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KOKOUSAIKA Maanantai 9.11.2020 klo 18.00 – 20.20 

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 kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja, asiantuntija-

 na §:t 195-198 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 195 – 212 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 12.11.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Henna Nyrhivaara. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki  Seija Marttila                           Juha Virkki § 210 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 12.11.2020 

Allekirjoitukset 

     

 

Terhi Niinikoski   Henna Nyrhivaara 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 17.11.2020 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2020 / OSAVUOSIKATSAUS 

 

Khall § 195, liite 43 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 75 prosentti-

sesti. Toimintatuottojen toteutuma 30.9.2020 tilanteessa on 69 % ja toi-

mintakulujen 72 prosenttia.  

 

Toimintatuotoista puuttuu syyskuun varhaiskasvatusmaksutuotot, joka 

alentaa hieman sivistystoimen tulokertymää (66 %). Kuntakehityksen 

toimintatuottojen toteutuma on 81 %, jota kasvattaa vesimaksutulot, joita 

on kertynyt talousarviota enemmän. Hallinto- ja taloustoimialan toimin-

tatuottojen toteuma on 19 %. Toimialalle kohdistuvia tonttien myynti-

voittoja on 30.9. mennessä kertynyt 79 602 euroa. Talousarviossa arvioi-

tu 350 000 euroa ei näytä tältä osin toteutuvan. 

 

Hallinto- ja taloustoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 74 prosentti-

sesti. Toimialan toimintakuluihin sisältyy sosiaali- ja terveystoimen me-

not, joihin esitetään talousarviomuutoksia. Keusote on esittänyt lisämää-

rärahaa 609 086 euroa tämän vuoden talousarvioon. Keusoten maksu-

osuuteen on lisäksi huomioitu HUS:in alijäämän kattamiseen tehty va-

raus (133 000 euroa) ja vuoden 2019 tilinpäätöslaskennan perusteella teh-

tävä oikaisu vuoden 2020 maksuosuuteen (+65 799 euroa).  

 

Kuntakehitystoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 64 prosenttisesti. 

Toimialan tulosaluekohtaisiin toimintakuluihin ja tuloihin esitetään ta-

lousarviomuutoksia toteutumaennusteiden perusteella. Toimintakuluissa 

säästöä on erityisesti rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa ja 

asiantuntijapalvelujen ostoissa.  

 

Sivistystoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 72 prosenttisesti. Toi-

mialan henkilöstökulujen osalta on ylitysuhkaa, mutta toimialan muissa 

menoissa arvioidaan säästyvän niin, että talousarviomuutoksia esitetään 

vain hanketuloihin. 

 

Hallinto- ja taloustoimialan talousarviomuutokset vaikuttavat yhteensä 

836 928 euroa toimintakatetta heikentävästi. Kuntakehitystoimialan ta-

lousarviomuutokset parantavat toimintakatetta 139 214 eurolla. Sivistys-

toimialan talousarviomuutos heikentää toimintakatetta 30 000 euroa. 

Toimialojen talousarviomuutokset yhteensä heikentävät toimintakatetta 

727 714 eurolla.  

 

      ./.. 
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Khall § 195  ./.. 

Kuntaliiton verotuloennusteissa on ollut vuoden aikana merkittäviä heit-

telyjä, jonka johdosta verotuloihin ei ole esitetty muutoksia. Viimeisin 

kuntakohtainen verotuloennuste on annettu 6.10.2020. Verotulokertymä 

on tarkistettu vastaamaan Kuntaliiton antamaa ennustetta. Verotulojen 

ennustetaan kertyvän 720 000 euroa muutettua talousarviota enemmän.  

 

Valtionosuuksien kuntakohtaista ennustetta ei ole tarkennettu edellisen 

käsittelyn jälkeen, joten valtionosuuksien osalta ei esitetä muutoksia täs-

sä vaiheessa. 

 

Osavuosikatsauksessa on esitetty toimialoittain arvioita talousarvion to-

teutumisesta. Kunnan verotulojen kertymä ja korona-avustukset sekä val-

tionosuuksiin että muina tukina ja avustuksina vaikuttavat siten, että 

kunnan tulos näyttää positiiviselta. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa mer-

kittävästi se, miten pandemia loppuvuonna kehittyy, vaikuttaako se yri-

tysten toimintakykyyn ja sitä kautta verotuloihin ja miten sosiaali- ja ter-

veystoimen menot kehittyvät.  

