
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2020 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 21.12.2020 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  390 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  390 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

239  391 Kuntakehitystoimialan määrärahamuutos / siirto 

    

240 57 392 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen Kuninkaantien työ-

terveyden kanssa 

    

241 58 393-394 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen vuosille 2021-2022 

    

242  395-396 Muut asiat/menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi 

    

243  397 Kunnanvaltuuston 21.12.2020 pidettävän kokouksen päätösten  

täytäntöönpano 

    

244 59 398 Henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa koskevan sopimuksen hyväksy-

minen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Pornaisten kunnan välillä 

    

245  399 Sivistysjohtajan esittämä rekrytointilupahakemus 

    

246  400-401 Kunnan yleisen ennakkoäänestyspaikan ja laitosäänestyspaikkojen sekä vaa-

lipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten 

    

247 60 402 Sopimus työllisyyspalveluista Mäntsälän kunnan kanssa 

    

248 * 403-405 Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/611-406-6-88 

    

249  406 Henkilöstöhallinnon määrärahamuutos/siirto 

    

250  407 Ilmoitusasiat 

    

251  408-409 Asia ei ole nähtävillä 

    

252  410 Asia ei ole nähtävillä 

    

253  411 Muut asiat 

    

254  412-413 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  22/2020 

Kunnanhallitus  Sivu 

  390 

KOKOUSAIKA Maanantai 21.12.2020 klo 20.30 – 21.50 

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 kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti tekninen johtaja, asiantuntija § 239 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 239 – 254 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Henna Nyrhivaara. 

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 22.12.2020 

Allekirjoitukset 

     

 

Terhi Niinikoski   Henna Nyrhivaara 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.12.2020 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

391 Kunnanhallitus § 239  21.12.2020 

 

 

 

KUNTAKEHITYSTOIMIALAN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / SIIRTO 

 

Khall § 239 Maa- ja metsätilojen osalta kuntakehitystoimialan talousarvio tulee ylit-

tymään vuoden 2020 osalta. Ylitys johtuu osittain myrskyjen aiheutta-

mien puunkaatojen korjauksista sekä vuodelle 2019 suunniteltujen havu-

jen poisviennistä kuntoradan ympäristössä (vuoden 2019 syksyllä ei voi-

tu kerätä havuja maastosta maapohjan märkyyden vuoksi).  

 

Lisäksi vuodelle 2019 kohdistuneita kustannuksia on jouduttu kirjaa-

maan vuodelle 2020 viivästyneen laskutuksen vuoksi. Kuntakehitystoi-

mialan talousarvioon esitetään seuraavaa muutosta/siirtoa: 

 

Maa- ja metsätilat lisäys 

   TA2020 TA-muutos MTA2020 Tili.kp 

Alueiden kunnossapitopalvelut -30.000 -15.000 -45.000 5441.5420 

 

Liikenneväylät vähennys 

 

Alueiden kunnossapitopalvelut TA2020 TA-muutos MTA2020 Tili.kp 

   -45.000 +15.000 -30.000 5441.5310 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntakehitystoimialan vuoden 2020 talous-

arvioon tehdään edellä esitetty määrärahamuutos. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

392 Kunnanhallitus § 240  21.12.2020 

Yhteistyötoimikunta § 28  14.12.2020  37 

 

 

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYDEN KANSSA 

 

Yhteistyötmk § 28, liite 5 Voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma päättyy  

  31.12.2020. 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 on 

valmisteltu yhteistyössä kunnan ja työterveyshuollon edustajien kanssa. 

 

Esityslistan liitteenä nro 5 on luonnos työterveyshuollon toimintasuunni-

telmasta ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. 

 

Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 

 

Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy liit-

teen nro 5 mukaisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle 

1.1.2021 – 31.12.2022. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

 

Khall § 240, liite 57 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 on 

esityslistan liitteenä nro 57. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman Ku-

ninkaantien työterveyden kanssa ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 liitteen 

nro 57 mukaisena. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

393 Kunnanhallitus § 241  21.12.2020 

Yhteistyötoimikunta § 29  14.12.2020  38 

 

 

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN  

VUOSILLE 2021 – 2022 

 

Yhteistyötmk § 29, liite 6 Kunnan velvollisuutena on sekä viranomaisena että työantajana edistää 

toiminnassaan ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ihmisten 

yhdenvertaisuus on Suomen perustuslakiin perustuva oikeus. Lain mu-

kaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-

teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. 

