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SAAPUVILLA OLLEET
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Autio Jukka
Franti Aija
Husso Vesa-Pekka
Huusko Mari
de Jong Peter
Juntunen Juha
Järvenpää Kaarina
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kippilä Jarkko
Kuusela Osku
Laukka Jorma
Liu Päivi
Miettinen Mikael
Nieminen Tea

Paananen Kristiina
Palmgren Vesa
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Esa
Tukiainen Johanna
Valve Mari
Vilenius Jenni
Vilkman Jenny
Virkki Juha
Virtanen Harri

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Yliniemi Helmi
Nyrhivaara Henna
Vilén Mika
Kärkkäinen Antti

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen
talous- ja viestintäjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 31

ASIAT

31 –

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.6.2022.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harri Virtanen

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu.
Tarkastusaika

Pornainen 2.6.2022
Allekirjoitukset

Kai Parviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Esa Ruskeepää

Aika ja paikka

Pornainen 3.6.2022
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 31

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022

53

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 31

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
23.5.2022 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 32
§ 92

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
2.5.2022

54
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KUNTALAISALOITE VASTAANOTTOKESKUKSEN / TILOJEN PERUSTAMISEKSI
PORNAISIIN
Khall § 92

Pornaisten kunnalle on jätetty 23.3.2022 päivätty seuraavan sisältöinen
kuntalaisaloite:
”Suomeen on odotettavissa tämän vuoden aikana tuhansia ukrainalaisia
sotapakolaisia. Vastaanottokeskuksia tarvitaan lisää. Aikaisemmin
vuonna 2015 ihmisiä jouduttiin majoittamaan telttoihin, kun vastaanottokeskuksista oli tila loppunut. Suomeen perustettiin satoja uusia vastaanottokeskuksia vuoden 2015 turvapaikkahakijailmiön seurauksena ja
sen jälkeen. Vetoan kunnan päättäjiin, että Pornaisten kunnassa aletaan
myös kartoittaa asuintiloja pakolaisille.
Pornaisten kunnan on kannettava kortensa kekoon ja meidän kaikkien on
kannettava vastuu omalta osaltamme ukrainalaisten auttamiseksi.
Askolassa on jo pakolaiskeskustoimintaa ja Askola on myös pienehkö
kunta, kuten Pornainen. Maahanmuuttovirasto on vedonnut kuntiin, jotta
ne olisivat itse aloitteellisia asiassa. Vastaanottokeskus voi olla joko
kunnan tai järjestön (käytännössä SPR:n) ylläpitämä, missä tapauksessa
kunta voi olla aktiivinen tarjoamalla tiloja toiminnalle. Myös yhdistykset
sekä seurakunta voisivat olla mukana toiminnassa, kiinnostusta varmaan
riittäisi.
Esitän, että toimet vastaanottokeskuksen tai asuintilojen sijoittamiseksi
kuntaan aloitetaan välittömästi ja ne viedään läpi niin nopealla aikataululla kuin mahdollista. Aikaisemmin Pornaisissa ei ole ollut kiinnostusta
tämän tyyppiseen toimintaan, mutta Ukrainan pakolaiskriisin vuoksi
kunnassamme täytyy nyt vakavasti harkita uudelleen.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Seurakunnan ja SPR:n edustajien kanssa on pidetty palaveri 28.3.2022 ja
keskusteltu mahdollisuuksista ukrainalaisten auttamiseen. Ukrainalaisten
auttamiseen suhtauduttiin myönteisesti ottaen huomioon kaikkien osapuolten rajalliset resurssit. Palaverissä todettiin myös, että vastaanottokeskuksen perustamiseen kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia.
Kunta on ilmoittanut Migrille, että kunta pystyisi järjestämään tarvittaessa hätä- ja tilapäismajoitusta 30 hengelle tyhjänä olevassa Aurinkolinnan
päiväkodissa. Kunnalla ei ole tällä hetkellä yhtään tyhjänä olevaa asuinhuoneistoa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 32
§ 92

Khall § 92

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää 5100 €n avustuksen SPR:n kautta
ukrainalaisille.
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle edellä esitetyt toimenpiteet kunnan
mahdollisuuksista ukrainalaisten auttamiseen, samalla kunnanhallitus
esittää, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 32

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 102

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2022 / OSAVUOSIKATSAUS 1 JA
TALOUSARVIOMUUTOKSET
Khall § 102, liite 18

