
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2021 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 7.6.2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto ja teams 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  201 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

122 28 a-f 202 Kotojärven kuntoradan esteettömän luontopolun suunnitelmien hyväksymi-

nen 

    

123 * 203-204 Lausunto poikkeamisluvasta/määräala 611-406-2-64-M609 

    

124 * 205-206 Lausunto poikkeamisluvasta/611-406-2-61 

    

125  207 Kunnanvaltuuston 24.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 

    

126 29 208 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevaa Saarni –nimistä tilaa kos-

kevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

127 30 209 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevaa Tammi –nimistä tilaa 

koskevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

128 31,* 210-211 Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen hyväksyminen 

    

129  212 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämät rekrytointilupahakemukset 

    

130  213 Sivistysjohtajan esittämä rekrytointilupahakemus 

    

131 * 214-215 Pornaisissa toimivan yrityksen esitys kunnan omistamien maa-alueiden 

käyttämisestä erämatkailuun 

    

132  216-217 Päiväkodin johtajan esittämät rekrytointilupahakemukset 

    

133  218 Ilmoitusasiat 

    

134  219 Muut asiat 

    

135  220-221 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  11/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  201 

KOKOUSAIKA Maanantai 7.6.2021 klo 18.00 – 20.45 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Laukka Jorma, teams 

Niinikoski Terhi, teams 

Nyrhivaara Henna, teams 

Palviainen Erja, teams   

Vilén Mika, poissa 

Putus Jaana, Aija Frantin varajäsen 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen, teams, klo 19.25 asti § 124 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka, teams kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, teams kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, teams klo 20.00 asti kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti, teams tekninen johtaja, §:t 122-124 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 122 – 135 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 10.6.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja Erja Palviainen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 10.6.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Henna Nyrhivaara    Erja Palviainen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 14.6.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

202 Kunnanhallitus § 122  7.6.2021 

 

 

 

KOTOJÄRVEN KUNTORADAN ESTEETTÖMÄN LUONTOPOLUN SUUNNITELMIEN  

HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 122, liite 28 a-f Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu Kotojärven kun-

toradan esteettömän luontopolun rakentamiseen 70.000€. Hankkeeseen 

on myös myönnetty 60 000€:n avustus.  Suunnitelmat ja tarvittavat 

urakka-asiakirjat ovat valmistuneet juuri ja hanke on tarkoitus toteuttaa 

tämän vuoden aikana. 

 

Liitteenä nro 28 a-f ovat kohteen asemapiirros, pituus- ja poikkileik-

kaukset, urakkaohjelma sekä työselostus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Kotojärven kuntoradan esteettömän luontopo-

lun suunnitelmat ja muut liitteen mukaiset asiakirjat. 

 

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 POIKKEAMISLUVASTA / MÄÄRÄALA 611-406-2-64-M609 

 

Khall § 123  HAKIJA: 

Määräalan 611-406-2-64-M609 (määräala kiinteistöstä 611-406-2-64) 

omistajat ovat jättäneet poikkeamislupahakemuksen. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen määräala sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Kotojär-

venmäki- nimisen kadun varrella. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa talousrakennuksen (Auto-

suoja) osittaiselle sijoittamiselle asemakaavan VL-1 alueelle. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Rakennuspaikka sijaitsee Kotojärvenrannan asemakaava-alueen AO ton-

tilla (erillispientalojen korttelialue). 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Talousrakennuksen sijoittaminen VL-1 alueelle on perusteltua alueen ta-

sapuolisen kohtelun vuoksi. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote asemakaavasta sekä raken-

nushanketta koskeva asemapiirros. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin pe-

rustein: 

 

- VL-1 alueen omistaa hakija ja alueen toteuttamisesta ja hoidosta vas-

taa asemakaavamääräysten mukaan maanomistaja 

 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun kuluessa Henna Nyrhivaara esitti, ettei poikkeamislupaa 

puolleta. 
 

Esitystä ei kannatettu.    ./.. 
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Khall § 123  ./.. 

  Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Pornaisten kunta paheksuu menettelyä, jolla tontin lisämaaksi myydään 

puistoaluetta. Menettelystä ei saa muodostua ennakkotapausta poikkeuk-

sellisen alueen ulkopuolella. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

Merkittiin, että Henna Nyrhivaara jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

 

______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-406-2-61 

 

Khall § 124  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-2-61 omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuk-

sen. Kiinteistön pinta-ala on 973 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Kotojärven-

ranta- nimisen kadun varrella. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa tukimuurien, kesäkeittiön ja 

terassin sijoittamiselle asemakaavan VL-1 alueelle. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Rakennuspaikka sijaitsee Kotojärvenrannan asemakaava-alueen AO ton-

tilla (erillispientalojen korttelialue). 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Rakenteilla olevan asuinrakennuksen tukeminen vaatii tukimuurien ra-

kentamisen, koska rakennus on perustettu metrin korkeammalle kuin 

hyväksytyissä lupapiirustuksissa on esitetty. Myös kesäkeittiön ja teras-

sin sijoittaminen VL-1 alueelle on perusteltua alueen tasapuolisen kohte-

lun vuoksi. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote asemakaavasta sekä raken-

nushanketta koskeva asemapiirros. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin pe-

rustein: 

 

- VL-1 alueen omistaa hakija ja alueen toteuttamisesta ja hoidosta vas-

taa asemakaavamääräysten mukaan maanomistaja 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 

      ./.. 
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Khall § 124  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Henna Nyrhivaara esitti Jorma Laukan kannattamana, että talon tuki-

muurin saa rakentaa, muttei terassia ja kesäkeittiötä. 

 

Keskustelun jälkeen Henna Nyrhivaaran ehdotus hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Pornaisten kunta paheksuu menettelyä, jolla tontin lisämaaksi myydään 

puistoaluetta. Menettelystä ei saa muodostua ennakkotapausta poikkeuk-

sellisen alueen ulkopuolella. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 24.5.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 125 Kunnanhallitukselle esitellään 24.5.2021 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 22 Talousarvion toteutuminen 1.1. – 

31.3.2021/osavuosikatsaus 1 ja talousarviomuutokset 

  Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, hallintokunnat, kirjanpito 

 

§ 23 Vuonna 2020 valtuutettujen jättämät aloitteet 

  Otteet: kuntakehitysjaosto ja vapaa-aikatoimi 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA SAARNI –NIMISTÄ 

TILAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 126, liite 29 Pornaisten kunta on myynyt 26.5.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 1 750 m2:n suuruisen 

tilan Saarni RN:o 49:32 (611-406-49-28). 

 

Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

korttelialuetta (AO). Tila muodostaa karttaliitteen mukaisen Kartanorin-

teen asemakaavan korttelissa 217 sijaitsevan tontin nro 1. Tontin raken-

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

rakentaa yhden asunnon. 

 

Kauppahinta on 52 500 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 29 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 26.5.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 29 mukaisena. 

 

   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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PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA TAMMI –NIMISTÄ  

TILAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 127, liite 30 Pornaisten kunta on myynyt 1.6.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 1835 m2:n suuruisen 

tilan Tammi RN:o 49:32 (611-406-49-28). 

 

Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

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

teen asemakaavan korttelissa 214 sijaitsevan tontin nro 9. Tontin raken-

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

rakentaa yhden asunnon. 

 

Lisäksi myydään lisämaaksi liitekarttaan merkitty n. 50 m2:n suuruinen 

määräala tilasta Lähimetsä RN:o 49:21 (611-406-49-21). Määräala on 

osa Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen korttelissa 214 sijaitse-

vasta ohjeellisen tonttijaon mukaisesta tontista nro 10. Rakennusoikeu-

den määrittelevä tehokkuus on e=0,20. Tontilta syntyy yhteys kaavan 

mukaiselle virkistysalueelle. 

 

Kauppahinta on 56 550 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 30 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 1.6.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 30 mukaisena. 