 

 Voimassa oleva kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on 

laadittu vuosille 2019 – 2020. 

 

 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut kommentoitavana 

luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuutetulla ja työsuojelupäälliköllä. 

 

 Esityslistan liitteenä nro 6 on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

luonnos vuosille 2021 – 2022. 

 

 Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 

 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy 

liitteenä nro 6 olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 

2021 – 2022. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

 

 

Khall § 241, liite 58 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021 – 2022 on esi-

tyslistan liitteenä nro 58. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

vuosille 2021 – 2022 liitteen nro 58 mukaisena. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

394 Kunnanhallitus § 241  21.12.2020 

 

 

 

Khall § 241 ./.. 

 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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395 Kunnanhallitus § 242  21.12.2020 

Yhteistyötoimikunta § 30  14.12.2020  39 

 

 

MUUT ASIAT / MENETTELY TYÖKYVYTTÖMYYDEN OSOITTAMISEKSI 

 

Yhteistyötmk § 30 Kunnanhallitus päätti 24.8.2020, että omalla ilmoituksella tehtävää aika-

rajaa nostettiin 7 päivään, mikäli sairaus jatkuu tämän jälkeen, vaaditaan 

lääkärintodistus työkyvyttömyyden osoittamiseksi. 

 

 Päätös tuli voimaan 25.8.2020 ja on voimassa 31.12.2020, ellei toisin 

päätetä. 

 

 Koronapandemia jatkuu edelleen ja olisi syytä jatkaa omalla ilmoituksel-

la tehtävää työkyvyttömyyden ilmoittamista siten, että työntekijä voisi 

olla sairauden takia omalla ilmoituksella pois työstä 7 päivää. 

 

 Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 

 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että sairaustapauksissa 

voi omalla ilmoituksella olla töistä poissa 7 päivää. Päätös on voimassa 

31.5.2021 saakka, ellei toisin päätetä. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Yhteistyötoimikunnan päätös:  

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 

 

 

Khall § 242  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että työntekijän on tehtävä ilmoitus pois-

saolostaan ensimmäisen poissaolopäivän aamuna esimiehelle puhelimit-

se. 

 

Mikäli henkilö ohjataan koronatestiin, on hänen ilmoitettava testin otto-

ajankohta ja testitulos esimiehelleen. 

 

Päätös tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 31.5.2021, ellei toisin 

päätetä. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

     ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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396 Kunnanhallitus § 242  21.12.2020 

 

 

 

Khall § 242  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

397 Kunnanhallitus § 243  21.12.2020 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 21.12.2020 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 243 Kunnanhallitukselle esitellään 21.12.2020 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 64 Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon 

  Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito 

 

§ 65 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 talous-

suunnitelman käsittely 

 Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito, toimialat ja 

toimipisteet 

 

§ 66 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: 

 Ote: Jaana Putus 

 

§ 67 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen 

 Otteet: palkanlaskenta 

 

§ 68 Hallintosäännön täydentäminen 

 Otteet: johtoryhmän jäsenet, tietosuojavastaava 

 

§ 69 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2021 – 2025 

 Otteet: kuntakehitysjaosto 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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398 Kunnanhallitus § 244  21.12.2020 

 

 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA REKISTERINPITOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN 

HYVÄKSYMINEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA PORNAISTEN 

KUNNAN VÄLILLÄ 

 

Khall § 244, liite 59 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on tuottanut Pornaisten kunnan 

sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2019 alkaen. Kuntayhtymä ja kunta voi-

vat edelleen toimia sekä rekisterinpitäjänä että henkilötietojen käsitteli-

jänä niiden rekistereiden osalta, jotka on mainittu sopimuksessa. Kun-

tayhtymän ja Pornaisten kunnan välisellä sopimuksella osapuolet sopivat 

rekisterinpidosta, reksiterinpitäjän vastuista ja velvoitteista., henkilötie-

tojen käsittelystä sekä arkistoinnin järjestämisestä eri rekistereihin kirjat-

tujen tietojen osalta. Tekemällä sopimuksen Keski-Uudenmaan sote-

kuntayhtymän ja Pornaisten kunnan välillä sovitaan siitä, miten EU:n 

tietosuoja-asetukseen liittyvät vastuut ja velvoitteet sopijapuolten välillä 

on järjestetty. 

