
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 15/2021 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 6.9.2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto ja teams 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  315 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  315 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

195 * 316-317 Talvikunnossapito 2021-2024 

    

196 * 318 Ateriakuljetukset 

    

197 * 319-321 Kunnan edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, 

yhdistysten ja osakeyhtiöiden vuosikokouksiin sekä yhteistyötoimikuntaan 

toimikaudelle 2021-2025 

    

198 * 322-323 Toimikuntien asettaminen vuosille 2021-2023 

    

199  324-325 Kunnanvaltuuston 30.8.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntööpano 

    

200  326 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2021 

    

201  327-328 Yhteisöavustusten myöntäminen vuonna 2021 

    

202  329 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 2021-2023 

    

203  330-331 Kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Rosk´n Roll Oy Ab:n yli-

määräiseen yhtiökokoukseen 

    

204 43 332 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan Laidunalue –nimisen 

tilan määräalaa koskevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

205  333 Kunnan luottamushenkilöedustajan ja varaedustajan nimeäminen Mäntsälän 

kunnan ikäihmisten neuvostoon 

    

206  334 Vammaisneuvoston nimeäminen 

    

207  335-336 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Suomen Kuntaliiton vaalipiirien 

kuntapäiville 5.10.2021 

    

208  337 Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Porvoon kaupungin ympä-

ristöterveysjaostoon toimikaudeksi 2021-2023 

    

209  338 Kuntalaisaloite lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnista 

    

210 * 339 Kuntalaisaloite nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyn takaamiseksi 

    

   ./.. 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

   ./.. 

211  340 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

212 44 a-

b, * 

341-342 Pornaisten kuntastrategian tarkistaminen ja organisaation muutostarpeiden 

tarkastelu 

    

213 45 343 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan Laidunalue –nimisen 

tilan määräalaa koskevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

214 46 344 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevaa Koivu –nimistä tilaa kos-

kevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

215  345 Ilmoitusasiat 

    

216  346 Muut asiat 

    

217  347-348 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

KOOLLEKUTSUJA Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoak 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  15/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  315 

KOKOUSAIKA Maanantai 6.9.2021 klo 18.00 – 20.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams  

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

Lempinen Henni, Aija Frantin varajäsen 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Wäre Jari sivistysjohtaja klo 18.00-18.30 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 195 – 217 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 9.9.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Juntunen ja Henni Lempinen. 

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 9.9.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Juha Juntunen    Henni Lempinen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 10.9.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

316 Kunnanhallitus § 195  6.9.2021 

 

 

 

TALVIKUNNOSSAPITO 2021 – 2024 

 

Khall § 195 Talvikauden lumitöistä ja hiekoituksesta kunnan omistamien kiinteistö-

jen piha-alueiden sekä asemakaava-alueiden katujen ja kevytväylien tal-

vikunnossapidosta pyydettiin tarjouksia ilmoituksella 2.7.2021 (päivitet-

ty 6.7.2021) kunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla. 

 

  Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 23.7.2021 klo 12.00. Määräaikaan 

  mennessä tarjouksia saapui 5 kappaletta.  

 

  Tarjousten voimassaoloaika on 3 vuotta. Tarjoushinnat tarkistetaan 2. ja 

  3. kunnossapitokauden osalta maarakennusalan konekustannusindeksin 

  mukaisesti. 

 

  Tarjouspyynnön mukaisesti kaavatiet katsotaan yhteen urakkaan kuulu-

  vaksi liitekartan mukaisesti. Piha-alueet voidaan jakaa kohteittain.  

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi yhteenveto tarjouksista ja  

  tarjouspyynnön liitekartta.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy tarjoukset esityksen mukaan seuraavasti: 

 

 Matti Niinikosken tarjous: kadut ja kevyenliikenteen väylät liite-

kartan mukaisesti sekä kiinteistöt kunnantoimisto, kirjasto, yhte-

näiskoulu, terveyskeskus, Aurinkomäen palvelukeskus, Linnun-

laulun päiväkoti, paloasema (Välitie 2), Kaukolämpölaitos ja tie, 

Nuorisotalo Ponu, asunnot (Makasiinikuja 7), Kuntala rivitalot 

(Makasiinikuja 4), Jokimäen palotalli ja ekopiste (Rantalantie), 

Mika Waltarin koulu 
 

 Pekka Vilkmanin (Maatalousyhtymä Vilkman Jukka ja Vilkman 

Pekka) tarjous: Halkian palotalli (Pietalantie 11) ja ekopiste 

(Nummentie 4), Isojärven leirimaja 
 

 Teuvo Frantin tarjous: kunnan varasto, Hyötinmäen vedenotta-

mo, Hietasen kuntoradan tie ja P-alue, Nummenmaan vedenot-

tamo 

  

 Taneli Vuoren tarjous: Parkkojan koulu ja ekopiste 

   

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

       ./.. 
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317 Kunnanhallitus § 195  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 195  ./.. 