 

 Investointien esitetyt talousarviomuutokset vähentävät 725 000 eurolla 

 investointimenojen määrää. Investointien talousarviomuutosesitykset ja 

 perustelut esityksille on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla 24-25. 

 

 Sivistyslautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 käsitellyt sivistystoi-

 men osavuosikatsausesityksen. 

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1. – 30.9.2020 on esityslistan liitteenä nro 43. 

 

 Keski-Uudenmaan soten jäsenkuntaraportointi ajalta 1–9/2020 lähete-

 tään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-

 30.9.2020 tietoonsa saatetuksi sekä saattaa toteutumisvertailun ja toimi-

 alakohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksessa esitetyt investointi-

 menot sekä seuraavat talousarviomuutokset käyttötalouteen ja verotuloi-

 hin valtuuston hyväksyttäväksi: 
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Khall § 195  ./.. 
Yleishallinto TA2020 TOT 2020 Muutos MTA2020 KP.Tili

Pys. vast. hyöd. luovutusvoitot 350 000 79 602 -100 000 250 000 1220.3510

Henkilöstöhallinto

Tuet ja avustukset sos.turvarahastoilta 30 000 -10 789 -5 000 25 000 1330.3307

Asiakaspalvelujen osto kunnilta -50 000 -45 963 -2 633 -52 633 1330.5302

Maaseutuhallinto

Muut tuotot 2 000 0 -2 000 0 1710.3590

Taloushallinto

Osuus verotuskustannuksiin -117 800 -89 932 -2 108 -119 908 1410.5480

Sosiaali- ja terveystoimi

Valtionkonttorin korvaukset 5000 0 -5000 0 1850.3150

Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -12 538 000 -9 383 291 -676 287 -13 214 287 1810.5303

Eläkemenoperusteinen maksu -230 000 -185 434 -17 000 -247 000 1850.5105

Työmarkkinatuen kuntaosuus -246 000 -199 361 -26 900 -272 900 1850.5862

Nettovaikutus toimintakatteeseen -836 928  
   

Esi- ja perusopetus: MTA2020 TOT 2020 Muutos MTA2020 KP.Tili

Tuet ja avustukset 139 450 74 888 -30 000 109 450 4007.3301  
Tekninen hallinto TA2020 TOT 2020 Muutos MTA2020 KP.Tili

Asiantuntijapalvelujen ostot -123 775 0 120 000 -3 775 5001.5402

Kiinteistötoimi

Asuntojen vuokratuotot 342 000 239 661* -65 000 277 000 5190.3401

Muiden rakennusten vuokratuotot 642 193 449 955* -42 193 600 000 5190.3402

Rakennusten kunnossapitopalvelut -295 450 -76 875* 100 000 -195 450 5190.5440

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Alueiden kunnossapitopalvelut -75 000 -16 329 30000 -45 000 5310.5441

Vesihuoltolaitos

Vesi- ja jätevesimaksutulot 399 000 409 237** 135 000 534 000 5415.3120

Muut yhteistoimintaosuudet -241 500 -245 273 -112 593 -354 093 5415.5481

Maa- ja metsätilat

Muut liiketoiminnan tuotot 40 000 14 005 -20 000 20 000 5420.3136

Alueiden kunnossapitopalvelut -24 000 -31 479 -6 000 -30 000 5420.5441

Nettovaikutus toimintakatteeseen 139 214

* Toteutuma koko kiinteistötoimen osalta. Talousarvio on kohdistettu pelkästään rakennuksiin. Toteutuma kiinteistöittäin.