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2022 on liitteenä nro 18.
Osavuosikatsaus 1 sisältää kuntaa koskevan tilinpäätösennusteen, talousarvion toteutuman ensimmäiseltä neljännekseltä sekä arviot talousarviotavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukseen sisällytetty tilinpäätösennuste on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukausitasoista talousarviototeutumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan toteutumaan ja mahdolliset ylitykset/alitukset on huomioitu
ennusteluvuissa. Ennusteeseen on lisäksi korjattu tiedossamme olevia
edelliseen vuoteen verrattuna poikkeavia eriä tai muutoin eriä, joissa tasainen kuukausittainen toteutuma-arvio ei toteudu oikealla tavalla. Verotulojen toteutuma on ennustettu kuntaliiton verotuloennusteisiin nojautuen. Osavuosikatsaukseen 1.1-30.6.2022 sisällytetään tarkemmat toimialakohtaiset ennusteet talousarviovuoden toteutumisen edetessä.
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2022
Toimintakulut ovat alkuvuodesta toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Toimintakuluista on toteutunut n. 25 %, mikä vastaa tasaista toteutumavauhtia. Toimintatuottoja on toteutunut hieman talousarviota heikommin, mutta tähän vaikuttaa esimerkiksi hankeavustustuotot, jotka
jaksotetaan seuraavaan osavuosikatsaukseen.
Ensimmäisen neljänneksen tulos on n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen
johtuen pitkälti alkuvuoden arvioitua paremmasta verotulokertymästä.
Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella kunnan verotulokertymä tältä vuodelta olisi n. 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä,
joten talousarviota esitetään tältä osin muutettavan vasta puolivuotiskatsaukseen, kun uusimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
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./..
Tilinpäätösennuste

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
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Tilinpäätösennuste koko vuodelle osoittaa tällä hetkellä hienoista ylijäämää (n. 3.000 euroa). Ennusteeseen on kuitenkin suhtauduttava varauksin. Toimintaympäristöömme sisältyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden vaikutusta kunnan talouteen on vaikea tässä kohdin
vielä ennustaa. Sosiaali- ja terveysmenoihin kohdistuu merkittäviä ylityspaineita, jotka toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi kunnan tilinpäätöstä. Lisäksi Ukrainan sodan aiheuttama talouskasvun notkahdus ja
inflaation kiihtyminen näkyvät esimerkiksi hintojen ja varainhankinnan
kulujen kallistumisena. Kunta-alan palkkaratkaisut ovat tällä hetkellä
avoinna ja riskinä onkin, että talousarvioomme varatut palkkamäärärahat
eivät tule riittämään mahdollisiin tuleviin palkankorotuksiin. Osavuosikatsaus sisältää tarkemmat riskiarviot toimintaympäristöömme liittyen.
Määrärahamuutokset
Osavuosikatsauksessa 1 esitetään määrärahamuutoksia organisaatiouudistuksen sekä kuntastrategian valmistelutyössä käytettyihin asiantuntijapalveluihin sekä ikäihmisten kotona tukeminen –hanketta varten. Muihin
määrärahamuutostarpeisiin palataan seuraavassa osavuosikatsauksessa,
kun mm. riskiarvioon sisältyvistä epävarmuustekijöistä on saatu tarkempaa tietoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2022
tietoonsa saatetuksi ja saattaa osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat
muutokset talousarvioon:
Käyttötulot / yleishallinto:
-

Ikäihmisten kotona asum. tukeminen

+45.250 €

Käyttömenot / yleishallinto:
-

Ikäihmisten kotona asum. tukeminen

+58.100 €

Käyttömenot / kunnanhallitus:
-

Asiantuntijapalvelut

+14.648 €

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022

58
163

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 33
§ 102

Khall § 102

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Jari Wäre poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.41.
______________________

Kvalt § 33, liite 4

Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2022 on liitteenä nro 4.
Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 34
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§ 56
§ 78
§ 54

Kokouspäivämäärä
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KIRKKOTIEN KATUALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 54

Asemakaavamuutos kohdistuu Kirkkotien tiealueeseen n. 650 m:n osalta.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia kaavalliset mahdollisuudet toteuttaa kiertoliittymä Kirkkotielle Koskitien kohdalle siirtämällä
Välitie voimassa olevan asemakaavan ja kiertoliittymän tiesuunnitelman
mukaiselle paikalleen. Kun tiealue muutetaan asemakaavalla katualueeksi, myös kirkonkylän keskustan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet
muuttuvat joustavammin toteutettaviksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvita hankkeen vähäisyyden
vuoksi. Kunta kuulee KL-alueen maanomistajia ja ELY-keskusta neuvottelu-/lausuntomenettelyllä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Kirkkotien tiealueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
Tämän pykälän 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.
______________________

