaiskasvatuksen opettajan 

määräaikainen palvelussuhde 21.9.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajak-

si 

- varhaiskasvatukseen saatuun valtionavustukseen liittyvä työntekijä 

- hankkeessa on tavoitteena luoda Pornaisten varhaiskasvatukseen so-

pivia lasta ja koko perhettä tukevia toimintamalleja ns. perhekoulu-

mallin lähtökohdista 

- työntekijä osallistuu lapsiryhmän toimintaan 

- kehittämisen tavat ovat kokeilevia ja työntekijöiden kanssa yhdessä 

tekemällä oppiminen 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

 työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

 kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 160  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.8.2020. 

 Adressi Kotojärven Golf rantakentän väylien 4 ja 5 (ranta-alue) 

muuttamisesta asuinrakentamiseen omakotitontiksi (allekirjoittajat 

vastustavat ranta-alueen muuttamista omakotitontiksi) 

 Päätöksiä ajalta 25.8. – 7.9.2020: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin pää-

töksiin. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 161 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

  

 

 

 



 

 

270 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.9.2020  162 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

154, 158, 159, 160, 161 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

155, 156, 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät  

 

155, 156, 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

271 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

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 

Markkinatuomioistuin  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat 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 
 

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. 
1) Jos toimitettava 

 

 