**Toteutuma erikseen tileillä vesimaksut 3112 ja jätevesimaksut 3113  
 

Verotulot TA2020 TOT 2020 Muutos MTA2020 KP.Tili

Kunnan tulovero 18 477 000 15 253 660 627 000 19 104 000 1000.6000

Kiinteistövero 1 122 000 799 949 -71 000 1 051 000 1000.6010

Osuus yhteisöveron tuotosta 433 000 487 414 164 000 597 000 1000.6020

Yhteensä 20 032 000 16 541 023 720 000 20 752 000  
 

 Tästä päätöksestä antavat lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562 ja talous- ja viestintäjohtaja Riitta Samola,   

 puh. 040 174 5055. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA  

VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN  

KORVAUKSESTA VUONNA 2020 

 

Khall § 196, liite 44-45 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

  desta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36b §; verotulojen 

  viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lakia on muutettu siten, 

  että pykälässä tarkoitettujen korvausten määrä vastaa verotuksen maksu-

  järjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotu-

  lojen viivästymistä. Lain muutos on tullut voimaan 5.10.2020. Päätök-

  sellä oikaistaan valtionvarainministeriön 7.5.2020 tekemän muutospää-

  töksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä. Päätös on 

  pykälän liitteenä nro 44. 

 

Lain 36b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjes-

telyjen muutoksista johtuvaa, kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä 

vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euro-

määrä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitet-

tävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuu-

toksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuosina 2021 ja 

2022. 

 

Kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yh-

teensä 98 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille verovuoden 2020 

verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaises-

sa suhteessa. Yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille kor-

vataan yhteensä 7 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille yhteisöve-

ron vuoden 2020 jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Kiinteistöverotu-

lojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 9 miljoonaa 

euroa, joka maksetaan kunnille vuodelta 2019 toimitetun kiinteistövero-

tuksen kuntakohtaisten maksuosuuksien suhteessa. Kunnallisveron osal-

ta vähennys on yhteensä 75 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 23 miljoo-

naa euroa vuonna 2022, yhteisöveron osalta 4 miljoonaa euroa vuonna 

2021 ja 1 miljoonaa euroa vuonna 2022 sekä kiinteistöveron osalta yh-

teensä 7 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 2 miljoonaa euroa vuonna 

2022. 

 

Kuntakohtaiset vaikutukset on esitetty liitteessä nro 45. Pornaisissa vuo-

den 2020 valtionosuuksiin vaikutus on yhteensä 96 458 euroa, jolloin 

uusi verokompensaatioiden ja veronlykkäysten korvaus yhteensä on 

2 023 004 euroa. Valtionosuuksiin ei tässä vaiheessa esitetä talousar-

viomuutoksia. 
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Khall § 196  ./.. 

Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on 

kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64§:n nojalla oikeus hakea oi-

kaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Pornai-

silla ei ole huomautettavaa muutospäätökseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus tyytyy valtionvarainministeriön päätökseen ja merkitsee 

 sen tietoonsa saatetuksi.  

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

puh. 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

330 Kunnanhallitus § 197  9.11.2020 

 

 

 

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021 

 

Khall § 197   Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-

  kaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus 

  verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. 

  päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-

  kuudella. 

 

   Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeitään talousarvion hyväk-

  symisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista. 

 

   Kunnan vuoden 2021 talousarvioehdotus on valmisteltu nykyisen tulo-

  veroprosentin pohjalta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 

  vahvistetaan 20,50 %. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

331 Kunnanhallitus § 198  9.11.2020 

 

 

 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021 

 

Khall § 198   Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanval-

  tuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädet-

  tyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvis-

  taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrä-

  tään prosentin sadasosan tarkkuudella. 

 

   Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-

  tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 

 

   Vuoden 2021 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 – 2,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00 % 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00 % 

- rakentamaton rakennuspaikka  2,00 – 6,00 % 

- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 – 2,00 % 

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 – 3,10 % 

 

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat Pornaisissa seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 

- muut kuin vakituiset asunnot  1,00 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat  4,00 % 

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen 

omistamat yhdistys- ja seuratalot  0,00 % 

 

- voimalaitokset   1,00 % 
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Khall § 198  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 kiinteistöveropro-

  sentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 

- muut kuin vakituiset asunnot  1,00 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat  4,00 % 

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen 

omistamat yhdistys- ja seuratalot  0,00 % 

 

- voimalaitokset   1,00 % 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN 

YLIMÄÄRÄISEEN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 199   Eteva kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään torstaina 

  12.11.2020 klo 11.00 Kuntatalolla, Toinen linja 14, 00530 Helsinki. 

 

   Ryhmäkokoukset pidetään klo 10.00 – 11.00. 