  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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318 Kunnanhallitus § 196  6.9.2021 

 

 

 

ATERIAKULJETUKSET 

 

Khall § 196 Pornaisten kunnan koulujen, päiväkotien ja kotipalveluaterioiden kulje-

tuksista ajalle 1.9.2021-31.7.2022 (sekä optio ajalle 1.8.2022-31.7.2023) 

julkaistiin tarjouspyyntö Hilma- julkiset hankinnat-sivustolla 22.7.2021 

(lisäkirje 9.8.2021). 

   

Pyydettyyn määräaikaan mennessä (16.8.2021 klo 12.00) saapui yksi 

tarjous. Tarjouksen antoi Posti Oy. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tarjous sekä tarjousten avaus-

pöytäkirja. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Posti Oy:n antaman tarjouksen ateriakuljetuk-

sista. 

 

  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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319 Kunnanhallitus § 197  6.9.2021 

 

 

 

KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUK-

SIIN, YHDISTYSTEN JA OSAKEYHTIÖIDEN VUOSIKOKOUKSIIN SEKÄ YHTEISTYÖ-

TOIMIKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2021 – 2023 

 

Khall § 197  Kunta on osakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä: 

- Asunto Oy Pornaisten Puistomäki 

- Asunto Oy Kirveskoski 

- Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne 

- Asunto Oy Pornaisten Katajisto 

- Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi 

 

Kunnanhallitus on lisäksi nimennyt edustajat ja varaedustajat seuraaviin 

vuosikokouksiin/yhtiökokouksiin/osuuskuntakokouksiin: 

- Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistys 

- Vesiosuuskunta Suonen osuuskuntakokous 

- Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous 

- Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous 

- Rosk´n Roll Oy Ab 

- Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous 

- Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry 

- KAS asunnot Oy:n yhtiökokous 

- Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous 

- Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke 

- Helsingin seudun Kauppakamarin vuosikokous 

- Kuntien Tiera Oy 

- Sarastia Oy 

- Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus 

- Yhteistyötoimikunta 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio §:stä 175/17.6.2019. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat ja varaedustajat edellä 

mainittuihin toimielimiin vuosiksi 2021 – 2023. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

320 Kunnanhallitus  § 197  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 197  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi ja varaedustajiksi seuraavat 

henkilöt: 

 

Asunto Oy Pornaisten Puistomäki 

Seija Marttila, varalla Antti Ikonen 

 

Asunto Oy Kirveskoski 

Seija Marttila, varalla Antti Ikonen 

 

Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne 

Seija Marttila, varalla Antti Ikonen 

 

Asunto Oy Pornaisten Katajisto 

Seija Marttila, varalla Antti Ikonen 

 

Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi 

Seija Marttila, varalla Anna Builina 

 

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys 

Jaakko Nurmi, varalla Aija Franti 

 

Vesiosuuskunta Suonen osuuskuntakokous 

Vesa-Pekka Husso, varalla Henna Nyrhivaara 

 

Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokous 

Liljan-Kukka Runolinna, varalla Tea Nieminen 

 

Vanhan Myllysillan yksityistien vuosikokous 

Päivi Liu, varalla Liljan-Kukka Runolinna 

 

Rosk´n Roll Oy Ab 

Juha Virkki, varalla Antti Ikonen 

 

Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous 

Mika Vilén, varalla Henna Nyrhivaara 

 

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokous 

Erja Palviainen, varalla Anna Builina 

 

Kehittämisyhdistys Silmu ry 

Hannu Haukkasalo, varalla Seija Marttila 

      ./.. 
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321 Kunnanhallitus § 197  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 197  ./.. 

