
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2022 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2022 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

16  21 Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2022 neljäksi viikoksi ja joulun aikana 

    

17  22 Nuorten kesätyöllistämisen ehtojen vahvistaminen 

    

18  23 Nuorten kesätyöllistäminen pornaislaisiin yrityksiin 

    

19 3 a-b 24 Lausunto Eteva kuntayhtymän laatimista luonnoksista, koskien voimaanpa-

nolain nojalla annettavaa selvitystä 

    

20  25 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäko-

koukseen 

    

21  26 Ilmoitusasiat 

    

22  27 Muut asiat 

    

23  28-29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään tiedoksi 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  2/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  20 

KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2022 klo 18.00 – 18.56 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä  

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 16 – 23 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 10.2.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Juha Juntunen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Antti Kärkkäinen  

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 10.2.2022 

Allekirjoitukset 

     

 

Liljan-Kukka Runolinna   Juha Juntunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 11.2.2022 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

21 Kunnanhallitus § 16  7.2.2022 

 

 

 

KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2022 NELJÄKSI VIIKOKSI JA JOULUN 

AIKANA 

 

Khall § 16   Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina kesäisin neljä viikkoa suljettu-

  na. Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna 5.7. – 1.8.2021 sekä  

  27.12. – 31.12.2021 sekä 14.5.2021 (helatorstain jälkeinen perjantai). 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna  

  4.7. – 29.7.2022 sekä 27. – 30.12.2022. 

 

   Lisäksi kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.5.2022 (helatorstain jälkei-

  nen perjantai). 

 

   Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät sulkuaikoina työssäoloa, niin lomaa 

  ei vahvisteta tuolloin ko. ajalle, muutoin lomia keskitetään sulkuajalle. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

22 Kunnanhallitus § 17  7.2.2022 

 

 

 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN 

 

Khall § 17   Valtuuston hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on varattu 11 000 

  €:n määräraha nuorten työllistämiseen. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää vuosina 2004 – 2006 synty-

  neitä pornaislaisia koululaisia ja opiskelijoita 6.6. – 31.8.2022 välisenä 

  aikana kunnan omissa töissä seuraavin ehdoin: 

- yhteensä enintään 12 henkilöä 

- työllistettävien nuorten työjakso on enintään kuukausi (20 työpäi-

vää/työntekijä) 

- palkka keskimäärin 850,00 €/kuukausi 

- hakemukset tulee jättää kunnantoimistoon tai toimittaa sähköisesti 

kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta(at)pornainen.fi 11.3.2022 

mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella (lomake löytyy 

kunnan kotisivuilta 21.2.2022 alkaen, jolloin hakuaika alkaa) 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________  

  

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

23 Kunnanhallitus § 18  7.2.2022 

 

 

 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN PORNAISLAISIIN YRITYKSIIN 

 

Khall § 18   Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 4 000 €:n määräraha yrityksille 

  myönnettävään kesätyöllistämistukeen. 

 

   Vuosina 2018 – 2021 on ollut käytössä kesätyöllistämisseteli, jonka 

  avulla nuoret hankkivat kesätyöpaikkoja pornaislaisista yrityksistä. Me-

  nettelyä on tarkoitus jatkaa myös tänä kesänä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että pornaislaiset yritykset voivat työllistää 10 

  pornaislaista vuosina 2004 – 2006 syntyneitä nuoria kesätöihin yhdeksi 

  kuukaudeksi kesätyöllistämisseteliä käyttäen.  

 

   Nuori toimittaa yrittäjältä saamansa työpaikkalupauksen kuntaan, jonka 

  jälkeen kunnassa tehdään päätös asiasta. Päätökset tehdään siinä järjes-

  tyksessä, kun nuori toimittaa yrittäjältä saamansa työpaikkalupauksen 

  kuntaan. 

 

   Yrittäjän tulee toimittaa palkkatositteet kuntaan viimeistään 31.10.2022. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________  

  

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

24 Kunnanhallitus § 19  7.2.2022 

 

 

 

LAUSUNTO ETEVA KUNTAYHTYMÄN LAATIMISTA LUONNOKSISTA, KOSKIEN VOI-

MAANPANOLAIN NOJALLA ANNETTAVAA SELVITYSTÄ 

 

Khall § 19, liite 3 a-b Eteva kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa otsikossa maini-

tun lain toimeenpanoon liittyvien selvitysten antamisessa. Voimaanpa-

nolain 21 § mukaan hyvinvointialueille on annettava selvitys siirtyvästä 

omaisuudesta, veloista, sitoumuksista, sopimuksista sekä muista siirty-

vistä vastuista.  