 

   Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsen-

  kunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu 

  toimielin (Kuntalaki 410/2015 60 § 2 mom.). Yhtymäkokousedustaja 

  edustaa kokouksessa kuntaa. 

 

   Edustajan kulut, esimerkiksi mahdollisen kokouspalkkion, matkakustan-

  nusten korvauksen ja ansionmenetyksen korvaa asianomainen kunta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus:   

 

   Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 12.11.2020 

  pidettävään Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Eteva kuntayhtymän ylimää-

räiseen yhtymäkokoukseen 12.11.2020 Päivi Laitisen ja varaedustajaksi 

Juha Virkin. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 200   Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- vapaa-aikapalvelujen päällikön määräaikainen palvelussuhde 

1.1.2021 – 31.7.2021 

- vapaa-aikapalvelujen päällikön virkaa on hoidettu maaliskuusta 

2020 alkaen sijaisuutena 

- virkaa ei ole laitettu haettavaksi epävarmoista talouden näkymistä 

johtuen 

- tulosalueella oltava toiminnasta vastaava esimies, lisäksi toimin-

nan suunnittelu sekä käytännön toimintaan liittyviä tehtäviä 

- vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämisessä 

- 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 täyttökuvan hakemuksen mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun. 

 

  ______________________ 
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VS. VAPAA-AIKAPALVELUJEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 201  Vs. vapaa-aikapalvelujen päällikkö on esittänyt seuraavan rekrytointilu-

  pahakemuksen: 

 

- liikunnanohjaajan määräaikainen työsuhde 10.11.2020 – 21.6.2021 

väliseksi ajaksi 

- liikunnanohjaaja hoitaa kunnassa liikunnan opettajan viransijai-

suutta 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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 hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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MIKA WALTARIN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 202  Mika Waltarin koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupaha-

  kemuksen: 

 

- koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde 7.1.2020 – 

4.6.2021 työsuhde, 38,25 h/viikko koulupäivien ajaksi 

- oppituntien ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät 

- esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet –

hankerahoituksella palkattava; yleisopetuksen luokkien tehostetun 

tuen oppilaiden oppimisen tukeminen/ohjaaminen ja iltapäivätoi-

minnan turvallisuuden varmistaminen 

- omarahoitusosuus varattu talousarvioon 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaan. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 203  Yhtenäiskoulun apulaisrehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupaha-

  kemuksen: 

 

- koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde 7.1.2021 – 

4.6.2021 väliseksi ajaksi, 30 h/viikko, koulupäivien ajaksi 

- tuki yläluokille 

- talousarviossa varattu määräraha, koronatukihanke 

  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 hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 204  Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemuk-

  set: 

 

1) kemian, matematiikan ja terveystiedon lehtorin viransijaisuus 

3.12.2020 – 31.7.2021 väliseksi ajaksi 

- viranhaltija virkavapaalla 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon pää-

toimisen tuntiopettajan viransijaisuus 1.1.2020 – 31.7.2021 väliseksi 

ajaksi 

- viranhaltija virkavapaalla 

- talousarviossa on varattu määräraha 

3) liikunnanopettajan vanhempainvapaan sijaisuus 10.11.2020 – 

21.6.2021 väliseksi ajaksi kunnan sisäisellä siirrolla 

- vanhempainvapaan sijaiseksi valittu henkilö siirtyi toisiin tehtäviin 

- 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 haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-10-73 

 

Khall § 205, liite 45 HAKIJA:   

  Kiinteistön omistajat ovat jättäneet poikkeamislupahakemuksen, joka 

  koskee 0,7730 hehtaarin suuruista kiinteistöä 611-406-10-73 GOLFHO-

  TELLI. Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2008. 

 

 RAKENNUSPAIKKA:   

 Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä, osoitteessa 

 Kotojärven kartano 11 Kotojärven rantamailla. 

 

 Kiinteistö on Kotojärven kartanon laajaa pihapiiriä. Kartanon entisillä 

 mailla naapurustossa toimii yhtiöitetty golfkenttä.  

 

 Alueella on keskitetty vesi- ja viemäriverkosto. 

 

 Maasto rakennuspaikalla on Kotojärven suuntaan loivasti laskeutuvaa 

  nurmialuetta.  

 

 Naapurustossa on sadan metrin etäisyydellä golfyhtiön vanhasta isosta 

 navetasta saneerattu klubirakennus, kaksi vanhaa asuinrakennusta ja ran-

 tasauna. 

