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125 24 199 Maa-alueen vuokraaminen Keravan kaupungilta Kaskelantien jäteve-
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127  201 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäko-
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  11/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  198 

KOKOUSAIKA Maanantai 13.6.2022 klo 18.00 – 21.05 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen 

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  

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä 

Ikonen Antti tekninen johtaja, klo 20.00-2017 § 125 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja, pöytäkirjanpi-

 täjä § 125-130 ja § 132-139 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 125 – 139 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.6.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Liljan-Kukka Runolin-

na. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Antti Kärkkäinen                 Seija Marttila, § 131  

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 16.6.2022 

Allekirjoitukset 

     

Erja Palviainen    Liljan-Kukka Runolinna 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 17.6.2022 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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199 Kunnanhallitus § 125  13.6.2022 

 

 

 

MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN KERAVAN KAUPUNGILTA KASKELANTIEN JÄTEVE-

SIPUMPPAAMON KÄÄNTÖPAIKAN LAAJENTAMISEKSI 

 

Khall § 125, liite 24 Kaskelantien varrella Keravan kaupungissa kiinteistöllä 245-404-3-111 

on siirtoviemärin jätevesipumppaamo. Jätevesipumppaamon yhteydessä 

on varavoimakoneen säilytystila. Varavoimakoneen tuominen ulos va-

rastorakennuksesta on hyvin vaikeaa ahtaan piha-alueen vuoksi. Tästä 

syystä kääntöpaikkaa tulee laajentaa vuokrasopimuksen liitekartan osoit-

tamalle alueelle. 

 

 Vuokrasopimusluonnos on liitteenä nro 24.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Keravan kaupungilta vuokrataan kiinteis-

töistä 245-404-3-111 (133m2) ja 245-404-3-51 (42m2) määräalat Kaske-

lantien jätevesipumppaamon kääntöpaikan laajentamista varten 30 vuo-

den ajaksi. Samalla kunnanhallitus antaa luvan hakea tarvittavat viran-

omaisluvat työn toteuttamista varten Keravan kaupungin rakennusval-

vonnalta.  

 

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.  

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Ikonen poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 20.17. 

 

   ______________________ 
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200 Kunnanhallitus § 126  13.6.2022 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 30.5.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 126   Kunnanhallitukselle esitellään 30.5.2022 pidetyn kunnanvaltuuston ko-

  kouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   § 32 Kuntalaisaloite vastaanottokeskuksen/tilojen perustamisek-

   si Pornaisiin 

    Ote: Aloitteen tekijälle 

 

 § 33 Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2022 / osavuosikat-

 saus ja talousarviomuutokset 

  Otteet: toimialat, talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito 

 

 § 34 Ote: Kuntakehitystoimiala 

 

 § 35 Valtuutettujen jättämä valtuustoaloite 

  Ote: Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle 

 

  Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

 vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

 päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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201 Kunnanhallitus § 127  13.6.2022 

 

 

 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN  

YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 127  Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perjantaina 17.6.2022  

  klo 12 – 15. 

 

  Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta tai paikan 

  päällä hotelli Sveitsissä (Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää). 

 

  Mikäli edustaja osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla, todennetaan 

  henkilöllisyys ja valtuutus toimia edustajana näyttämällä henkilökorttia 

  tietokoneen kameralle. Tunnistautuminen järjestetään kokouspäivänä 

  17.6.2022 klo 9.00 – 11.00. Sähköisen kokouksen ohjeet ja linkki toimi-

  tetaan tunnistautumisen yhteydessä. 

 

  Ennen yhtymäkokouksen alkua klo 11 – 12, on läsnä olevilla edustajilla 

  mahdollisuus osallistua poliittisiin ryhmäkokouksiin. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 17.6.2022 pi-

  dettävään 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 nimettiin Mari Valve ja varaedustajaksi Juha Juntu-

nen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.  

 

   ______________________ 
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202 Kunnanhallitus § 128  13.6.2022 

 

 

 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 

 

Khall § 128   Uudenmaan aluetoimisto vastaa kutsuntojen toteuttamisesta alueellaan 

  asevelvollisuuslain mukaisesti. Asevelvollisuuslaki määrittää tehtävät 

  aluetoimiston lisäksi myös poliisille sekä kunnalle. 

 

   Vuoden 2022 kutsunnat järjestetään Pornaisissa 22.8. klo 7.00 – 14.00 

  seurakuntakeskuksessa. Kutsunnat järjestetään Pornaisissa ja Askolassa 

  asuville kutsunnanalaisille. Kutsuntatilaisuuteen saapuvia asevelvollisia 

  on yhteensä noin 80.  

 

   Uudenmaan aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään kutsuntalautakun-

  taan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lautakuntien jäsenten toivo-

  taan olevan sosiaali- tai nuorisotyön parissa työskenteleviä henkilöitä. 

 

   Valittujen nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan Uudenmaan 

  aluetoimistoon 1.7.2022 mennessä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen 22.8.2022 pidettävään 

  kutsuntatilaisuuden kutsuntalautakuntaan. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kutsuntalautakunnan jäseneksi nimettiin Tea Nieminen ja varajäseneksi 

Juha Virkki. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.  