 

   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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HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 128, liite 31 Helsingin seudun kuntien yhteistyö perustuu vuonna 2005 hyväksyttyyn 

yhteistyösopimukseen, jossa on sovittu mm. yhteistyön tavoitteista, or-

ganisoinnista, periaatteista ja menettelytavoista. Helsingin seudun yh-

teistyökokouksessa (HSYK) 13.8.2020 käsiteltiin teknisesti ja rakenteel-

taan uudistettua Helsingin seudun kuntien välistä yhteistyösopimusta. 

Sopimuksen osalta 13.8.2020 kokouksessa todettiin siihen tehdyt muu-

tokset tarkoituksenmukaisiksi. Sopimus päätettiin kuitenkin hyväksyä 

yhteistyökokouksessa vasta sen jälkeen, kun yhteistyökokous on päättä-

nyt kantansa Porvoon ja Lohjan esitykseen liittyä sopimukseen. 

 

Porvoon ja Lohjan kaupungit toimittivat kesäkuussa 2020 ja Siuntion 

kunta syyskuussa Helsingin seudun yhteistyökokoukselle esityksensä 

tulla kutsutuksi mukaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen toimin-

taan. HSYK päätti kokouksessaan 1.8.2020 toteuttaa ko. kuntien liitty-

misestä selvityksen. Selvitystä käsiteltiin HSYKin joulukuun 15.12.2020 

kokouksessa, jolloin asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa ko-

kouksessa keväällä 2021. 

 

Helsingin seudun kunnan- ja kaupunginjohtajat ovat HSYK:n joulukuun 

2020 kokouksen jälkeen käsitelleet asiaa kokouksessaan 19.2.2021 ja 

päättäneet ehdottaa yksimeilisesti yhteistyökokoukselle, että Porvoo, 

Lohja ja Siuntio hyväksyttäisiin yhteistyökokoukseen mukaan ns. kump-

panuusjäseninä. Edellä mainittu tarkoittaisi, että yhteistyötä koskevaan 

sopimukseen sisällytettäisiin uusi jäsenyysmuoto, joka oikeuttaisi ko. 

kuntien osallistumisen Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokouksiin 

sekä seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan kokouk-

siin. Kumppanuuskunnat osallistuisivat HSYK:in toimintaan (kokouk-

siin) kuten sopimuskunnat, mutta eivät osallistuisi valmisteluun tai pää-

töksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, sopimuksessa 

mainittuun MAL-suunnitelman laadintaan, eivätkä valtion kanssa laadit-

tavaan MAL-sopimukseen (poikkeuksena liikenteen osalta Siuntion kun-

ta, joka on HSL:n jäsenkunta). Asiaomaiset kunnat eivät myöskään tulisi 

jäseniksi valtioneuvoston hallituskaudeksi 2019 – 2023 asettamaan met-

ropolipolitiikan yhteistyöryhmään. 

 

Edellä mainittu tarkoittaisi, että HSYK:in uusi kokoonpano ja kokoon-

panon muutoksista johtuvat seikat kirjattaisiin Helsingin seudun yhteis-

työsopimukseen ja sopimukseen sisällytettäisiin kumppanuusjäsenyyden 

määrittely. Yhteistyökokoukseen osallistuisivat jatkossa sopimuskuntien 

että kumppanuuskuntien kunnan/kaupunginvaltuustojen ja -hallituksen 

1. puheenjohtajat. Tämän johdosta kokoonpano laajenisi 28:sta luotta-

mushenkilöstä 34:ään luottamushenkilöön.  

     ./.. 
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Khall § 128  ./.. 

Yhteistyökokous voisi jatkossakin päättää, että valtuustokaudeksi ko-

koukseen valitaan 4 – 6 lisäjäsentä. Lisäjäsenet edustaisivat jatkossakin 

sopimuskuntia: 2-4 pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja 2 KUUMA-

seutua. 

 

Helsingin seudun yhteistyökokous päätti 11.5.2021 hyväksyä Porvoon, 

Lohjan ja Siuntion kunnat yhteistyökokoukseen kumppanuusjäseniksi. 