 

 Kiinteistöstä 611-406-10-73 (0,7730 ha) lohkotaan loma-asunnoille 6 

 kpl tontteja, jotka ovat kooltaan 200 m2 ja 269 m2 välillä. 

 

  HAETAAN: 

  Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamista asemakaavan mukaisen ra-

 kennusalan ylittämiseen loma-asuntojen 1-5 osalta, jotka sijaitsevat ko-

 konaan tai osittain p-alueella. Autojen paikoitus järjestetään loma-

 asuntojen yhteyteen keskitetyn pysäköinnin sijaan. Autopaikkoja on 2 

 kpl loma-asuntoa kohden. 

  

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikat ovat vihreällä alueella, joka on virkis-

 tysalueen ja virkistyskohteen merkintä. 

 

 Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Kotojärven kartanon osayleiskaavassa 

 MU-alueella. MU-alue on maa-ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä 

 ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueelle ei saa rakentaa. Erityistä huomiota 

 tulee kiinnittää rantamaisemien sekä avoimeen tilaan rajoittuvan metsän 

 ja reunavyöhykkeen vaalimiseen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman 

 vuonna 2003. 

      ./.. 
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 Kotojärven kartanon asemakaavassa rakennuspaikat ovat RM-alueella, 

 joka on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa ra-

 kentaa matkailua ja virkistystä palvelevia majoitustiloja sekä niihin liit-

 tyviä aputiloja. Rakennusten tulee tyyliltään sopeutua ympäristön raken-

 nuskantaan ja maisemaan. Toiminnan vaatimat autopaikat tulee vähäisiä 

 yksittäisiä autopaikkoja lukuun ottamatta toteuttaa kaavakartassa niille 

 varatuille alueille. Asemakaava on saanut lainvoiman 2004. 

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (27.10.2020): 

 

 Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin perusteluin 

  ja ehdoin.  

 

 Perustelut: 

 Kiinteistön rakennusoikeus on asemakaavassa 2000 krsm2. Nyt poik-

 keamislupaa haetaan kuudelle 40 krsm2 suuruiselle loma-asunnolle eli 

 käytetään 240 krsm2 rakennusoikeudesta. 

 

  Asemakaava on tehty vuonna 2004, jolloin rakennusoikeus on ajateltu 

 sijoitettavan yhteen isoon rakennusmassaan. Ajanmukaisempi ja pa-

 remmin maisemaan sopiva tapa on nyt esitetty pienempiin rakennusmas-

 soihin hajautettu ratkaisu.  

 

 Isoa paikoituskenttää ajanmukaisempi ratkaisu on myös hajasijoittaa au-

 tot loma-asuntojen yhteyteen.  

  

 Ehdot: 

 Hakija tai tämän edustaja neuvottelee luonnosvaiheesta alkaen raken-

 nusvalvonnan ja aluearkkitehdin kanssa, jotta lopputulos saadaan maa-

 seutumaisemaan mahdollisimman hyvin sopivaksi. 

 

 Vanhat suojellut tammet tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja raken-

  tamisen aikana. 

 

 Noudatetaan jätteiden ja jätevesien käsittelyssä ympäristönsuojeluviran-

 omaisen ohjeita ja määräyksiä sekä liitetään kohteet keskitettyyn vesi- ja 

 viemäriverkkoon. 

 

 Esityslistan liitteenä nro 45 on poikkeamista koskeva asemapiirros. 

 

 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ote osoitekartasta, maakuntakaa-

 vasta ja osayleiskaavakartasta sekä asemakaavasta ja valokuvia raken-

 nuspaikalta. 

      ./.. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä edellä 

 esittelytekstissä kuvatuin perusteluin. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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KIRJELMÄ KOSKIEN YMPÄRISTÖKIERROKSEN JÄRJESTÄMISTÄ JA  

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMISTÄ 

 

Kuntakehjaosto § 9, liite 3 Kuntaan on jätetty 13.8.2020 kuntalaisaloite. Aloitteen mukaan Pornais-

ten elinvoimaisuus ja viihtyisä elinympäristö koetaan tärkeinä ja jotta 

näin olisi myös tulevaisuudessa tulee määräykset olla ajan tasaisia ja nii-

tä tulee valvoa. Tämän vuoksi aloitteessa ehdotetaan ympäristökierrok-

sen järjestämistä sekä ympäristönsuojelunmääräysten päivittämistä pi-

kaisesti. 

