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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  22/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  440 

KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2021 klo 18.00 – 19.40 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha, poissa  

Franti Aija 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka puheenjohtaja 

Vilén Mika 

Karhunen Otto, Juha Virkin varajäsen 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri, poissa kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, poissa kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari, poissa kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Wäre Jari sivistysjohtaja 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja 

Rantanen Aila kirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 272 – 285 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Juntunen ja Erja Palviainen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Liljan-Kukka Runolinna        Mika Vilén (§ 282) Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 9.12.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Juha Juntunen    Erja Palviainen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 21.12.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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441 Kunnanhallitus § 272  7.12.2021 

 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2021 / OSAVUOSIKATSAUS 3 

 

Khall § 272, liite 57 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit 

käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnan valtuustolle ja 

kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. 

 

Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

ajalta 1.1. – 30.9.2021 on esityslistan liitteenä nro 57. 

 

Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion tulisi olla toteutunut 75 prosentti-

sesti. Toimintatuottojen toteuma 30.9.2021 on 84,59 % ja toimintakulu-

jen 74,22 %. Tontin myyntivoittoja on 30.9.2021 mennessä kertynyt 350 

705 €. 

 

   Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisena. 

 

 Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoihin tullaan 

tarvitsemaan lisämäärärahaa 491 201 €. 

 

Kuntaliiton verotuloennusteissa on ollut vuoden aikana heittelyä, ko-

ronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat kuitenkin ol-

leet tähän mennessä oletettua pienemmät. Verotuloja on kertynyt 

30.9.2021 mennessä 16 450 025 € (79,16 %). 

 

   Valtionosuuksia on kertynyt 30.9.2021 mennessä 4 665 675 € (75,04 %). 

 

 Osavuosikatsauksessa on esitetty toimialoittain arvioita talousarvion to-

teutumisesta. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien loppuvuoden ker-

tymät sekä Keusoten menojen kehitys vaikuttavat tämän vuoden tulok-

sen muodostumiseen. 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.11.2021 käsitellyt sivistystoi-

men osavuosikatsausesityksen. 

 

Osavuosikatsauksessa esitetään talousarviomuutoksia verotuloihin lisää 

yhteensä 794 000 € ja valtionosuuksiin lisää 5 211 €. Nämä vaikuttavat 

tilikauden tulokseen positiivisesti 799 211 €. Hallinto- ja taloustoimialal-

la muutoksia esitetään siirtoa työllistämistukipalkoista palvelukorttelin 

henkilöstökuluihin 15 000 €. Palvelukorttelin henkilöstökuluihin on va-

rauduttu työllistämisen alle, mutta nyt hankkeella on oma kustannus-

paikkansa. Palvelukorttelin avustuksiin esitetään tuloa 4 000 €. Lisäksi 

esitetään lisäystä työmarkkinatuen kuntaosuuteen 60 000 € ja sosiaali- ja 

terveysmenoihin 491 201 €. Nämä vaikuttavat negatiivisesti toimintakat-

teeseen 547 201 €.  

     ./.. 
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442 Kunnanhallitus § 272  7.12.2021 

 

 

 

Khall § 272  ./.. 

Investointien osalta esitetään lisämäärärahoja seuraaville investoinneille: 

Kunnanviraston julkisivu 65 000, Parkkoja lähiliikuntapaikka 15 000, 

Parkkojan kattila 20 000, Kuntorata 70 000, Laidunalueen asemakaava-

alueen viemäri 20 000, Vesilaitoksen automaatiotyöt 10 000 ja Esteetön 

luontopolku 75 000. Nämä lisäävät investointimenoja yhteensä 275 000. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 

30.9.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimiala-

kohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousar-

viomuutokset käyttötalouteen siten, että kunnanhallitus hyväksyy yleis-

hallinnon kohdasta työllistämistukipalkat 15 000 €:n siirron kohtaan 

määräaikaisten/sijaisten palkat (palvelukorttelihankkeen projektipäällik-

kö). 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat 

talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon: 

 

Verotulot:     + 794 000 € 

Valtionosuudet:    + 5 211 € 

 

  Käyttötulot: 

- Yleishallinnon kohtaan tuet ja avustukset 4 000 € (valtionavustus palvelukortteli-

hankkeeseen ) 

 

Käyttömenot: 

- Työmarkkinatuen kuntaosuus   + 60 000 € 

- Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä (Keusote) + 491 201 € 

 

Investointimenot: 