Lisäksi yhteistyökokous päätti tämän johdosta tehtävistä ja muista muu-

toksista Helsingin seudun yhteistyösopimukseen. 

 

Edelleen yhteistyökokous päätti, että tarkistettu sopimus toimitetaan hy-

väksyttäväksi kaikkiin seudun kuntiin, jonka jälkeen se tulee voimaan. 

Tarkistetun sopimuksen ovimaantulo edellyttää kaikkien sopijakuntien 

hyväksymisen. 

 

Liitteenä nro 31 on tarkistettu Helsingin seudun yhteistyösopimus sekä 

tiedoksi HSYK:n pöytäkirja 11.5.2021 pidetystä kokouksesta.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 31 olevan tarkistetun Hel-

singin seudun yhteistyösopimuksen. 

 

   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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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 129 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemuk-

set: 

 

1) Kaksi laaja-alaisen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva pal-

velussuhdetta 1.8.2021 alkaen ja 5.8.2021 alkaen 

- nykyiset viranhaltijat lopettavat 

- oppilailla on oikeus saada riittävää tukea opintoihinsa 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Luokanopettajan perhevapaan sijaisuus 9.8.2021 – 4.6.2022 väliseksi 

ajaksi 

- ei voida jättää täyttämättä 

- talousarviossa on varattu määräraha 

3) Luokanopettajan määräaikainen palvelussuhde 2.8.2021 – 31.7.2022 

väliseksi ajaksi 

- viranhaltija irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2021 alkaen 

- täytetään määräaikaisesti oppilasmäärän vähenemisen vuoksi, 

asiaa tarkastellaan uudelleen vuonna 2022 

- talousarviossa on varattu määräraha 

Kunnanhallituksen päätösten mukaan kaikkien vakinaisten 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 
 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 130   Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuh-

de 1.8.2021 alkaen. 

 

- yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaa hoitanut henkilö siirtyy 

toisen kunnan palvelukseen 

- yhtenäiskoulun johtaminen edellyttää toiminnasta vastaavaa 

rehtoria ja apulaisrehtoria 

- palvelutarpeen mahdolliset muutokset eivät vaikuta siihen, että 

koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori sekä apulaisreh-

tori 

- 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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PORNAISISSA TOIMIVAN YRITYKSEN ESITYS KUNNAN OMISTAMIEN MAA-

ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ ERÄMATKAILUUN 

 

Khall § 131 Pornaislainen toimintaansa käynnistävä matkailuyritys on toimittanut 

kunnalle pyynnön saada käyttää kunnan omistamia maa-alueita erämat-

kailuun. Yrityksen asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt ja ryhmät sekä yk-

sityisasiakkaat. 

 

Esitys pitää sisällään kunnan omistamien maa-alueiden sisältämät käyt-

töoikeudet Hyötinmäen ja Kivisniemen alueilla seuraaviin käyttötarkoi-

tuksiin: 

 

 vaeltaminen, hiihtäminen ja pyöräily 

 yöpyminen väliaikaisissa majoitteissa alueella 

 tulenteko alueella sallittuna aikana ja ennalta sovituissa paikoissa 

 puuaineksen käyttö maastosta kestävän kehityksen mukaisesti 

 huoltoajon salliminen moottoriajoneuvoa käyttäen (esim. traktori, 

mönkijä tai moottorikelkka) 

 yleiset jokamiehenoikeudet, esim. marjastus ja sienestys  

 

Lisäksi esitetään mahdollisuutta kunnan omistaman kiinteistön vuok-

raamiseen 30–50 vuoden vuokra-ajalla. Kyseeseen tulisi nimellinen 

vuokra, jota kuoletettaisiin alueen rakennuskantaa kunnostamalla. Esitys 

koskee tilaa, joka sijaitsee Kesä-Mopo kahvilan vieressä Mustijokeen ra-

joittuvalla tontilla. Tontilla on huonokuntoinen saunarakennus, joka olisi 

tarkoitus kunnostaa ja käyttää jokikalastuksen ja jokimatkailun kiintopis-

teenä. 