 

 Liitteenä nro 59 on henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa koskeva 

sopimus. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Por-

naisten kunnan välisen henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa kos-

kevan sopimuksen liitteen nro 59 mukaisena. 

 

 Sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat sen hyväksy-

neet ja päätös on saanut lainvoiman jonka jälkeen sopijapuolet allekir-

joittavat sopimuksen. 

 

 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. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  
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399 Kunnanhallitus § 245  21.12.2020 

 

 

 

SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 245 Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- vapaa-aikapalvelujen päällikön toistaiseksi voimassa oleva virkasuh-

de 1.3.2021 alkaen 

- virkaa on hoidettu maaliskuusta 2020 alkaen viransijaisuutena 

- tulosalueella oltava toiminnasta vastaava esimies, tehtävään kuuluu 

esimiehisyyden lisäksi toiminnan suunnitteluun sekä käytännön toi-

mintaan liittyviä tehtäviä 

- vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin 

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 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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400 Kunnanhallitus § 246  21.12.2020 

 

 

 

KUNNAN YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN 

SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 KUNTA-

VAALEJA VARTEN 

 

Khall § 246 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen 

ajanjakso on kotimaassa 7. – 13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ul-

komailla 7. – 10.4.2021. 

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen on määrättävä kuntavaalien 

yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat kunnassa. 

Tiedot on merkittävä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin, josta 

ne siirretään sellaisenaan käytettäväksi mm. äänestäjille lähetettävien il-

moituskorttien tulostuksessa. Tiedot äänestyspaikkarekisteriin on ilmoi-

tettava viimeistään 29.1.2021. 

 

Kunnanhallituksen päätöksestä on käytävä ilmi äänestyspaikan nimi, 

käyntiosoite ja päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka ei saa ol-

la avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin 

ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Jokaisessa kunnassa 

on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaik-

koina (laitosäänestys) ovat lisäksi sairaalat, ympärivuorokautiset hoitoa 

antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon 

toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset. 

 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan 

vaalitoimitsijat. Laitosäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta ja vaali-

päivän äänestyksen hoitamisesta kunkin äänestysalueen vaalilautakunta. 

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan nimeää kunnanhallitus. 

 

Pornaisten kunnassa on kolme äänestysaluetta. Kunnan yleisenä ennak-

koäänestyspaikkana on toiminut kunnanviraston valtuustosali. 

 

Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi on tärkeää, että kaikissa tilanteissa 

huolehditaan sekä äänestäjien että vaalivirkailijoiden turvallisuudesta. 

Yleisellä tasolla tämä tarkoittaa äänestyspaikkojen riittävää määrää ja 

mahdollisimman laajoja aukioloaikoja sekä vaalivirkailijoiden riittävää 

määrää ja tilojen varustelua (turvavälit, suojavarusteet, käsidesit ym.). 

Lisäksi suosituksena ohjataan tietyt äänestysajat ensisijaisesti riskiryh-

mille. Oikeusministeriö ja THL antavat tarkempia ohjeita lähempänä 

vaaleja. 

 

     ./.. 
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Khall § 246  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka 

vuoden 2021 kuntavaaleissa on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali, 

postiosoite: PL 21, 07171 Pornainen, käyntiosoite: Kirkkotie 176, 07170 

Pornainen, puhelin (019) 5294 500 (vaihde), telefax (019) 47 006. 

 

Kunnanviraston ennakkoäänestyspaikka on avoinna kuntavaaleissa 7. – 

13.4.2021 seuraavasti: 

 

- keskiviikko 7.4.2021  klo 9:00 – 16:00 

- torstai 8.4.2021  klo 9:00 – 18:00 

- perjantai 9.4.2021  klo 9:00 – 12:15 

- lauantai 10.4.2021  klo 9:00 – 14:00 

- sunnuntai 11.4.2021  klo 9:00 – 14:00 

- maanantai 12.4.2021  klo 9:00 – 16:00 

- tiistai 13.4.2021   klo 9:00 – 18.00 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan laitosäänestyspaikkoina ovat 

Aurinkomäen palvelukeskus ja Attendo Onnentäyttymyksen hoivakoti, 

vaalitoimikunta päättää näiden paikkojen ennakkoäänestysajankohdista. 

