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KOKOUSAIKA Maanantai 24.5.2021 klo 18.30 – 19.25 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Eloranta Olavi 

Franti Aija, teams 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna, 

teams 

de Jong Peter, teams 

Karhunen Otto, teams 

Kilpeläinen Antti, teams, § 22-27 

Kyllönen Petra, teams 

Latostenmaa Roni, poissa 

Laukka Jorma, teams 

Liu Päivi, teams 

Miettinen Mikael, teams 

Nieminen Tea, teams 

Niinikoski Terhi, teams 

Nyrhivaara Henna, teams 

Ohvo-Harhakoski Mira, teams 

Olander Tero, teams 

Palmgren Vesa, teams 

Palviainen Erja, teams 

Putus Jaana, teams 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika, poissa 

Talvituuli Tamara 

Tukiainen Johanna, teams 

Turunen Jukka, poissa 

Vilén Mika, teams 

Villanen Riitta, teams 

Virkki Juha 

Tikkanen Joija, varavaltuutettu, 

teams 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Yliniemi Helmi, teams § 22-27 nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja, § 22 

Ikonen Antti, teams tekninen johtaja, § 22 

Wäre Jari, teams sivistysjohtaja, § 22 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 21 

ASIAT 21 – 27 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

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

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 27.5.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Henna Nyrhivaara. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna  Seija Marttila 

 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 27.5.2021 
Allekirjoitukset 

 

 

Terhi Niinikoski   Henna Nyrhivaara 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 28.5.2021 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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34 Kunnanvaltuusto § 21  24.5.2021 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 21 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

18.5.2021 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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35 Kunnanvaltuusto § 22  24.5.2021 

Kunnanhallitus § 111  17.5.2021  186 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2021 / OSAVUOSIKATSAUS 1 JA  

TALOUSARVIOMUUTOKSET 

 

Khall § 111, liite 25 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–31.3.2021 on liitteenä nro 25.  

 

Talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta lähes suunnitellusti. Tasai-

sen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. 

Toimintatuotoista on toteutunut 27 prosenttia ja toimintakuluista 24 pro-

senttia. Toimintakatteen toteutuma on n. 24 prosenttia. Verotuloista on 

toteutunut n. 29 prosenttia ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion 

mukaan.  

 

Kuntaliiton viimeisimmän (tammikuussa julkistetun) veroennusteen mu-

kaan kunnan verotulot tulevat kasvamaan talousarvioon arvioidusta yli 

600 000 eurolla. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden ai-

kana suuria heittelyitä, joten talousarviota esitetään tältä osin korjattavan 

vasta puolivuotiskatsaukseen, kun uusimmat verotuloennusteet ovat käy-

tettävissä.  

 

Toimialakohtaisesti alkuvuosi on toteutunut sivistystoimessa ja kuntake-

hityksessä budjetoitua paremmin. Hallinto- ja taloustoimialan alle kuulu-

vaan sosiaali- ja terveystoimeen sisältyy ylitysuhkaa peräti 0,95 M€. Täs-

tä summasta Keusoten määrittämä Pornaisten kunnan laskennallinen 

osuus koko Keusoten ylitysennusteesta on 0,7 M€. Loppuosa 0,25 M€ oli 

Pornaisten kunnan asettama säästötavoite Keusotelle.  

 

Keusote on raportoinut, että mm. suun terveydenhuollon hoitovelan pur-

kuun tulee syntymään kustannuksia, jotka eivät ole olleet budjetoituja. 

Myös sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksulain muutos tulee vähentä-

mään Keusoten tuloja ja sitä kautta lisäämään myös kunnan menoja. 

Myös muita koronasta aiheutuvia budjetoimattomia kustannuksia on syn-

tynyt, mutta niitä ei ole raportoitu vielä kuntakohtaisesti. Valtiovarainmi-

nisteriöstä saatujen tietojen mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö tulee 

jakamaan valtionavustuksina hakemusten perusteella tukea koronasta ai-

heutuviin kustannuksiin, mutta se tulee jakoon ja maksatukseen vasta to-

dennäköisesti loppuvuodesta. Myöskään siitä ei ole vielä varmuutta ha-

keeko tuen Pornaisten kunta vai Keusote suoraan. 

 

      ./.. 
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36 Kunnanvaltuusto § 22  24.5.2021 
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Khall § 111  ./.. 

Toimialat ovat koostaneet tarvittavat talousarviomuutosesitykset al-

kuvuoden toteutumien perusteella: 

 

Keskusvaalilautakunnan tuloihin ja menoihin esitetään muutoksia mm. 

siirtyneiden kuntavaalien aiheuttamien kokousmäärien kasvusta johtuen. 

Koronapandemia on lisäksi aiheuttanut sen, että terveysturvalliseen ää-

nestämiseen ja suojavarusteisiin tulee satsata normaalia enemmän. Toi-

mintamenoihin esitetään lisäystä 8000 euroa ja toimintatuloihin 4100 eu-

roa. Nettovaikutus -3 900 euroa toimintakatteeseen. 

 

Henkilöstöhallinnon ohjelmistokustannukset kirjataan vuodesta 2021 

henkilöstöhallinnon tulosalueelle, kun ne aiempina vuosina on kirjattu 

yleishallintoon. Henkilöstöhallinnon tulosalueelle esitetään siirrettävän 

16 000 euroa ICT-palveluihin, vastaava erä vähennetään yleishallinnosta. 

Tällä ei ole vaikutusta toimintamenojen kokonaisuuteen. 