 

Etevan lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä nro 3 a-b. Muu kuntayh-

tymän toimittama tausta-aineisto on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 

Lausunnon antamiseen on kuntayhtymältä saatu lisäaikaa 8.2.2022 asti. 

  

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa Eteva kuntayhtymälle seuraavan 

lausunnon asiasta: 

 

- Pornaisten kunnalla ei ole sellaisia sopimuksia tai palveluihin liitty-

viä sitoumuksia, joista kunnalla olisi lausuttavaa. Näiden osalta Ete-

van esitykset sitoumusten yms. jakautumisesta on tarkoituksenmu-

kainen. 

 

- Eteva kuntayhtymän nykyiset ja mahdollisesti 2022 kertyvät ylijää-

mät tulee jakaa jäsenkunnille omistusosuuksien suhteessa. 

 

- Etevan omistamien kiinteistöyhteisöjen (tytäryhteisöjen) osakkeiden 

osalta tulisi arvioida mahdollisuudet omaisuuden realisointiin ja ja-

kaa mahdolliset realisoinneista kertyvät varat jäsenkunnille omistus-

osuuksien suhteessa.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________  

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

25 Kunnanhallitus § 20  7.2.2022 

 

 

 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN  

YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 20   Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 3.2.2022 pidetyssä 

  kokouksessa kutsua yhtymäkokouksen koolle perjantaina 25.2.2022 klo 

  12 – 15. 

 

   Kokous pidetään osittain sähköisenä kokouksena. Kokoukseen voi osal-

  listua myös paikan päällä hotelli Sveitsissä (osoite Härkävehmaankatu 4, 

  05800 Hyvinkää). 

 

   Mikäli edustaja osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla, tulee siitä 

  ilmoittaa viimeistään 18.2.2022 mennessä, jotta heille voidaan toimittaa 

  linkki tunnistautumista varten. Tunnistautumisessa henkilöllisyys ja val-

  tuus toimia edustajana todennetaan näyttämällä henkilökorttia tietoko-

  neen kameralle. Tunnistautuminen järjestetään kokouspäivänä 25.2.2022 

  klo 9.30 – 10.30. 

 

   Yhtymäkokousedustaja edustaa kokouksessa kuntaa. 

 

   Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsen-

  kunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu 

  toimielin. 

 

   Edustajan kulut, esimerkiksi mahdollisen kokouspalkkion, matkakustan-

  nusten korvauksen ja ansionmenetyksen korvaa asianomainen kunta. 

 

   Pöytäkirjanote tai valtakirja tulee toimittaa Etevan kirjaamoon. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 25.2.2022 

  pidettävään Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 
 

   Kunnanhallituksen päätös: 
 

Kunnan edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.2.2022 

nimettiin Mari Valve ja varaedustajaksi Juha Juntunen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

26 Kunnanhallitus § 21  7.2.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 21  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpano toimikaudelle 2022-2025. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 1/2022, 

18.1.2022. 

 Ikäihmisten palvelukortteli –hankkeen ohjausryhmän kokousmuis-

tio 24.1.2022. 

 Päätöksiä ajalta 18.1. – 7.2.2022: 

Kunnanjohtajan, ja teknisen johtajan päätökset. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 1/22, 26.1.2022. 

 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

27 Kunnanhallitus § 22  7.2.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 22 Muina asioina käsiteltiin: 

 

1. Tyytyväisyyskysely kunnan toiminnasta ja palveluista kuntalaisille 

(sisältäen myös sote-palvelut). 

2. Keskusteltiin valtuustoaloitteisiin vastaamisesta ja toivottiin niiden 

nopeampaa käsittelyä. 

3. Strategian valmisteluun on hyvä varata vielä lisäaikaa. 

4. Keskusteltiin ympäristökierroksen raportista ja sen tuomisesta halli-

tukselle tiedoksi. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.2.2022  23 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

16, 19, 21, 22 

 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

17, 18, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

17, 18, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

29 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Markkinaoikeus  

Sörnäistenkatu 1 

00580 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 

(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