 

Kuntavaalien vaalipäivän 18.4.2021 äänestystä varten äänestysalueiden 

äänestyspaikat ovat:  

 

- Parkkojan koulu, Alkutaival 16 (äänestysalue 001) 

- Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9 (äänestysalue 002) 

- Pornaisten kunnanvirasto, Kirkkotie 176 (äänestysalue 003) 

Kunnan yleisen ennakkoäänestyspaikan sekä vaalipäivän äänestyspaikan 

tiedot ilmoitetaan väestörekisterikeskuksen vaalitietojärjestelmään an-

nettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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SOPIMUS TYÖLLISYYSPALVELUISTA MÄNTSÄLÄN KUNNAN KANSSA 

 

Khall § 247, liite 60 Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 §:ssä 157 hyväksynyt sopi-

muksen työllisyyspalvelujen hankkimisesta Mäntsälän kunnalta. Sopi-

muskausi on 12.8.2019 – 31.12.2020. 

 

Sopimuskauden jatkamisesta on käyty keskusteluja Mäntsälän kunnan 

edustajien kanssa ja päädytty esittämään, että sopimusta jatkettaisiin 

1.1.2021 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi. 

 

   Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 60. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 60 olevan sopimuksen työllisyys-

palvelujen hankkimisesta Mäntsälän kunnalta 1.1.2021 – 31.12.2022 vä-

lisenä aikana. 

 

   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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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-6-88 

 

Khall § 248  HAKIJA: 

Kiinteistön omistaja on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, jo-

ka koskee 2,1594 hehtaarin suuruista tilaa. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen kiinteistö, 611-406-6-88 HARJULA, sijaitsee Pornaisten ete-

läosassa Laukkosken kylässä, Helsingintien ja Kotojärven välimaastossa. 

Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2020. 

Alue on vanhaa maa- ja metsätalousaluetta. Rakennuspaikka on metsää, 

mäntykangasta. 

Parin sadan metrin etäisyydellä rakennuspaikasta on kahdeksan omakoti-

taloa ja loma-asuntoa Alueelle on muodostunut vuosien mittaan eri-

ikäistä rakennuskantaa ja se on luonteeltaan kylämäinen. 

Rakennuspaikan etäisyys päiväkotiin on 4 kilometriä, alakouluun 1 ki-

lometri, yläkouluun ja kauppaan sekä kuntakeskuksen palveluihin 4 ki-

lometriä.  

Alueella on alueellinen vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua omakotitalon (mak-

simi 150 krsm2), sauna-varastorakennuksen (maksimi 30 krsm2), auto-

katoksen (maksimi 50 krsm2), sivuasunnon (maksimi 90 krsm2), sauna-

varastorakennuksen (maksimi 20 krsm2) ja autotalli-varaston (maksimi 

30 krsm2) sekä mahdollisesti myöhemmin talousrakennuksen (maksimi 

30 krsm2) rakentamiseen.  

  Yhteensä rakennettaisiin 400 krsm2. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Maakuntakaavassa rakennuspaikka on vihreän virkistysalueen ja valkoi-

sen alueen rajamailla. Valkoinen alue on aluetta, jolla ei ole mitään eri-

tyisiä aluevarauksia. Kotojärvi-golfin alue ja kunnan virkistysalue ovat 

vihreää aluetta. 

 

Oikeusvaikutteisessa Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavassa ra-

kennuspaikka sijoittuu M-alueelle, joka tarkoittaa maa- ja metsätalous-

valtaista aluetta. Uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 10 000 

m2 ja jos rakennukset on kytketty alueelliseen vesi- ja viemärijärjestel-

mään, tontin minimikoko on 5000 m2. 

 

Rakennusjärjestyksen mukaan kuivan maan tontin maksimirakennusoi-

keus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

     ./.. 
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Khall § 248  ./.. 

Kiinteistöllä on 1 kpl emätilamitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja, 

joka siirtyy AT-alueelta M-alueelle. Emätilamitoitus tehdään osayleis-

kaavan teon yhteydessä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi.  