 

 Pornaisten kunnassa ympäristönsuojelusta ja rakennetun ympäristön 

valvonnasta huolehtii viranomaisena Askolan rakennus- ja ympäristölau-

takunta. Pornaisten kunta ei voisi suorittaa rakennusvalvonta- ja ympä-

ristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä, koska viranomaistoimintaa hoitaa so-

pimuksella edellä mainittu viranomainen. Pornaisten kunta voi kutienkin 

käsitellä aloitteen ja esittää rakennus- ja ympäristölautakunnalle toimen-

piteitä suoritettavaksi. 

 

 Kuntalaisaloite on liitteenä nro 3. 

 

 Teknisen johtajan esitys:  

 

  Keskustellaan kuntalaisaloitteesta ja sovitaan alustavat toimenpiteet. 

 

  Kuntakehitysjaoston päätös: 

   

Kuntakehitysjaosto on yhtä mieltä siitä, että ympäristönsuojelumääräys-

ten tavoitteena on turvata kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viih-

tyisä elinympäristö sekä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä 

ympäristön pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheu-

tuvia haittoja. Tämän vuoksi kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallituk-

selle, että Pornaisten kunnan ympäristöstrategia tulee saattaa ajan tasalle 

sekä ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusjärjestyksen päivittämis-

tarve viedään ensi tilassa kunnanhallituksen toimesta tiedoksi Askolan 

rakennus- ja ympäristölautakunnalle. 

 

_______________________ 

 

 

Khall § 206 Kuntalaisaloitteeksi nimettyä kirjelmää ei voida pitää varsinaisena kun-

talaisaloitteena, vaikka se on sellaiseksi otsikoitu. Kuntalaisaloitteen 

määrämuotoisen käsittelyn ehtona, että siinä on esitetty aloitteen jättäjän 

tai jättäjien tiedot, jotka tässä tapauksessa puuttuvat.  

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

343 Kunnanhallitus § 206  9.11.2020 

 

 

 

Khall § 206 ./.. 

 Kirjelmä voidaan kuitenkin ottaa vapaamuotoisesti käsiteltäväksi, mikäli 

se sisältää sellaisia huomionarvoisia seikkoja tai ehdotuksia, jotka kun-

nan päätöksissä tai asioiden valmistelussa on tarpeen ottaa huomioon. 

 

Kuntaan toimitettu kirjelmä lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat kirjelmään liittyvät toimen-

piteet: 

 

Askolan kunnasta saadun tiedon mukaan rakennusjärjestyksen päivitys 

käynnistyy vielä kuluvan vuoden aikana. Rakennusjärjestys on Maan-

käyttö- ja Rakennuslain mukainen asiakirja, jonka valmistelussa kuul-

laan laajasti kunnan asukkaita, yrityksiä ja muita asianosaisia. Siinä ote-

taan myös huomioon uudistettavana olevat lainsäädännön muutokset. 

 

Pornaisten kunnan ympäristöstrategia päivittyy samalla, kun kunnan 

ympäristöohjelma tarkistetaan. Samassa yhteydessä arvioidaan ympäris-

tönsuojelumääräysten tarkistamisen tarvetta. Ympäristöohjelman tarkis-

taminen ajoittuu suurelta osin v. 2021 kevääseen.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

puh. 040 558 2562. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun kuluessa Jorma Laukka esitti Erja Palviaisen kannattamana 

seuraavan muutosesityksen: 

 

”Pornaisten kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Askolan ympäristö- 

ja rakennuslautakunnan tulisi käynnistää viipymättä ympäristösuojelu-

määräysten päivittäminen siten, että niissä taataan kuntalaisille oikeus 

asumisrauhaan ja viihtyisään ympäristöön tarkentamalla mm. seuraavia 

asioita ympäristönsuojelumääräyksiin: 

 

- Määriteltävä käsite taajaan rakennetut alueet ja määriteltävä se 

koskemaan taajamaa ja osayleiskaavoissa mainittuja kyläalueita ja 

loma-asuntoalueita. 