Kunta-asunnot Oy:n yhtiökokous 

Seija Marttila, varalla Hannu Haukkasalo 

 

  Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous 

  Hannu Haukkasalo, varalla Seija Marttila 

 

  Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke 

  Hannu Haukkasalo, varalla Antti Ikonen 

 

  Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokous 

  Hannu Haukkasalo, varalla Seija Marttila 

 

  Kuntien Tiera Oy 

  Seija Marttila, varalla Hannu Haukkasalo 

 

  Sarastia Oy 

  Seija Marttila, varalla Hannu Haukkasalo 

 

  Yhteistyötoimikunta 

  Liljan-Kukka Runolinna, varalla Erja Palviainen 

  Juha Virkki, varalla Mika Vilén 

 

  ______________________ 
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322 Kunnanhallitus § 198  6.9.2021 

 

 

 

TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN VUOSILLE 2021 – 2023 

 

Khall § 198 Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2019 §:ssä 174 asettanut vuosille 

2019 – 2021 seuraavat toimikunnat: 

- kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta 

- kunniamerkkitoimikunta 

- hallinnon kehittämistoimikunta 

- palkkatoimikunta 

 

Lisäksi on valittu edustaja ja varaedustaja Porvoon kaupungin musiik-

kiopiston yhteistyöryhmään. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio §:stä 174/17.6.2019. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää toimikaudekseen asetettavista toimikunnista sekä 

päättää niiden kokoonpanosta ja nimeää niiden puheenjohtajat ja ko-

koonkutsujat. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat toimielimet: 

 

Kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta 

Vesa Palmgren, puheenjohtaja, kokoonkutsuja 

 Päivi Pelkonen, asiantuntijajäsen 

Jenny Vilkman 

Vesa-Pekka Husso 

Mari Valve 

Mika Vilén 

Seija Marttila 

 

Kunniamerkkitoimikunta 

Liljan-Kukka Runolinna, puheenjohtaja 

Mikael Miettinen 

Tea Nieminen 

Seija Marttila 

 

      ./.. 
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323 Kunnanhallitus  § 198  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 198  ./.. 

  Hallinnon kehittämistoimikunta 

  Juha Virkki, puheenjohtaja 

  Liljan-Kukka Runolinna 

  Henna Nyrhivaara 

  Mikael Miettinen 

  Seija Marttila 

  Hannu Haukkasalo 

 

  Palkkatoimikunta 

  Juha Virkki, puheenjohtaja 

  Liljan-Kukka Runolinna 

  Mari Valve 

  Mika Vilén 

  Hannu Haukkasalo 

  Seija Marttila 

 

Lisäksi kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Porvoon kaupungin 

musiikkiopiston yhteistyöryhmään Marianne Lindbladin ja varaedusta-

jaksi Minna Vihkon. 

 

  ______________________ 
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324 Kunnanhallitus § 199  6.9.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 30.8.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 199 Kunnanhallitukselle esitellään 30.8.2021 pidetystä kokouksesta laadittu 

pöytäkirja. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  § 46 Tarkastuslautakunnan vaali vuosille 2021 – 2025 

   Otteet: valitut henkilöt, palkat 

  § 47 Sivistyslautakunnan vaali vuosille 2021 – 2025 

   Otteet: valitut henkilöt, palkat, koulujen rehtorit 

  § 48 Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille 2021 – 2025 

   Otteet: valitut henkilöt, palkat 

§ 49 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Mäntsälän kasvatus- ja 

sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 

  Otteet: valitut henkilöt, Mäntsälän kunta 

§ 50 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille 

2021 – 2025 

  Otteet: valitut henkilöt, Maanmittaustoimisto 

§ 51 Käräjäoikeuden lautamiehen vaali 

  Otteet: valittu henkilö, Itä-Uudenmaanmaan käräjäoikeus 

§ 52 Yhden jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvot-

telukuntaan 

  Otteet: valitut henkilöt, Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

§ 53 Kahden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta 

HUS-kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021 – 

2025 

  Otteet: valitut henkilöt, HUS-kuntayhtymän kirjaamo 

§ 54 Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Keski-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymäval-

tuustoon toimikaudeksi 2021 – 2025 

Otteet: valitut henkilöt, Keski-Uudenmaan koulutuskunta-

yhtymä 

§ 55 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen yhteiseen rakennus- 

ja ympäristölautakuntaa toimikaudeksi 2021 – 2025 

  Otteet: valitut henkilöt, Askolan kunta 

§ 56 Kuntakehitysjaoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2021 – 

2025 

  Otteet: valitut henkilöt, palkat, tekninen johtaja 

§ 57 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Uudenmaan pe-

lastuslaitoksen johtokuntaan  

Otteet: valitut henkilöt, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, 

Vantaan kaupungin kirjaamo 

     ./.. 
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325 Kunnanhallitus § 199  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 199  ./.. 

