
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2022 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2022 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  107 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  107 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

68  108 Kunnanvaltuuston 28.3.2022 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 

    

69  109 Hallintojohtajan viran lakkauttaminen 1.10.2022 lukien sekä hallinto- ja 

talousjohtajan viran perustaminen 1.10.2022 

    

70  110 Talous- ja viestintäjohtajan viran lakkauttaminen 

    

71 * 111 Kunnanjohtajan ja kuntakehitysjohtajan virkojen haettavaksi julistaminen 

    

72  112 Parkkojan koulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

73  113 Ilmoitusasiat 

    

74  114 Muut asiat 

    

75  115-116 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknl 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  7/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  107 

KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2022 klo 18.00 – 18.26 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, poissa kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja 

Marttila Seija, poissa hallintojohtaja 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

ASIAT 68 – 75 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 7.4.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Aija Franti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Antti Kärkkäinen           Juha Virkki §:t 69-70 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 7.4.2022 

Allekirjoitukset 

     

Liljan-Kukka Runolinna   Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 8.4.2022 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

108 Kunnanhallitus § 68  4.4.2022 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 28.3.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 68   Kunnanhallitukselle esitellään 28.3.2022 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

   § 13 Vuonna 2021 valtuutettujen jättämä aloite 

    Asia uudelleen valmisteluun 

 

   § 14 Valtuustoaloite lisämäärärahasta yksityistieavustuksiin 

    Otteet: kuntakehitys, talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito 

 

   § 17 Pientalotonttien hinnoittelua koskeva muutos 

    Ote: kuntakehitys 

 

   Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

  vätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

  päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha 

Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

109 Kunnanhallitus § 69  4.4.2022 

 

 

 

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.10.2022 LUKIEN SEKÄ HALLINTO- 

JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1.10.2022 

 

Khall § 69   Valtuusto on kokouksessaan 14.3.2022 päättänyt organisaatiouudistuk-

  sen yhteydessä, että jatkossa kunnassa on hallinto- ja talousjohtajan vir-

  ka. 

 

   Asia on hallinnon kehittämistoimikunnan asialistalla 4.4.2022 ennen 

  kunnanhallituksen kokousta, valtuustoon asia viedään huhtikuun lopulla. 

 

   Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus 

esittää edelleen valtuustolle, että hallintojohtajan virka lakkautetaan 

1.10.2022 lukien.  

 

Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus 

esittää edelleen valtuustolle, että hallinto- ja talousjohtajan virka peruste-

taan 1.10.2022 lukien.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asioiden 

69 § ja 70 § käsittelyyn ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn 

ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Tämän asian käsittelyn 

ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Juha Virkki.  

 

______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

110 Kunnanhallitus § 70  4.4.2022 

 

 

 

TALOUS- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 

 

Khall § 70   Hallinnon kehittämistoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 4.4.2022 

  ennen kunnanhallituksen kokousta. Valtuusto käsittelee asiaa huhtikuun 

  kokouksessa. 

 

   Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus 

esittää edelleen valtuustolle, että talous- ja viestintäjohtajan virka lak-

kautetaan 1.10.2022 lukien. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn 

(esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Tämän asian käsittelyn ajan pöy-

täkirjanpitäjänä toimi Juha Virkki.  

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

111 Kunnanhallitus § 71  4.4.2022 

 

 

 

KUNNANJOHTAJAN JA KUNTAKEHITYSJOHTAJAN VIRKOJEN HAETTAVAKSI  

JULISTAMINEN 

 

Khall § 71   Valtuusto käsitteli 28.3.2022 pidetyssä kokouksessa kunnanjohtajan ja 

  kuntakehitysjohtajan virkojen kelpoisuusehtoja sekä kuntakehitysjohta-

  jan viran perustamista. 

 

   Kunnanhallitus päättää virkojen haettavaksi julistamisesta hallinnon ke-

  hittämistoimikunnan valmistelusta. Hallinnon kehittämistoimikunta kä-

  sittelee asiaa 4.4.2022 ennen kunnanhallituksen kokousta. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään kopiot viranhakuilmoitusluonnoksista 

  sellaisina kuin ne on lähetetty hallinnon kehittämistoimikunnan jäsenille. 

 

   Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

Hallinnon kehittämistoimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus 

päättää, että 

 

1. kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päät-

tyy 6.5.2022 klo 12.00 mennessä. Virka täytetään toistaiseksi ja vi-

ran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valit-

tavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan ja kunnan välille 

laaditaan johtajasopimus. 

2. kuntakehitysjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika 

päättyy 6.5.2022 klo 12.00 mennessä. Virka täytetään toistaiseksi ja 

viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan va-

littavan on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lää-

kärintodistus terveydentilastaan. 

3. oheismateriaalina olevan kunnanjohtajan hakuilmoituksen sisältö 

hyväksytään. 

4. oheismateriaalina olevan kuntakehitysjohtajan hakuilmoituksen si-

sältö hyväksytään. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

    

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

112 Kunnanhallitus § 72  4.4.2022 

 

 

 

PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 72   Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahake-

  muksen: 

 

   Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2022 lukien: 

 

- nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle 1.8.2022 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

 työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

 kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

113 Kunnanhallitus § 73  4.4.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 73  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 2/2022, 9.3.2022. 

 Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 2/2022, 9.3.2022. 

 Päätöksiä ajalta 22.3. – 4.4.2022: 

Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  

 

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

töksiin. 

  

  ______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

114 Kunnanhallitus § 74  4.4.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 74 Muita asioita ei ollut. 

 

_________________ 

 



 

 

115 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  4.4.2022  75 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

68-74 

 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

07170 Pornainen 

 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

116 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 

 

 