 

     ./.. 
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- Raskas kalusto, auto- ja muu korjaamotoiminta, moottoriurheilu ja 

näihin liittyvä huoltotoiminta eivät kuulu asumiseen tai vapaa-

ajanasumiseen tarkoitetuille tonteille eikä muu yritystoiminta mikä 

aiheuttaa melu-, tärinä- sekä ilmanlaatuun liittyviä haittoja ja ai-

heuttaa maaperän saastumiseen liittyvän riskin. Pornainen on kaa-

voittanut teollisuustontteja tällaista yritys- ja harrastustoimintaa 

varten. Poikkeuksena on maatalouden harjoittaminen. 

 

- Kuorma-autojen ja muun raskaan kaluston säilytys niin etäällä 

naapurirakennuksista, ettei naapureille aiheudu melu- ja tärinähait-

toja, eivätkä ne muuta kylämäisten kulttuuriympäristöjen maise-

maa tai aiheuta asumisympäristön viihtyvyyteen liittyviä haittoja. 

 

- Taajaan rakennetulla alueella häiritsevää melua aiheuttava raskaan 

kaluston ja työkoneiden (kuten esimerkiksi kuorma-autojen, kai-

vinkoneiden yms.) käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheutta-

vien toimintojen suorittaminen on kielletty arkisin yöaikaan klo 

20.00 – 7.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä 

klo 18.00 – 12.00 välisenä aikana. Lisäksi mikäli päiväsaikaan ta-

pahtuvan käytön ei katsota olevan satunnaista tai on tarvetta poike-

ta näistä edellä mainituista kellonajoista, on tehtävä ilmoitus ra-

kennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastolle, jotta asia tulee kä-

siteltyä yleisen ja naapureiden edun huomioiden. 

 

- Edellä olevasta yöaikaa koskevasta kiellosta huolimatta on maata-

louselinkeinon harjoittamisen vuoksi tarpeellinen toiminta, kuten 

esimerkiksi leikkuupuimurin, heinän/viljankuivurin tai sadetuslait-

teen käyttö sallittu. 

 

- Taajaan rakennetuilla alueella häiritsevää melua aiheuttavien ko-

neiden ja laitteiden kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kul-

mahiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää 

melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty arkisin 

yöaikaan klo 20.00 – 7.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja 

arkipyhinä klo 18.00 – 12.00 välisenä aikana. Lisäksi mikäli päi-

väsaikaan tapatuvan käytön ei katsota olevan satunnaista tai on 

tarvetta poiketa näistä edellä mainituista kellonajoista, tulee mene-

tellä samoin kuin yllä mainitussa kappaleessa raskaan kaluston 

käyttöön liittyen. 

 

     ./.. 
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Khall § 206  ./.. 

- Rakennus- ja purkutöiden meluntorjunnassa tulee huolehtia siitä, 

että meluisimmat työvaiheet suoritetaan arkisin maanantaista per-

jantaihin päiväsaikaan klo 7.00 – 18.00 ja erityisen häiritsevää me-

lua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö rajoitetaan mahdolli-

simman vähäiseksi. 

 

- Autot on säilytettävä kiinteistöllä niille varatuilla paikoilla siten, 

etteivät ne vaaranna turvallisuutta. Käytöstä poistettujen autojen 

säilyttäminen ei ole sallittua taajaan rakennetuilla alueilla. 

 

 Kunnanhallitus esittää, että Askolan ympäristö- ja rakennuslautakunta 

 käynnistäisi välittömät toimenpiteet kunnan asumisviihtyisyyden paran-

 tamiseksi seuraavin toimin: ympäristökierroksen järjestäminen touko-

 kuun 2021 loppuun mennessä ja ympäristönsuojelumääräysten päivittä-

 minen pikaisella aikataululla yllä mainitut asiat huomioiden.” 

 

 Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.30 – 19.40. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kan-

 natettu ehdotus, joten asia tulee ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja 

 esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyt-

 tiin. 