§ 58 Pornaisten kuntaa edustavan jäsenen ja varajäsenen valit-

seminen Itä-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön edustajis-

toon 

Otteet: valitut henkilöt, Itä-Uudenmaan ajorataharjoitte-

lusäätiö 

§ 59 Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Uuden-

maan jätelautakuntaan 

  Otteet: valitut henkilöt, Uudenmaan jätelautakunta 

§ 60 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston 

jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 2021 – 2025 

Otteet: valitut henkilöt, Keski-Uudenmaan Sote-

kuntayhtymän kirjaamo 

§ 61 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen KUUMA-

johtokuntaan 2021 – 2025 

  Otteet: valitut henkilöt, KUUMA-toimisto 

§ 62 Edustajan ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Uuden-

maan maakuntavaltuuston valinnan suorittavaan edusta-

jainkokoukseen 14.9.2021 

  Otteet: valitut henkilöt, Uudenmaan liitto 

 

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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326 Kunnanhallitus § 200  6.9.2021 

 

 

 

JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2021 

 

Khall § 200 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 8 000,00 €:n määräraha (meno-

kohta 4742.1220) järjestö- ja seurataloavustuksia varten.  

 

   Hakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. 

 

 Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushake-

mukset: 

      Haettu avustus 

   Halkian Työväenyhdistys ry ei summaa 

   Laukkosken Nuorisoseura ry 3 300,00 € 

   Pornaisten Laukkosken Työväenyhdistys ry, ei summaa 

   Pornaisten Nuorisoseura ry 3 500,00 € 

   Pornaisten Rauhanyhdistys Ry 5 000,00 € 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että 

kukin yhdistys saa 1 600,00 €. 

  

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. 

 

Merkittiin, että Erja Palviainen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta 

käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

______________________ 
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YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2021 

 

Khall § 201 Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.2021 §:ssä 70 päivittänyt kunnan-

hallituksen myöntämien yhteisöavustusten myöntämisperiaatteet: 

 

1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tu-

lee olla Pornainen 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasial-

linen tulonlähde 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on il-

moitettava kunnalle 

5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toiminta avustusta 

Pornaisten kunnan avustusjärjestelmän kautta 

6. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja 

toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 

7. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan 

8. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. mennessä 

9. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavak-

si kunnan verkkosivuilla 

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 4 000,00 €:n määräraha (meno-

kohta 4742.1220) yhteisöavustuksia varten.  

 

Hakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. 

 

Määräajan kuluessa jätetiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushake-

mukset: 

     Haettu Esitys 

Pornaisten Eläkkeensaajat ry 500,00 500,00 

Pornaisten Sotaveteraanit ry 1000,00 1 000,00 

Pornaisten Rauhanyhdistys ry 1000,00 500,00 

Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry. 500,00 500,00 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan esityksen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

       ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

328 Kunnanhallitus § 201  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 201  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta 

asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

______________________ 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA 2021 – 2023 

 

Khall § 202 Hallintosäännön 125 §:n mukaan kunnanhallitus voi 2 momentissa ilme-

nevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läs-

näolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan 

määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, val-

tuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin toimieli-

miin. 

 

Kunnanhallituksen edustaja on ollut nimettynä lisäksi yhteiseen raken-

nus- ja ympäristölautakuntaan. 

 

Vuosiksi 2019 – 2021 kunnanhallitus on 17.6.2019 §:ssä 170 nimennyt 

sivistyslautakuntaan Terhi Niinikosken ja yhteiseen rakennus- ja ympä-

ristölautakuntaan Mika Vilénin. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

 Kunnanhallitus nimeää edustajansa vuosiksi 2021 – 2023 sivistyslauta-

kuntaan ja yhteiseen rakennus- ja ympäristölautakuntaan. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi sivistyslautakuntaan Erja Palviaisen ja yhteiseen 

rakennus- ja ympäristölautakuntaan Aija Frantin. 