 

 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään yrityksen esitys, joka sisältää 

hanketta koskevat taustatiedot. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus pitää esitettyä matkailuhanketta sinänsä kannatettavana. 

Ennen lopullista päätöstä kunnanhallitukselle tulee esittää sopimusluon-

nos, joka sisältää yrityksen esittämän suunnitelman ja kuvauksen tarvit-

tavista huoltoreiteistä, väliaikaiseen majoitukseen tarkoitetuista alueista 

ja tulentekopaikoista. Sopimusluonnoksessa tulee määritellä myös toi-

mintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet.  

 

Sen sijaan kunta suhtautuu kielteisesti yrityksen esittämän kiinteistön ja 

sillä olevan saunarakennuksen vuokraamiseen nimellisellä vuokralla. 

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Mika Waltarin koulun läheisyydessä ja se 

on Pornaisten eteläisten kylien osayleiskaavassa osoitettu asuinraken-

nuksen rakennuspaikaksi.     ./.. 
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Khall § 131  ./.. 

Yritystä on informoitu mahdollisuudesta tehdä tarjous Laukkosken ky-

lässä sijaitsevasta Lustigkulla nimisestä tilasta rakennuksineen. Tila si-

jaitsee lähellä suuria yhtenäisiä metsäalueita, jotka tosin ovat yksityises-

sä omistuksessa. Tilasta on pyydetty tarjouksia 11.6.2021 mennessä jul-

kisella tarjouspyynnöllä. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 132 Päiväkodin johtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset: 

 

1) Liikuntakoordinaattorin määräaikainen palvelussuhde 1.8.2021 – 

30.6.2022 väliseksi ajaksi 

- aluehallintovirasto on myöntänyt 24 000 € Liikkuva lapsi hank-

keeseen 

- liikuntakoordinaattori vahvistaa henkilökunnan liikunnan ohjaus-

ta, opetusta ja toteutusta  

- liikuntasuunnitelman luominen Pornaisten kunnalle 

- APM-testien tekeminen päiväkodeissa ja esiopetuksessa 

- kunnan omarahoitusosuus on varattu talousarvioon 

2) Päiväkotiapulaisen toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 

1.8.2021 alkaen 

- henkilö siirtynyt varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin 

- toiminta edellyttää päiväkotiapulaisen palkkaamista 

- talousarviossa on varattu määräraha 

3) Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen palvelussuhde 

1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi 

- nykyinen henkilö siirtymässä varhaiskasvatuksen liikuntakoordi-

naattorin tehtäviin 

- toiminta edellyttää lastenhoitajan sijaisen palkkaamista Linnun-

laulun päiväkotiin 

- 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 haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

     ./.. 
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Khall § 132  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 133  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Kuntaliiton yleiskirje 8/2021, 28.5.2021: Kunnanhallituksen, lauta-

kuntien ja muiden toimielinten valinnat. 

 Kansaneläkelaitoksen päätös 26.5.2021: Päätös työnantajan järjes-

tämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 

1.1..2020-31.12.2020. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 6.5.2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 11.5.2021. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

6.5.2021 § 32: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-401-11-78 

A Pornainen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

6.5.2021 § 33: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-401-11-78 

B Pornainen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

6.5.2021 § 34: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-401-11-78 

C Pornainen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

6.5.2021 § 35: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-406-1-161 

Pornainen. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

6.5.2021 § 36: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-406-6-64 

Pornainen. 

 Osallistuvan budjetoinnin esitykset on pyydetty jättämään 4.6. 

mennessä, 3.6. mennessä on jätetty 8 esitystä. Määräaikana tulleet 

esitykset esitellään kokouksessa. 

 Päätöksiä ajalta 4.5. – 7.6.2021: 

Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

Kunnassa tulee ottaa käyttöön lähtöhaastattelu, jota varten laaditaan 

haastattelulomake. 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 134 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.6.2021  135 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

122- 125, 129 - 134 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

126 - 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

126 - 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

221 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 

Markkinaoikeus  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.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 

 

 