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

- esittelijän ehdotus 3 ääntä (Virkki, Niinikoski, Franti) 

- Jorma Laukan ehdotus 4 ääntä (Laukka, Palviainen, Nyrhivaara, 

Vilén) 

 

 Äänestyksen tuloksena äänin 4 – 3 kunnanhallitus hyväksyi Jorma Lau-

 kan tekemän esityksen. Esittelijä ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen 

 päätöksestä. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

346 Kunnanhallitus § 207  9.11.2020 

 

 

 

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNNAN  

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSESTA 

 

Khall § 207   Uudenmaan jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa Askolan, Hangon, 

  Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, 

  Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen 

  valmistelemasta luonnoksesta Uudenmaan jätelautakunnan jätehuolto-

  määräyksiksi. 

 

   Monet muutokset ovat käsitteiden selventämistä, esim. puutarhajätteen 

  määrittely tai saostuskaivon muuttaminen saostussäiliöksi. 

 

   Merkittävimmät muutokset jätehuoltomääräyksiin tulee asumisessa syn-

  tyvien bio- ja hyötyjätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen (11 §). Karton-

  gin, lasin, metallin ja muovin osalta lajittelu- ja erilliskeräysvelvollisuus 

  tulee kiinteistöille, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa, ny-

  kyisin vaatimus on ollut 20 asuinhuoneistoa. 

 

   Muutoksia on myös velvollisuudessa liittyä kunnan jätehuoltojärjestel-

  mään, uusissa määräyksissä todetaan, että ensisijaisesti liittyminen ta-

  pahtuu joko kiinteistökohtaisella tai yhteisastialla. Jos tämä ei ole mah-

  dollista, voi kiinteistö liittyä jäteyhtiön järjestämään sekajätepistepalve-

  luun. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio jätehuoltoviranomaisen 

  laatimista jätehuoltomääräyksistä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Pornaisten kunnanhallitus ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa suun-

  nitelluista jätehuoltomääräyksen muutoksista.  

 

   Hyötyjätteiden erilliskeräyksen muutos ei kuitenkaan saa aiheuttaa hyö-

  tyjätteiden keräyspisteiden määrän vähenemistä kunnassa. 

 

   Muutokset jätehuoltomääräyksissä ovat pieniä, ne lähinnä selkeyttävät 

  määräyksiä. Hyötyjätteiden erilliskeräyksen laajentaminen pienempiin 

  kiinteistöihin on linjassa jätelain tavoitteiden kanssa.  

 

    

        ./.. 
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Khall § 207   ./.. 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös:  

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 214 SIJAITSEVAN TILAN  

”MÄENMUTKA” MYYNTIÄ KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 208, liite 47 Pornaisten kunta on 9.11.2020 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Pornais-

  ten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 2417 m2:n suuruisen tilan 

  Mäenmutka RN:o 49:19 (611-406-49-19). 

 

   Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

  korttelialuetta (AO). Tila muodostaa karttaliitteen mukaisen, Kartanorin-

  teen asemakaavan korttelissa 214 sijaitsevan tontin nro 8. tontin raken-

  nusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,18. Rakennuspaikalle saa 

  rakentaa yhden asunnon. 

 

   Kauppahinta on 72 510 €, muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kaup-

  pakirjasta. 

 

   Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee 

  asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston 

  antamia hintoja ja yleisperusteita. 

 

   Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 47. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy 9.11.2020 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

  nro 47 mukaisena. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 209  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 ELY-keskus ja TE-palvelut: Työllisyyskatsaus syyskuu 2020. 

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 29.9.2020. 

 Kuntaliiton yleiskirje 10/2020, 13.10.2020: Vaalikelpoisuus val-

tuustoon. 

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, ote pöytäkirjasta 27.10.2020 § 3: 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 20/2020, 

27.10.2020 § 152: Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 20/2020, 

27.10.2020 § 153: Vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanne. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 20/2020, 

27.10.2020 § 154: Tuottavuusohjelma 2020-2022. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 20/2020, 

27.10.2020 § 155: Jäsenkuntaraportointi 1-9/2020. 

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 383/2020 dnro 

ESAVI/40413/2019, 2.11.2020: Maankaatopaikan ja kierrätyster-

minaalin ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Pornainen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

12.10.2020 § 65: Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2021 

talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaesitys. 

 Päätöksiä ajalta 20.10. – 9.11.2020: 

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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ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ  

 

Khall § 210    
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 211 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  9.11.2020  212 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

195 – 207, 209 - 211 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

353 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 

 

 