- Kunnanviraston julkisivu   + 65 000 € 

- Parkkoja lähiliikuntapaikka   + 15 000 € 

- Parkkojan kattila    + 20 000 € 

- Kuntorata    + 70 000 € 

- Laidunalueen asemakaava-alueen viemäri  + 20 000 € 

- Vesilaitoksen automaatiotyöt   + 10 000 € 

- Esteetön luontopolku    + 75 000 € 

 

./.. 
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443  

Kunnanhallitus § 272  7.12.2021 

 

 

Khall § 272  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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444 Kunnanhallitus § 273  7.12.2021 

Kunnanhallitus § 268  29.11.2021  435 

 

 

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 – 2024 TALOUSSUUNNITELMAN 

KÄSITTELY 

 

Khall § 268 Pornaisten valtuusto on hyväksynyt 30.8.2021 § 66 vuoden 2022 talous-

arvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksen. 

  

 Toimialojen suorittaman valmistelun jälkeen talousarviota on käsitelty 

28–29.10.2021 kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa. Seminaarin 

jälkeen valtuustoryhmille toimitettiin 3.11.2021 valmisteluaineistoa ja 

siihen liittyvät kannanottopyynnöt. Valtuustoryhmien käymien neuvotte-

lujen jälkeen kannanotot palautettiin kunnanjohtajalle 18.11.2021 men-

nessä. Valtuustoryhmien näkemykset käsiteltiin johtoryhmässä 

23.11.2021. 

 

 Kunnanjohtaja on työstänyt aineistoa edelleen. Ratkaisuesitykset on tar-

koitus käydä läpi kunnanhallituksen kokouksessa. Talousarvioon liitty-

vistä asioista ja kunnanvaltuustolle tehtävästä esityksestä päätetään vasta 

7.12.2021 pidettävässä kokouksessa. Samassa kokouksessa käsitellään 

Pornaisten kaavoituskatsaus v. 2021 ja kaavoitusohjelma vuosille 2022–

2026. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa kunnanjohta-

jan ratkaisuesitykset talousarviokysymyksiin, alustava tuloslaskelma se-

kä kaavoituskatsauksen ja –ohjelman luonnos. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus käy läpi kunnanjohtajan valmisteleman aineiston ja kes-

kustelee talousarvion laadintatilanteesta. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,  

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus kävi lävitse kunnanjohtajan valmisteleman aineiston. Ta-

lousarvioesityksen käsittelyä jatketaan 7.12. 

 

______________________ 

 

 

       ./.. 
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445 Kunnanhallitus § 273  7.12.2021 

 

 

 

Khall § 273, liite 58  ./.. 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-

väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen 

huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuun-

nitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talous-

arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä-

rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. 

 

Verotuloja arvioidaan kertyvän 22 317 000 €, joka on 742 100 € enem-

män kuin vuoden 2021 kertymäarvio. Verotuloennusteessa on käytetty 

Kuntaliiton lokakuun kertymäennustetta. 

 

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6 313 466 €. Valtionosuuksien ar-

vioinnissa on käytetty Kuntaliiton marraskuun kuntakohtaista ennustetta. 

   Lainojen lyhennykset vuonna 2022 on arviolta 2 624 542 €. 

 

Vuonna 2022 arvioidaan lainaa otetavan 3 000 000 €. Lainaa on tämän 

jälkeen 1 998 €/asukas. 

 

   Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä on 65 988 €. 

 

 Ehdotus vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 

2023 – 2024 on esityslistan liitteenä nro 58. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 58 olevan vuoden 2022 talousarvion 

ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja viestintä-

johtajan tekemään asiakirjaan pieniä teknisluonteisia tarkistuksia. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

     ./.. 
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Khall § 273  ./.. 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman 

osalta käytiin ensi yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen kes-

kustelu, jonka aikana tehtiin muutamia tekstitarkennuksia. 

 

Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. 

 

______________________ 
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SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ 

 

Khall § 274  Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti: 

 

- Yleishallinto/kertalaskutus 2020    1 143,45 

- Vapaa-aikatoimisto/kertalaskutus 2014 – 2020      250,68 

- Koulutoimi/kertalaskutus 2020       480,00 

- Koulutoimi/iltapäivähoito 2020       838,31 

- Päivähoitolaskutus 2019 – 2020  10 381,82 

- Vesihuoltolaitos 2020     3 758,87 

  Yhteensä    16 853,13 

  

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää poistaa edellä esitetyt saatavat kunnan tileistä. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös:  

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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TEKNISEN JOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 275   Tekninen johtaja on toimittanut seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- keittäjän määräaikainen palvelussuhde 10.1.2022 – 10.1.2023 vä-

liseksi ajaksi 

- vanhempainvapaa 

- 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 täyttämisluvan 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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KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

 

Khall § 276 Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä 

ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11. – 31.12.2021 vaalipiireittäin 

toimitettavalla vaalilla. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin 

asukasluvun suhteessa. 