 

______________________ 
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KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ROSK´N ROLL OY AB:N 

YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Khall § 203 Rosk´n Roll Oy Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 

21.9.2021 klo 13.00 teams-videoneuvottelukokouksena. 

 

Kevään 2021 kuntavaalien siirtymisen vuoksi Rosk´n Rollin hallituksen 

varsinaiset jäsenet pidettiin ennallaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa 27.5.2021. Yhtiökokouksessa päätettiin, että alkusyksystä järjeste-

tään ylimääräinen yhtiökokous, jossa uusi hallitus nimetään. Hallituksen 

jäsenille ei valita varajäseniä. 

 

Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021 – 2023) nimetään hallituksen 

edustajat seuraavasta yhdeksästä kunnasta: Porvoo, Lohja, Raasepori, 

Vihti, Siuntio, Inkoo, Sipoo, Loviisa ja Pornainen. Kunnan nimeämän 

hallitusjäsenen nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa toimitusjohtajalle en-

nen yhtiökokousta. Hallituksen jäsentä ei nimetä seuraavaksi kaksivuo-

tiskaudeksi Askolasta, Hangosta eikä Karkkilasta. 

 

Yhtiökokouksessa kuntaa edustavan henkilön nimi sekä valtakirja osal-

listujan valtuutuksesta tulee ilmoittaa etukäteen teams-kokouskutsun lä-

hettämistä varten. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan 

Rosk´n Roll Oy Ab:n 21.9.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokouk-

seen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus nimeää Pornaisten kunnan hallitusjäsenen seu-

raavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021 – 2023 ja ilmoittaa hänen yhteystie-

dot yhtiön toimitusjohtajalle ennen yhtiökokousta. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Rosk´n Roll Oy Ab:n 21.9.2021 pidettävään yli-

määräiseen yhtiökokoukseen Juha Virkin ja varalle Antti Ikosen. 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan hallitusjäseneksi seuraavaksi kaksivuo-

tiskaudeksi 2021 – 2023 Aija Frantin.   ./.. 
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Khall § 203  ./.. 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN LAIDUNALUE –

NIMISEN TILAN MÄÄRÄALAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 204, liite 43 Pornaisten kunta on myynyt 25.8.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan noin 795 m2:n suu-

ruisen määräalan tilasta Laidunalue RN:o 2:54 (611-406-2-54). 

 

Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

lojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen, 

Laidunalueen asemakaavan korttelissa 306 sijaitsevan tontin nro 4. ton-

tin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,25. 

 

Kauppahinta on 23 850 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 43 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 25.8.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen  

nro 43 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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KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN 

MÄNTSÄLÄN KUNNAN IKÄIHMISTEN NEUVOSTOON 

 

Khall § 205   Mäntsälän kunnan hallintosäännössä todetaan: 

Ikäihmisten neuvostossa on yhdeksän (9) varsinaista jäsentä + henkilö-

kohtaiset varajäsenet. Heistä neljä (4) on Mäntsälän ja kaksi (2) Pornais-

ten eläkeläisjärjestöjen ehdottamia. Mäntsälän kunnan luottamushenki-

löedustajia on kaksi ja Pornaisten kunnan edustajia yksi. 

 

Mäntsälän kunnanhallitus valitsee ikäihmisten neuvoston toimikauttaan 

vastaavaksi ajaksi. Ikäihmisten neuvoston tehtävistä on säädetty kunta-

lain 27 §:ssä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan ikäihmisten 

neuvoston vaalia varten. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Ikäihmisten neuvostoon  

Liljan-Kukka Runolinnan ja varalle Erja Palviaisen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN 

 

Khall § 206 Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan 

kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi 

ajaksi 5 tai 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

Jäsenistä ja varajäsenistä 3 tai 5 valitaan Pornaisten kunnan alueella toi-

mivien vammaisjärjestöjen edustajista. Kunnanhallitus pyytää esityksen 

jäsenistä ja varajäsenistä ja vahvistaa sen jälkeen vammaisneuvoston ko-

koonpanon. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti Por-

naisten kunnassa toimivia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä 

Lisäksi kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon yhden ja sivistyslau-

takunta yhden jäsenen ja varajäsenen. 

