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Kunnanvaltuusto  Sivu 

  92 

KOKOUSAIKA Maanantai 16.11.2020 klo 18.30 – 19.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams-etäkokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Eloranta Olavi 

Franti Aija 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto, teams 

Kilpeläinen Antti, teams 

Kyllönen Petra, teams 

Latostenmaa Roni, poissa 

Laukka Jorma 

Liu Päivi, teams 

Miettinen Mikael, teams 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero, teams 

Palmgren Vesa, teams 

Palviainen Erja 

Putus Jaana, teams 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika, teams 

Talvituuli Tamara, teams 

Tukiainen Johanna 

Turunen Jukka, poissa 

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Mattila Kia, teams nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja §:t 53-55 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 52 

ASIAT 52 – 62 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter de Jong ja Otto Karhunen. 

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 19.11.2020 
Allekirjoitukset 

 

 

Peter de Jong   Otto Karhunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 20.11.2020 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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93 Kunnanvaltuusto § 52  16.11.2020 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 52 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

10.11.2020 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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94 Kunnanvaltuusto § 53  16.11.2020 

Kunnanhallitus § 183  19.10.2020  304 

 

 

YKSINYRITTÄJÄTUEN TILANNEKATSAUS JA TALOUSARVIOMUUTOS 

 

Khall § 183  Yksinyrittäjien mahdollisuus hakea koronatukea kunnalta päättyi  

  30.9.2020. Yksinyrittäjätuen hakemuksia saapui kaikkineen Pornaisten 

  kunnan käsiteltäväksi 63 kpl. 

 

  Tukea myönnettiin yhteensä 51 yrittäjälle yhteensä 102 000 euroa. Kiel-

  teisiä päätöksiä tehtiin 7 kappaletta. Viisi hakemusta ohjattiin yrityksen 

  kotikunnan mukaan toisen kunnan käsiteltäväksi.   

 

  Yksinyrittäjätukea jäi vielä jakamatta 188 000 euroa, jonka palautukses-

  ta Työ- ja elinkeinoministeriö antaa ohjeet myöhemmin.   

 

  Yksinyrittäjätuelle avattiin oma kustannuspaikka käyttötalouteen. Tuen 

  käsittelystä on annettu erilliset kirjanpito-ohjeet, joiden mukaan tuki 

  kirjataan tasetilin ”toimeksiantojen pääomat” kautta. Kirjanpitokäsittelyn 

  muutos vaatii erillisen muutoksen talousarvioon. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi yksinyrittäjätuen tilannekatsauksen. 

 

Kirjanpitokäsittely muutetaan ohjeiden mukaiseksi käsiteltäväksi taseti-

lien kautta. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seu-

raavan talousarviomuutoksen: 

 

 Yksinyrittäjätuki TA2020 Muutos MTA KP.tili 

Tuet ja avustukset valtiolta 90.000 -90.000 0 1290.3301 

Avustukset yhteisöille -90.000 +90.000 0 1290.5860 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 53  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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95 Kunnanvaltuusto § 54  16.11.2020 

Kunnanhallitus § 185  19.10.2020  307 

Kunnanvaltuusto § 29  22.6.2020  52 

Tarkastuslautakunta § 8  12.5.2020  5 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS / VASTINEET  

ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA 

 

Tarkltk § 8 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, 

ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä arvioida talouden tasapainotuk-

sen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 

riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastus-

lautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, 

jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään val-

tuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

 Puheenjohtajan ehdotus: 

 

 Tarkastuslautakunta päättää 

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 

- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja 

- esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhty-

mään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 

esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittaa niistä kun-

nanvaltuusotolle ja tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun men-

nessä. 

 

Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

 Ehdotuksen mukaisesti. 

 

 __________________________ 

 

Kvalt § 29, liite 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 on liitteenä nro 

9. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2019 tietoonsa saate-

tuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 

kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan 

vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja 

toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 

 

 _________________________ 

 

      ./.. 
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Khall § 185 ./.. 

 12.5.2020 päivätyssä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää, 

että kunnanhallitus selvittää, 

  

- miten kunnan asukasluku saadaan kasvu-uralle tai varmistetaan vä-

hintään nykyisen tason säilyttäminen 

- miten varmistetaan, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kus-

tannukset pysyvät Pornaisten osalta talousarvion mukaisina 

- miten varmistetaan talousarviotavoitteiden mukainen tonttien myynti 

- työtyytyväisyyskyselyn tekemistä 

 

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esi-

tettyihin havaintoihin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi: 

 

- kunnan asukasluvun kasvuun pyritään kaavoittamalla ja ottamalla 

käyttöön uusia asuinalueita, sekä markkinoimalla niitä aktiivisesti 

 

- kunnan väkiluku on v. 2020 jo kääntynyt vähäiseen kasvuun 

 

- sote-kustannusten kasvu on tällä hetkellä suurin huolenaiheemme ja 

vaikka talouden seurantajärjestelmät ovat kehittyneet, kustannusten 

kasvuun puuttuminen on osoittautunut vähintäänkin haasteelliseksi 

 

- työtyytyväisyyskysely toteutetaan tämän syksyn aikana 

 

Selvitys toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 54  Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 
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97 Kunnanvaltuusto § 55  16.11.2020 

Kunnanhallitus § 195  9.11.2020  325 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2020 / OSAVUOSIKAT-

SAUS/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 

 

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 tässä 

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. 

  ______________________   ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

100 Kunnanvaltuusto § 55  16.11.2020 

 

 

 

Kvalt § 55, liite 16 ./.. 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1. – 30.9.2020 on esityslistan liitteenä nro 16. 

 

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

 tään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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Kunnanhallitus § 197  9.11.2020  330 

 

 

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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 56 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 57 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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HENKILÖN VALITSEMINEN KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUKSI MIEHEKSI  

RAIMO JOKISEN TILALLE 

 

Khall § 186 Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Matti 

Leivojan 28.9.2020 pitämässään kokouksessa. 

 

 Uskotun miehen kelpoisuutta koskevat samat säännöt kuin käräjäoikeu-

den lautamiehiä. Uskotuksi mieheksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä 

henkilöä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee henkilön kiinteis-

tötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 58 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Raimo 

Ruotsalaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 ______________________ 
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA –REKISTERI 

 

Tarkltk § 20   Hallintosäännön 65 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 

  §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-

  mista ja huolehtii sidonnaisuusreksiterin julkisten tietojen julkaisemises-

  ta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnai-

  suusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Jaetaan materiaali 

  viimeistään pöydälle. 

 

   Puheenjohtajan ehdotus: 

 

   Lautakunta käsittelee ja hyväksyy asianmukaisesti tehdyt uudet sidon-

  naisuusilmoitukset ja muutosilmoitukset ja saattaa ne tiedoksi valtuustol-

  le. 

 

   Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

   Hyväksyttiin uudet sidonnaisuusilmoitukset ja muutosilmoitukset. Pää-

  tettiin saattaa päivitetty sidonnaisuusrekisteri tiedoksi valtuustolle. Liite. 

 

   ______________________ 

  

 

Kvalt § 59   Yhdistelmä sidonnaisuusilmoituksista lähetetään tiedoksi esityslistan 

  mukana. Alkuperäiset sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävänä kokouk-

  sessa. 

 

   Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle: 

 

   Valtuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa saatetuksi. 

 

   Kunnanvaltuuston päätös: 

 

   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

   ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 60 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 § 61 Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

 __________________  
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   16.11.2020 62 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

53 – 55, 59 - 61 

 

 

 

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 

 

56, 57, 58 

 

 

 

 

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 

 