 

Kuntakehitystoimialalla esitetään lisämäärärahaa aluepelastuslaitoksen 

määrärahoihin teknisen hallinnon alle. Keski-Uudenmaan aluepelastus-

laitoksen maksuosuus on 410 563 euroa vuodelta 2021, joka on 27 680 

euroa budjetoitua enemmän. Aluepelastuslaitoksen kustannukset ovat 

teknisen hallinnon alla omalla kustannuspaikallaan. Vastaava säästö kate-

taan toimialan sisältä kaavoituksesta, jossa arvioidaan saavutettavan sääs-

töjä tältä vuodelta. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. 

 

Sivistystoimialalla esitetään talousarviomuutos kotikuntakorvaustuloihin, 

joka toteutuu tammikuussa saatujen valtionosuuspäätösten mukaan 

38 190 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Varhaiskasvatuksen 

liikuntahankkeeseen on saatu valtionavustusta 24 000 euroa, josta oma-

rahoitusosuus on 50 %. Tuloista ja menoista 50 % kohdistuu tälle vuodel-

le, jolloin talousarviomuutosta esitetään 12 000 euroa varhaiskasvatuksen 

tuloihin ja 24 000 euroa menoihin. Näiden muutosten vaikutus toiminta-

katteeseen on + 26 190 euroa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 

5.5.2020 käsitellyt sivistystoimen osavuosikatsausesityksen. 

 

Investointien osalta liikuntapaikkarakentamiseen saatiin valtionavustusta 

esteettömän luontopolun rakentamiseen 60 000 euroa. Esteettömälle 

luontopolulle oli varattu talousarviossa jo omarahoitusosuus mutta ei 

avustuksella katettavaa määrää. Talousarviomuutoksena esitetään inves-

toinnille Esteetön luontopolku rahoitusosuutta 60 000 euroa ja vastaavia 

menoja 60 000 euroa.  

 

      ./.. 
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Khall § 111  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-

 31.3.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimiala-

 kohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinto- ja taloustoimialan sekä kunta-

kehitystoimialan tulosalueiden väliset määrärahasiirrot esityksen mu-

kaan. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat määrärahamuutok-

set: 

 

Keskusvaalilautakunta toimintamenojen lisäys 8000 euroa ja toimintatu-

lojen lisäys 4100 euroa. 

 

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulojen lisäys 38 190 euroa ja 

varhaiskasvatuksen toimintamenojen lisäys 24 000 euroa ja tulojen lisäys 

12 000 euroa. 

 

Investointimäärärahoihin ja –tuloihin lisäys kohtaan Esteetön luontopol-

ku 60 000 euroa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 22, liite 6 Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä nro 6. 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. 

 

 Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esittämät 

määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon. 

 

 ______________________ 
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38 Kunnanvaltuusto § 23  24.5.2021 

Kunnanhallitus § 100  3.5.2021  172 

 

 

VUONNA 2020 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET 

 

Khall § 100   Valtuutetut ovat vuonna 2020 jättäneet seuraavat aloitteet: 

 

1) Tea Niemisen ja 15 muun valtuutetun allekirjoittama aloite 

22.6.2020: Pornaisten nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus kun-

nanvaltuustolle 

- valtuusto käsitellyt aloitteen 31.8.2020 §:ssä 41 ja to-

dennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

2) Keskustan valtuustoryhmän 28.9.2020 jättämä aloite koskien kestä-

vän liikkumisen/joukkoliikenteen kehittämistä 

- valtuusto on käsitellyt aloitteen 21.12.2020 §:ssä 66 ja 

todennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

3) Keskustan ja SDP:n valtuustoryhmien aloite 31.8.2020, koirille oma 

nimetty uimapaikka 

- vuoden 2021 talousarviossa on varattu 20 000 €:n mää-

räraha koirien ulkoilureitin ja uimapaikan rakentamista 

varten 

- aloitteen käsittely on kesken 

4) SDP:n valtuustoryhmän aloite 31.8.2020, pyöräilyn ja pyörämatkai-

lun edistäminen Pornaisissa 

- aloitteen käsittely on kesken 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2020 jätetty-

jen aloitteiden käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että aloit-

teet 1 ja 2 ovat loppuun käsitelty, aloitteiden 3 ja 4 osalta käsittely on 

vielä kesken. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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Kvalt § 23  ./.. 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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40 Kunnanvaltuusto § 24  24.5.2021 

Kunnanhallitus § 101  3.5.2021  173 

 

 

VUONNA 2020 JÄTETTY KUNTALAISALOITE 

 

Khall § 101   Anttilantien päällystämiseen liittyvä kuntalaisaloite jätetty 9.1.2020. 

 

- valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.5.2020 §:ssä 19 ja päättänyt mer-

kitä Anttilantien alkuosan päällystämisen ja Mika Waltarin koulun 

pysäköintialueen päällystämisen yhteishankintana ELY-keskuksen 

kanssa ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2020 jätetyn 

kuntalaisaloitteen käsittelytilanteen tietotoonsa saatetuksi ja toteaa, että 

vuonna 2020 jätetty kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 24 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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41 Kunnanvaltuusto § 25  24.5.2021 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 25 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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42 Kunnanvaltuusto § 26  24.5.2021 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 26 Keskusteltiin ympäristön hoitoon liittyvistä asioista, mm. ympäristökier-

roksen toteuttamisesta. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että 28.6.2021 on tämän valtuustokauden viimeinen 

kokous ja esitti toiveen, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan 

tuolloin kokoukseen paikan päällä koronatilanteen niin salliessa. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   24.5.2021 27 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

22 -26 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

44 

 

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 

 