 

Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. Vammaisneuvosto voi tarvittaessa pyytää kokouksiinsa asian-

tuntijoita.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus pyytää Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:tä ja si-

vistyslautakuntaa esittämään edustajansa vammaisneuvoton jäseniksi ja 

varajäseniksi. 

 

   Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston saatuaan esitykset. 

 

   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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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMEN KUNTALIITON  

VAALIPIIRIEN KUNTAPÄIVILLE 5.10.2021 

 

Khall § 207 Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 

varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutet-

tuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yh-

distyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä va-

litaan tasauspaikolta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja 

varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11. – 

31.12.2021. 

 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntapäiville. Kunnalla on asu-

kaslukunsa mukaan määräytyen 1 – 4 edustajaa. Edustajille voidaan ni-

metä henkilökohtaiset varahenkilöt tai varahenkilöt sijaantulojärjestyk-

sessä. Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan 

ollessa estynyt. 

 

Kunnan edustajien määrä kuntapäiväkokouksessa määräytyy seuraavas-

ti: 

- asukasluku enintään 10 000, yksi edustaja 

- asukasluku 10 001 – 50 000, kaksi edustajaa 

- asukasluku 50 001 – 100 000, kolme edustajaa 

- asukasluku yli 100 000, neljä edustajaa 

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset pidetään 5.10.2021 etänä 

teams-kokouksina. Kokouskutsut lähetetään syyskuun lopussa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen va-

rajäsenen 5.10.2021 pidettäville Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille 

kuntapäiville. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi 5.10.2021 pidettäville Suo-

men Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville Juha Virkin ja varalle 

Hannu Haukkasalon. 

     ./.. 
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Khall § 207  ./.. 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA PORVOON KAUPUNGIN 

YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTOON TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2023 

 

Khall § 208 Porvoon ympäristöterveysjaosto on Porvoon, Sipoon, Askolan, Pornais-

ten ja Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhteinen toimie-

lin, joka terveydensuojelulainsäädännön nojalla vastaa kunnalle kuulu-

vista viranomaistehtävistä. 

 

Ympäristöterveysjaostossa on yhteensä 9 jäsentä (Porvoo 3, Sipoo 2, 

Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymä 2, Askola 1 ja Pornainen 

1). 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 

Porvoo kaupungin ympäristöterveysjaostoon toimikaudeksi 2021 – 

2023. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus valitsi Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaostoon 

toimikaudeksi 2021 – 2023 Jaakko Nurmen ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Karin Rinne-Halmeen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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KUNTALAISALOITE LAPSI- JA NUORIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 

 

Khall § 209   Kuntaan on saapunut seuraava kuntalaisaloite: 

”Lapsi- ja nuorivaikutukset arvioitava Lapsi- ja nuorivaikutusten arvi-

oinnissa päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuor-

ten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsi- ja 

nuorisovaikutusten arvioinnin lähtökohtana on YK:n lapsenoikeuksien 

sopimus ja siinä esitetty lapsen edun selvittämisvelvoite. Lapsenoikeuk-

siensopimus velvoittaa myös kuntia. Kun tehdään kuntalaisiin vaikutta-

via päätöksiä, on tärkeä tunnistaa päätösten vaikutukset heihin, joihin 

päätös vaikuttaa jo ennakolta ja ottaa ne päätöksenteossa huomioon. 

Tämä koskee myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Lapsilla 

tarkoitetaan alle 18-vuotiaita. Vaikutustenarviointi on monissa tapauk-

sissa syytä ulottaa myös 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin aikuisiin ja sisäl-

lyttää lapsuuden ja nuoruuden nivelvaihearvioinnin piiriin. Tällöin voi-

daan puhua lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. 