 

Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 13 jäsentä ja 13 varajäsentä suoraan 

vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua 

(30.11.2020) vastaava äänimäärä. Pornaisten kunnan äänimäärä on 5065. 

 

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puo-

lueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten 

äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin 

puolueensaama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta 

valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 

 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaali-

piireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.  

 

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole mää-

räyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Olennaista on, että 

viimeistään 31.12.2021 päätös on tehty kunnassa ja kunnan eri ehdokas-

litoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät 

on syötetty vaalijärjestelmään. 

 

Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kun-

nan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös kunnan 

äänimäärän jakamisesta ehdokaslitoille voi olla yksimielinen noudattaen 

esimerkiksi valtuuston poliittisia voimasuhteita. Tällöin kunnan ääni-

määrä 5065 ääntä jaetaan puolueiden asettamille ehdokaslistoille siinä 

suhteessa, kun ko. puolueella on valtuutettuja valtuustossa. Yhden val-

tuustopaikan tuoma äänimäärä on siten 5065 ääntä jaettuna 27 valtuute-

tulla, eli 188 ääntä. 

 

Mikäli päädytään vaaliin, vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänes-

tyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. 

Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouk-

sessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä 

ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. 

 

     ./.. 
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450 Kunnanhallitus § 276  7.12.2021 

 

 

 

Khall § 276  ./.. 

Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vas-

taavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet. 

 

Kunnan äänestystulos viedään Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestel-

mään kuntakohtaisen linkin kautta. 

 

Valtuuskunnan vaalilautakunta vahvistaa valtuuskunnan vaalien tulok-

sen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalien tu-

loksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton 

jäsenkunnille. 

 

Uudenmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on tiedoksi esityslis-

tan mukana. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää jakaa Pornaisten kunnan äänimäärän 5065 ääntä 

ehdokaslistoille valtuuston poliittisten voimasuhteiden mukaisesti seu-

raavasti: 

 

 Ehdokaslista  Valtuutettujen lkm Äänimäärä 

  Lista 2, Suomen Keskusta  8  1539 

 Lista 3, Vasemmistoliitto  0  0 

 Lista 4, Perussuomalaiset  6  1163 

 Lista 5, Sosialidemokraattinen Puolue 7  1351 

 Lista 6, Vihreä liitto  1    225 

 Lista 7, Suomen ruotsalainen kansanpuolue 0  0 

 Lista 8, Suomen Kristillisdemokraatit 0  0 

 Lista 9, Kansallinen Kokoomus 4  787 

 Yhteensä   27  5065 

  

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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451 Kunnanhallitus § 277  7.12.2021 

 

 

 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVAN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 277 Etevan yhtymäkokous pidetään torstaina 16.12.2021 klo 12, kokoustila 

Puusepän verstas, Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. 

 

   

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 16.12.2021 

pidettävään Etevan yhtymäkokoukseen. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen 

Mari Valveen ja varaedustajaksi Juha Juntusen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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452 Kunnanhallitus § 278  7.12.2021 

Yhteistyötoimikunta § 14  29.11.2021  18 

 

 

HARKINNANVARAISEN VIRKAVAPAAN JA TYÖLOMAN MYÖNTÄMISKRITEERIT 

 

Yhteistyötmk § 14, liite 3 Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- 

/työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteel-

la velvollinen myöntämään. 

 

 Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus suosittaa, että paikallisesti 

tehtäisiin periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämi-

sen perusteista, jotta kunnassa olisi mahdollisimman yhdenmukainen 

käytäntö. 

 

 Hallinto- ja taloustoimialalla on valmisteltu luonnos harkinnanvaraisten 

virkavapaiden ja työlomien myöntämistä koskeviksi ohjeiksi. 

 

 Esityslistan liitteenä nro 3 on luonnos harkinnanvaraisten virkavapaiden 

ja työlomien myöntämistä koskeviksi ohjeiksi. 