 

ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (10.12.2020): 

 

Aluearkkitehti puoltaa myönteistä suunnittelutarveratkaisua kyseisessä 

tapauksessa seuraavin perusteluin ja ehdoin. 

 

Perustelut:  

Alueelle on muodostunut maatilojen lisäksi historian kuluessa pysyvää 

asutusta. Uusi rakennuspaikka täydentää vanhaa kylärakennetta. 

Kyseisellä kiinteistöllä on osayleiskaavan emätilamitoituksen mukainen 

uusi rakennuspaikka. 

Rakennuspaikka on alueellisen vesi- ja viemärijärjestelmän piirissä. 

 

Ehdot: 

Hakija tai tämän edustaja neuvottelee luonnosvaiheesta alkaen raken-

nusvalvonnan ja aluearkkitehdin kanssa, jotta lopputulos saadaan maa-

seutumaisemaan ja kyseiselle alueelle mahdollisimman hyvin sopivaksi. 

 

Noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia enimmäispinta-ala- 

ja minimietäisyysmääräyksiä.  

Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten 

määräyksiä. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaa-

vasta ja osayleiskaavasta sekä valokuvia rakennuspaikalta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin peruste-

luihin ja päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua. 

 

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kiinteistö liitetään keskitettyyn ve-

si- ja viemäriverkostoon. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

      ./.. 
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Khall § 248  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

406 Kunnanhallitus § 249  21.12.2020 

 

 

 

HENKILÖSTÖHALLINNON MÄÄRÄRAHAMUUTOS / SIIRTO 

 

Khall § 249 Henkilöstöhallinnon työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittymään 

vuoden 2020 talousarvion osalta. Henkilöstöhallinnon kuluja nostaa ar-

vioitua suuremmat työterveyden käyntimäärät ja marraskuussa henkilös-

tölle tilattujen influenssarokotusten arvioitua suurempi ottajamäärä. 

Henkilöstöhallinnon ylitys voidaan kattaa yleishallinnon talousarviosta. 

Talousarvioon esitetään seuraavaa muutosta/siirtoa: 

 

Henkilöstöhallinnon lisäys 

   TA2020 TA-muutos MTA2020 Tili.kp 

Asiakaspalvelujen osto kunnilta -52.633 -16.300 -68.933 5302.1330 

  

Yleishallinnon vähennys 

 

Muu hallinto  TA2020 TA-muutos MTA2020 Tili.kp 

Toimistopalvelujen osto -2.000 +2.000 0 5400.1250 

Koulutuspalvelut -3.000 +3.000 0 5461.1250 

 

Hallintotoimisto 

Vakinaisten palkat 310.904 +11.300 299.604 5000.1230 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että hallinto- ja taloustoimialan vuoden 2020 ta-

lousarvioon tehdään edellä esitetyn mukaiset määrärahamuutokset. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 250  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Uudenmaan liitto, ote pöytäkirjasta 7.12.2020 § 128: Helsingin 

seudun vaihemaakuntakaavan määrääminen voimaan. 

 Uudenmaan liitto, ote pöytäkirjasta 7.12.2020 § 129: Itä-

Uudenmaan vaihemaakuntakaavan määrääminen voimaan. 

 Uudenmaan liitto, ote pöytäkirjasta 7.12.2020 § 130: Länsi-

Uudenmaan vaihemaakuntakaavan määrääminen voimaan. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunnan pöytäkirja nro 4/2020, 

26.11.2020. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunta, ote pöytäkirjasta 

26.11.2020 § 35: KUUMA-seutu liikelaitoksen toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio 2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 23/2020, 

8.12.2020. 

 Päätöksiä ajalta 8. – 21.12.2020: 

Teknisen johtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 
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Kunnanhallitus § 210  9.11.2020  350 

 

 

ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ 

 

Khall § 210    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ./.. 
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Khall § 251 ./.. 
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ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ 

 

Khall § 252  
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 253 Muita asioita ei ollut. 

 

 ________________  

 

 

 

  

 

 



 

 

412 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  21.12.2020  254 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

239, 243, 245, 248, 249, 250, 253 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

240, 241, 242, 244, 246, 247, 251, 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

240, 241, 242, 244, 246, 247, 251, 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

413 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 

 

 