 

Lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnin tulee olla tavanomainen osa kun-

nan toiminnan arviointia ja osa päätöksentekoprosessia. Lapsiin ja nuo-

riin kohdistuvien vaikutusten arviointi voidaan toteuttaa samassa yhtey-

dessä kuin muukin arviointi. Keskeistä on lasten ja nuorten kuuleminen 

ja osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Minä allekir-

joittanut esitän, että Pornaisten kunta alkaa arvioimaan lapsi- ja nuori-

vaikutuksia päätöksenteossaan. Arviointia varten kunnan viranhaltijoille 

tulee järjestää koulutusta sekä arviointiosaamisesta, että lapsen oikeuk-

sista. Lisätietoja: Lasten ja nuortenkes-

kus:https://www.lastenjauortenkeskus.fi/lapsivaikutukset/” 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus lähettää kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnalle valmis-

teltavaksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

339 Kunnanhallitus § 210  6.9.2021 

 

 

 

KUNTALAISALOITE NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSYN TAKAAMI-

SESTA 

 

Khall § 210 Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite, jossa todetaan mm., että nuorten 

mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaan-

tuvat ensi kertaa nuoruudessa. Laajoissa väestötutkimuksissa on selvin-

nyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo en-

nen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Nuo-

rilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla. 

 

Aloitteessa esitetään, että Pornaisten nuorille vahvistetaan nuorille räätä-

löityjä päihde- ja mielenterveyspalveluja, esim. helpottamalla palvelui-

hin pääsyä niin, että mielenterveysongelmien hoitoon soveltuva psykote-

rapia ja muu psykososiaalinen hoito lisätään osaksi perusterveyhden-

huollon palveluita tai palkkaamalla psykiatrista sairaanhoitajaa työsken-

telemään kouluissa. Lisäksi esitetään, että valtuustolle tulee antaa val-

tuustokauden aikana selvitys nuorten mielenterveyspalelujen määrästä ja 

resurssoinnista, kuntien psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelujen sata-

vuudesta sekä palvelujen toteutumisen määräajoista. 

 

Aloite kokonaisuudessaan lähetetään tiedoksi esityslistan mukana kun-

nanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus lähettää aloitteen tiedoksi ja valmisteltavaksi Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymälle ja sivistyslautakunnalle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  
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340 Kunnanhallitus § 211  6.9.2021 

 

 

 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 211 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuk-

sen: 

 

   Luokanopettajan opintovapaan sijaisuus 1.1.2022 – 31.7.2022 

- jatkohakemus 31.12.2021 päättyvään opintovapaahakemukseen 

- ei voi jättää täyttämättä 

- 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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341 Kunnanhallitus § 212  6.9.2021 

 

 

 

PORNAISTEN KUNTASTRATEGIAN TARKISTAMINEN JA ORGANISAATION MUUTOS-

TARPEIDEN TARKASTELU 

 

Khall § 212, liite 44 a-b Pornaisten kunnan strategia vuosille 2018–2020 hyväksyttiin kunnanval-

tuustossa 18.12.2017 § 136. Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on ko-

konaisuus, joka muodostuu visiosta, väestötavoitteesta ja strategisista ta-

voitteista. Pornaisten kuntastrategia sekä kunnan johtamisjärjestelmän 

kuvaus ovat esityslistan liitteinä nro 44 a-b. 

 

Kuntastrategian hyväksymisen jälkeen valmisteltiin vuoden 2018 aikana 

kolme kehittämisohjelmaa toimenpiteineen. Strategiaa toteuttava ja tällä 

hetkellä voimassa oleva organisaatiorakenne hyväksyttiin hallintosään-

nön uudistamistyön yhteydessä niin, että se tuli voimaan 1.1.2019.  

 

 Kuntastrategian tarkistamistyön ja strategiaprosessin fasilitoinnista on 

neuvoteltu aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa, joka on jät-

tänyt kunnalle tarjouksen työn suorittamisesta. Tarjous lähetetään esitys-

listan mukana ilman liitenumeroa, ja se sisältää osittain luottamuksellista 

aineistoa. Tarjouksen kokonaishinta on 14.000 €.  

  

MDI ehdottaa, että Pornaisten kuntastrategia uudistetaan käynnistyneelle 

valtuustokaudelle eli vuosille 2021–2025. Uudistustyön pohjana on ny-

kyinen strategia ja sen sisältö. Työssä on kaksi olennaista kokonaisuutta: 

1. Strategian sisältöjen tarkistus  

2. Viranhaltijaorganisaation kehittäminen  

 

Pornaisten kuntastrategian tarkistuksessa on huomioitava erityisesti seu-

raavia näkökulmia:  