Khall § 78, liite 15-16

Kirkkotien tiealueen asemakaavan muutosluonnos ja kaavaselostus ovat
valmistuneet valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavakartta ja kaavaselostus on päivätty 22.3.2021 ja ne ovat esityslistan liitteenä nro 15 ja
16.
Valmisteluvaiheen kuulemisen kunta suorittaa KL-alueen maanomistajia
ja ELY-keskusta neuvottelu-/lausuntomenettelyllä.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 34
§ 103
§ 56
§ 78

Khall § 78

./..
Tekninen johtaja on asiantuntijana kokouksessa ja esittelee ELY:n esittämiä vaihtoehtoja kiertoliittymän toteutukselle sekä kaavaratkaisusta
aiheutuvia tienpidon kustannuksia.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 22.3.2021 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän kaavaselostuksen valmisteluvaiheen
kuulemista varten.
Samalla kunnanhallitus päättää, että kuulemisen kunta suorittaa KLalueen maanomistajia ja ELY-keskusta neuvottelu- ja/tai lausuntomenettelyllä.
Tämän pykälän 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.
______________________

Khall § 56, liite 13 a-d

Kaavaluonnos pidettiin nähtävä 30.8–29.9.2021 ja siitä pyydettiin lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta. Uudenmaan ELY-keskuksella ei
ollut huomautettavaa.
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (Osla) totesi laajassa lausunnossaan, ettei ole periaatteessa kiertoliittymää vastaan. Lausunnon mukaan luonnoksen mukainen esitys ei ole toimiva ja aiheuttaisi suhteettoman paljon ongelmia Salen piha-alueen käyttöön, erityisesti hankaloittaen sen sisäistä liikennöintiä.
Oslan mielipiteen perusteella kaavaan tehtiin seuraava muutos:
− KL-korttelin 118 kulmasta katualueeksi muutettavaa aluetta supistettiin siten, että muutoksen laajuus on n. 70 m2, kun kaavaluonnoksessa se
oli 200 m2.
./..
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./..
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kunta on kuullut vielä erikseen
korttelin 47 KL-alueen omistajaa sen johdosta, että Välitien linjausta on
tarpeen muuttaa ja sen seurauksena kyseinen KL-alue tarpeen ottaa mukaan kaavamuutokseen.
Kirkkotien katualueen kaava on ollut luonnoksena nähtävänä. Kuulemisen jälkeen kiertoliittymän paikkaa muutettiin ja myös Välitien linjausta
muutettiin. Muutosten seurauksena kaavaa oli tarpeen laajentaa käsittämään K-marketin tontti.
Esityslistan liitteenä nro 13 a-d ovat:
- Kaavan laatijan vastine 9.3.2022 luonnosvaiheen palautteeseen
- Kaavakartta 9.3.2022
- Kaavaselostus 9.3.2022
- OAS 9.3.2022
Lisäksi kiertoliittymästä on laadittu havainnekuva, joka on mukana kaavaselostuksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijan vastineet annettuun
lausuntoon ja jätettyyn mielipiteeseen sekä sen johdosta asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset.
Kunnanhallitus päättää asettaa 9.3.2022 päivätyn asemakaavaehdotuksen
MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 28 §).
Tämän pykälän 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.
______________________
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./..
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Khall § 103, liite 19-20

./..
Kirkkotien Katualueen asemakaava oli ehdotuksena nähtävänä 1.4.2.5.2022 välisen ajan. Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa. Yhtään muistutusta ei jätetty.
Esityslistan liitteinä nro 19-20 ovat:
- Kaavakartta 6.5.2022
- Kaavaselostus 6.5.2022
Lisäksi kiertoliittymästä on laadittu havainnekuva, joka on mukana kaavaselostuksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 6.5.2022 päivätyn Kirkkotien katualueen asemakaavan omalta osaltaan ja päättää esittää asemakaavan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 34, liite 5-6

Esityslistan liitteinä nro 5-6 ovat:
- Kaavakartta 6.5.2022
- Kaavaselostus 6.5.2022
Kunnanvaltuuston päätös:
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VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE
Khall § 114