 

 Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 

 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että liitteenä nro 3 ole-

vat ohjeet hyväksytään harkinnanvaraisen virkavapaan ja työloman 

myöntämistä koskeviksi ohjeiksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

 

Khall § 278, liite 59 Esityslistan liitteenä nro 59 on luonnos harkinnanvaraisten virkavapai-

den ja työlomien myöntämistä koskeviksi ohjeiksi. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen harkinnanva-

raisten virkavapaiden ja työlomien myöntämistä koskeviksi ohjeiksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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453 Kunnanhallitus § 279  7.12.2021 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-6-68-M 

 

Khall § 279  HAKIJA 

Kiinteistölle 611-406-6-68 on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus 

lupapiste.fi palvelun kautta.  
 

RAKENNUSPAIKKA   

Lohkottava määräala sijaitsee Pornaisten kirkonkylän yleiskaavan alu-

eella Jaakkolantien varrella. Kiinteistö, jolta rakennuspaikka siirretään 

määräalalle sijaitsee Pornaisten Hevonselän kylässä.  
 

HAETAAN 

Suunnittelutarveratkaisussa haetaan rakennuspaikan siirtoa määräalan 

611-406-6-68-M lohkomista varten. Määräalan pinta-alaksi on ilmoitettu 

noin 10 000 m2.  

 

KAAVOITUSTILANNE 

Määräala sijaitsee kirkonkylän osayleiskaavan AP alueella. AP alue on 

asemakaavoitettavaksi tarkoitettu pientaloalue. Siirrettävä rakennuspaik-

ka sijaitsee saman kiinteistön alueella eri palstalla M alueella. Määrä-

alaksi lohkottavan alueen pohjoispuolella sijaitsee yleiskaavassa merkit-

ty ulkoilureitti. Määräala ei ulotu ulkoilureitille tai sen läheisyyteen.   

 

SUUNNITTELUTARVERATKAISUN PERUSTELUT 

Määräalalle on tarkoitus rakentaa yksikerroksinen omakotitalo, talousra-

kennus ja maalämpökaivo. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta suunnitellun määräalan si-

jainnista ja rakennuspaikoista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa rakennuspaikan siirtoa määräalan loh-

komiseksi.  

 

  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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454 Kunnanhallitus § 280  7.12.2021 

 

 

 

LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-406-18-50 

 

Khall § 280  HAKIJA 

Kiinteistön 611-406-18-50 omistaja on jättänyt poikkeamislupahake-

muksen Lupapiste.fi palvelun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 5020 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA   

Kiinteistö sijaitsee Laukkosken kylässä Myllykujantien varrella. Kiin-

teistö sijaitsee Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan verkostoalueella. Kiin-

teistölle ei ole merkitty rakennuspaikkaa. 

 

HAETAAN 

 Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa noin 80 m2 puuverhoillun 

omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiselle.  

 

KAAVOITUSTILANNE 

Rakennuspaikka sijaitsee Eteläisten kylien osayleiskaavan MA ja AT 

alueella. Alue jakautuu karkeasti seuraavasti: AT noin 1720 m2 ja MA 

3300 m2. MA alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä 

muinaismuistojäännös sm 1022. 

 

AT alue on kylämaiseen rakentamiseen tarkoitettu kaava-alue. Uuden 

rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m2 ja 3000 m2, mikäli 

rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen tai muuhun alueelliseen vesi-

huoltoverkkoon.  

 

MA alue on kaavassa maisema- tai maisemahistoriallisesti arvokas vilje-

lykäytössä oleva peltoalue. Maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolinen uu-

disrakentaminen sallitaan alueella, mikäli maanomistajan mitoituksen 

mukaista uutta rakennuspaikkaa ei voida käyttää maanomistajan muilla 

alueilla eikä uudisrakentaminen vaikuta häiritsevästi maisemakuvaan.  

 

Mikäli uudisrakentaminen on välttämätöntä, tulee se ensisijaisesti ohjata 

olemassa olevien rakennusten ja tiestön yhteyteen. Rakennuspaikan 

vähimmäiskoko tulee tällöin olla vähintään 20 000 m². Mikäli rakennus-

paikka sijoittuu metsäsaarekkeeseen tai tukeutuu metsän reunaan on pin-

ta-alavaatimus rakennuspaikalle tällöin 1 ha. 

 

Suosituksen mukaan MA-alueille tulisi sallia vain maa- ja metsätalou-

teen liittyvä rakentaminen, MRL 43.2 § mukaisesti, lisäksi maisemaa 

muuttavia toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä 

tarkoitettua lupaa. 

 

     ./.. 
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455 Kunnanhallitus § 280  7.12.2021 

 

 

 

Khall § 280  ./.. 

Muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen kaivami-

nen, muuttaminen, peittäminen, vahingoittaminen tai siihen kajoaminen 

ilman lupaa on kielletty muinaismuistolain nojalla (295/63).  

 

Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää Museoviras-

tolta lausunto. 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Kiinteistöllä ei sijaitse sille osoitettua rakennuspaikkaa. Rakennuspaikal-

la sijaitsee rauhoitettu alueellinen kiinteä muinaismuistokohde ja mai-

semallisesti tärkeä peltoalue.  

 

Esityslistan mukana lähetetään kartta yleiskaavasta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ei puolla poikkeamislupahakemusta. Kiinteistöllä ei ole 

sille merkittyä rakennuspaikka, eikä rakennuspaikka (AT tai MA) täytä 

yleiskaavassa määritellyn uuden rakennuspaikan vaatimuksia. Lisäksi 

alueella sijaitsee kiinteä aluemainen muinaismuistokohde ja maisemalli-

sesti arvokas pelto alue. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

456 Kunnanhallitus § 281  7.12.2021 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-6-66 

 

Khall § 281  HAKIJA 

Kiinteistön 611–406–6–66 omistaja on hakenut suunnittelutarveratkai-

sua Lupapiste.fi palvelun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 10169 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA   

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Porvoontien 

varrella. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto. Kiinteistöllä sijaitsee 

yleiskaavassa merkitty rakennuspaikka. 

 

HAETAAN 

 Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua kaksikerroksiselle 

hirsirunkoiselle asuinrakennukselle talousrakennuksineen, joihin sisälty-

vät autotalli ja pihasauna. Asuinrakennuksen pinta-ala kokonaisuudes-

saan 185m2, autotallin noin 80 m2 ja pihasaunan noin 15m2. 

 

KAAVOITUSTILANNE 

Rakennuspaikka sijaitsee Eteläisen kylien osayleiskaavan AT alueella. 

Kylämäisen rakentamisen alueella uuden rakennuspaikan koko tulee olla 

vähintään 5000m2, viemäri- ja vesihuoltoverkkoon liityttäessä 3000m2. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen, enintään 

kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja sen käyttötarkoitukseen liittyviä 

talousrakennuksia. Kerrosala rakennusalueella saa olla enintään 10 % 

rakennuspaikan pinta-alasta.  

 

SUUNNITTELUTARVERATKAISUN PERUSTELUT 

Kiinteistö sijaitsee yleiskaavassa kylämäisen rakentamisen alueella 

(AT). Kiinteistöllä sijaitsee käyttämättömän rakennuspaikan symboli. 

Suunniteltujen rakennusten kerrosala on rakennusjärjestyksen mukainen. 

Lisäksi kiinteistö sijaitsee vesi- sekä viemäriverkon läheisyydessä, että 

kiinteistölle on olemassa kulkuyhteys.  

 

 Esityslistan mukana lähetetään kartta yleiskaavasta.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

      ./.. 
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457 Kunnanhallitus § 281  7.12.2021 

 

 

 

Khall § 281  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kiinteistö liitetään vesi- ja viemä-

riverkostoon. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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458 Kunnanhallitus § 282  7.12.2021 

 

 

 

PORNAISTEN KAAVOITUSKATSAUS 2021 JA KAAVOITUSOHJELMA 2022 – 2026 

 

Khall § 282, liite 60 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaan kunnan tulee laatia vähintään 

kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista 

ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityk-

seltään vähäisiä. 

 

 Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille tu-

levat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset 

ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoit-

teisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.  

 

 Liitteenä nro 60 on kuntaan laadittu kaavoituskatsaus ja –ohjelma, jotka 

on selvyyden vuoksi yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman ja esittää sen edel-

leen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Samalla kunnanhallitus merkitsee tiedoksi laaditun kaavoituskatsauksen 

ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn 

keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykä-

län ajan Mika Vilén. 

 

______________________ 
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459 Kunnanhallitus § 283  7.12.2021 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 283  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 17.11.2021, 

OKM/1255/520/2021: Valtionavustus kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeiluun. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 7/2021, 

18.11.2021. 

 Vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2021, 25.11.2021. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9/2021, 24.11.2021. 

 Päätöksiä ajalta 23.11. – 7.12.2021: 

Teknisen johtajan päätökset. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 
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460 Kunnanhallitus § 284  7.12.2021 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 284 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

461 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.12.2021  285 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

462 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 

 

 