 Kuntalain reunaehdot kuntastrategialle 

 Ajankohtaiset kansalliset uudistukset, esim. Julkisen hallinnon 

strategia ja sote-uudistus 

 Edellisen kuntastrategian toimeenpano ja toteutuminen 

 Toimintaympäristön muutostekijät, esim. Sitran megatrendien tai 

vastaavien muutostekijöiden listausten perusteella 

 Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun strategiset suunnitelmat, 

esim. MAL-sopimus, maakuntaohjelma ja – kaava 

 Pornaisten kehityskuva, esim. MDI:n Kuntakortin perusteella  

 

Työ suunnitellaan siten, että nämä näkökulmat ja muut Pornaisten kun-

nan kanssa sovittavat seikat tulevat kattavasti huomioiduksi prosessin 

aikana 

 

     ./.. 
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342 Kunnanhallitus § 212  6.9.2021 

 

 

 

Khall § 212  ./.. 

Tarjouksessa on kuvattu tiiviisti molempien päävaiheiden sisältö ja alus-

tava hahmotelma aikataulusta ja menetelmistä. Suunnitelmaa ja aikatau-

lua täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyessä ja edetessä. 

Jatkoneuvotteluissa on päädytty alustavasti siihen, että strategiatyö to-

teutettaisiin 15.1.2022 mennessä. Organisaation ja toimenkuviin tehtävät 

muutokset kirjataan Pornaisten hallintosääntöön, jonka uudistaminen 

käynnistyy helmikuussa 2022. 

 

Valtuustolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle kohdistettu strategia-

seminaari on tarkoitus järjestää 12–13.11.2021. Edellistä kuntastrategiaa 

valmisteltaessa pidettiin vastaavanlainen seminaari lokakuussa 2017. 

Pornaisten hallinnon kehittämistoimikunnalla taas tulee olemaan keskei-

nen rooli siinä vaiheessa, kun tarkastellaan kuntaorganisaation kehittä-

mistarpeita ja –vaihtoehtoja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää tilata Pornaisten strategiaprosessin fasilitoinnin 

aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä 30.8.2021 saadun tarjouksen 

mukaisesti hintaan 14.000 € (alv 0 %). Kunnanhallitus valtuuttaa samalla 

kunnanjohtajan käymään MDI:n kanssa toteutusta ja aikataulua tarken-

tavat neuvottelut. 

 

Samalla kunnanhallitus päättää, että kunnanvaltuuston, kunnanhallituk-

sen ja johtoryhmän strategiaseminaari järjestetään 12–13.11.2021. 

 

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 SIJAITSEVAN LAIDUNALUE –

NIMISEN TILAN MÄÄRÄALAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 213, liite 45 Pornaisten kunta on myynyt 3.9.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan noin 745 m2:n suu-

ruisen määräalan tilasta Laidunalue RN:o 2:54 (611-406-2-54). 

 

Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

lojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen, 

Laidunalueen asemakaavan korttelissa 308 sijaitsevan tontin nro 6. Ton-

tin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,25. 

 

Kauppahinta on 22 350 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 45 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 3.9.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 45 mukaisena. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan 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 KOIVU –NIMISTÄ 

TILAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 214, liite 46 Pornaisten kunta on myynyt 3.9.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan Koivu RN:o 49:23 

(611-406-49-23) –nimisen tilan. 

 

Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

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

teen asemakaavan korttelissa 215 sijaitsevan tontin nro 2. Tontin raken-

nusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=01,18. Rakennuspaikalle saa 

rakentaa yhden asunnon. 

 

Kauppahinta on 52 830 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 46 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 3.9.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 46 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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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 215  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 KEHA-keskuksen päätös 27.8.2021, UUDELY/2352/2020: Maksa-

tuspäätös Julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustusha-

kemus. 

 Maunun yksityistien vuosikokouskutsu 15.9.2021. 

 Niinikosken tiekunnan kokouskutsu 7.9.2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 9/2021, 

17.8.2021. 

 Eteva kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 10/2021, 

26.8.2021. 

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 2/2021, 24.8.2021. 

 Päätöksiä ajalta 24.8. – 6.9.2021: 

Kunnanjohtajan päätökset. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Uudenmaan jätelautakunnan 

24.8.2021 §:ssä 13 tekemä päätös on vastoin kunnan aiemmin antamaa 

linjausta. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 216 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

347 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  6.9.2021  217 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

199, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

195 – 198, 200, 201, 203, 204, 207, 215, 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

195 – 198, 200, 201, 203, 204, 207, 215, 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

348 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 

 

 