Liljan-Kukka Runolinna ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan sisältöisen 27.9.2022 päivätyn valtuustoaloitteen:
”Asumisrauhan takaaminen Pornaislaisille
Me allekirjoittaneet valtuutetut tuomme Pornaisten kunnan tietoon huolemme asuinympäristömme tilasta ja sen valvonnan puutteellisuudesta
sekä sen vaikutuksesta kunnan imagoon ja vaadimme välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Kyläalueita koskien kunnan tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osayleiskaavan mukaisilla kyläalueilla
kiinteistöjä käytetään kaavan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Ympäristöhaittoja on osin tunnistettu, mutta viranomaisen toimenpiteet ovat olleet
riittämättömiä haittojen poistamiseksi. Muun muassa maaperän pilaantumisen riski on todellinen.
Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun viranomaiset eivät ole hoitaneet
tehtäviään viranomaisvelvoitteen mukaisesti. Pornaisten kunnan asukkailla on oikeus asumisrauhaan ja turvalliseen, terveelliseen sekä viihtyisään elinympäristöön. Tämän oikeuden puolustaminen on sekä Pornaisten kunnan että Askolan rakennus- ja ympäristösuojeluviranomaisen
yksi tärkeimpiä tehtäviä.
Esitämme, että Pornaisten kunta arvioi Askolan rakennus- ja ympäristönsuojelun viranomaistoiminnan vaikutukset Pornaisten kunnan imagoon ja vetovoimaisuuteen sekä Pornaisten kunta ryhtyy välittömästi viranomaiselle kuuluviin toimenpiteisiin asumisrauhan ja terveellisen, turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön takaamiseksi ja palauttamiseksi.
Pornaisten kunnan on saatettava Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun
viranomaistoiminta julkisuudessa olleen tapauksen virheiden johdosta
aluehallintoviranomaisen arvioitavaksi.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa:
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökierros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastuskäynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen aikataulusta.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022

64
183

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 35
§ 114

Khall § 114

./..
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu
20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa:
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökierros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastuskäynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen aikataulusta.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu
20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteen käsittely on kesken.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 35

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 36
§ 115

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022
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VUONNA 2021 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ ALOITE
Khall § 115

Valtuutetut ovat vuonna 2021 jättäneet seuraavan aloitteen:
Liljan-Kukka Runolinnan ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama aloite,
Asumisrauhan turvaaminen Pornaislaisille
- valtuusto käsittelee aloitteen 30.5.2022
Hallintosäännön 142 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2021 jätetyn
aloitteen käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 36

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 37
§ 116

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022
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VUONNA 2021 JÄTETYT KUNTALAISALOITTEET
Khall § 116

1) Nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyn takaaminen, jätetty
15.7.2021
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.4.2022 §:ssä 25 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

2) Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi, jätetty 15.7.2021
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.4.2022 §:ssä 26 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2021 jätettyjen kuntalaisaloitteiden käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa,
että vuonna 2021 jätetyt kuntalaisaloitteet ovat loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 37

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 38
§ 117

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022
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SYYSKAUDEN 2022 KUNNANHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU
Khall § 117

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo
18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30.
Syyskaudelle 2022 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. (verot), 21.11., 12.12., 19.12.
(valtuuston kokouksen jälkeen)
Kunnanhallituksen talousarvioseminaarin ajankohdasta päätetään erikseen.
Kunnanvaltuusto:
29.8., 26.9., 24.10., 14.11. (verot), 19.12. (talousarvio)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää syyskauden 2022 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 38

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 39
§ 118
§ 22
§ 69

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022
25.4.2022
4.4.2022

68
187
36
109

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.10.2022 LUKIEN SEKÄ HALLINTOJA TALOUSJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1.10.2022 / HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT
Khall § 69

Valtuusto on kokouksessaan 14.3.2022 päättänyt organisaatiouudistuksen yhteydessä, että jatkossa kunnassa on hallinto- ja talousjohtajan virka.
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 perustetaan 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.
______________________

Kvalt § 22

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asioiden
22 § ja 23 § käsittelyyn ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn
ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Pöytäkirjanpitäjäksi tämän
asian käsittelyn ajaksi valittiin Hannu Haukkasalo.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022
16.5.2022

69
188

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 39
§ 118

Khall § 118

./..
Hallinto- ja talousjohtajan viran kelpoisuusehdot tulee määritellä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallinto- ja talousjohtajan viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksytään soveltuva korkeakoulututkinto.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Pöytäkirjanpitäjäksi tämän
asian käsittelyn ajaksi valittiin Seija Marttila.
______________________

Kvalt § 39

Kunnanvaltuuston päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 40

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022

70

MUUT ASIAT
Kvalt § 40

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 41

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

30.5.2022

71

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

30.5.2022

Sivu

42

72

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

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

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

73
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
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