 

   ______________________ 
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 129, liite 25 Hallinnon kehittämistoimikunta on valmistellut hallintosääntöä 13.4., 

  5.5. ja 30.5. pidetyissä kokouksissa. 

 

   Hallintosäännön uudistamisessa on otettu huomioon mm. organisaa-

  tiomuutokset, viranhaltijoiden päätösvaltuudet, lainsäädännölliset muu-

  tokset sekä ehkäisevän päihdetyön järjestäminen. 

 

   Hallintosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 25. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

   Kunnanhallitus esittää hallintosääntöluonnoksen valtuuston hyväksyttä-

  väksi liitteen nro 25 mukaisena. 

 

   Hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2022. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

   

  ______________________ 
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204 Kunnanhallitus § 130  13.6.2022 

Sivistyslautakunta § 26  11.5.2022  42 

 

 

PORNAISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025 

 

Sivltk § 26, liite 9 Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointisuunnitel- 

 ma ja -kertomus valtuustokausittain. Hyvinvointisuunnitelma- ja kerto-

mus on yksi kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää 

ja toteuttaa kuntastrategian tavoitteita pornaislaisten hyvinvoinnin edis-

tämisen osalta. 

 

Käsittelyssä oleva hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2022-25. 

Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tavoitteet hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Hyvinvointisuunnitelma ja sen perusteella laadittava hyvinvoin-

tikertomus kuvaavat pornaislaisten hyvinvoinnin tilaa indikaattoreiden 

valossa. Lisäksi kertomuksen yhteydessä seurataan hyvinvointisuunni-

telman tavoitteiden saavuttamista ja tehtyä hyvinvointityötä.  

lukumäärä 

Hyvinvointisuunnitelma toimii kokoavana asiakirjana erillisille hyvin-

vointia edistäville strategisille asiakirjoille. Hyvinvointisuunnitelma yh-

distää samaan asiakirjaan lisäksi lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hy-

vinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaa ko-

ko kuntaorganisaatio. 

 

Hyvinvointisuunnitelma tukee kuntastrategiaa ja sen strategisten päämää-

rien toteuttamista. Suunnitelma on laadittu osallistuvassa prosessissa ja 

vuoropuhelussa kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja eri neuvostojen ja 

työryhmien välisessä yhteistyössä. 

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoiteasetanta perustuvat kuntastra-

tegian päämääriin ja tavoitteisiin.  

 

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavassa 

hyvinvointikertomuksessa ja valtuustokauden päätteeksi laadittavassa 

laajassa hyvinvointikertomuksessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 

Sivistyslautakunta päättää hyvinvointisuunnitelman 

- hyväksyä osaltaan Pornaisten 2022-2025 

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto 

päättää hyväksyä Pornaisten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

                                          _____________________________ 

 

       ./.. 
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205 Kunnanhallitus § 130  13.6.2022 

 

 

 

Khall § 130, liite 26 ./.. 

   Pornaisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 - 2025 on esityslistan 

  liitteenä nro 26. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus esittää Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman vuo-

  sille 2022 – 2025 valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 26 mukaisena. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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206 Kunnanhallitus § 131  13.6.2022 

 

 

 

TALOUS-JA VIESTINTÄJOHTAJA ANTTI KÄRKKÄISEN SIIRTÄMINEN HALLINTO- JA 

TALOUSJOHTAJAN VIRKAAN 

 

Khall § 131   Kunnanvaltuusto on 25.4.2022 pitämässään kokouksessa §:ssä 22 päät-

  tänyt, että hallintojohtajan virka lakkautetaan ja että tilalle perustetaan 

  hallinto- ja talousjohtajan virka. 

 

   Valtuusto on kokouksessaan 30.5.2022 §:ssä 39 päättänyt hallinto- ja 

  talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulu-

  tutkinnon. 

 

   Kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää 

  kunnan toiseen virkasuhteeseen, edellyttäen että: 

 

- viranhaltija täyttää sen virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset, johon 

hänet siirretään 

- tätä virkaa voidaan pitää hänelle sopivana 

- hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltija-

na ei muutu ja perusteena siirtoon on: 

a) toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy 

ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon 

suostumuksensa 

b) muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuk-

sensa 

  Viranhaltijalain mukaan ennen siirtämistä on henkilölle varattava tilai-

  suus tulla kuulluksi. 

 

  Työnantajan edustajien ja Antti Kärkkäisen kanssa on pidetty kuulemis-

  tilaisuus 2.6.2022. 

 

  Hallintosäännön 39 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virka-

  suhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomai-

  nen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toi-

  mivalta on eri viranomisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Antti Kärkkäinen siirretään kun-

  nallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti hallinto- ja talousjohtajan vir-

  kaan 1.10.2022 alkaen. 

 

       ./.. 
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Khall § 131  ./.. 

  Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talous- ja viestintäjohta-

  jan virka lakkautetaan 1.10.2022 lukien. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Merkittiin, että Antti Kärkkäinen ilmoitti olevansa esteellinen asian kä- 

sittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon  

ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). Pöytäkirjanpitäjäksi tämän  

asian käsittelyn ajaksi valittiin Seija Marttila.  

 

 ______________________ 
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA 

 

Khall § 132  HAKIJA: 

Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua Lupapiste.fi palve-

lun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 7380 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Halkian kylässä. Alueella kulkee Mustijo-

en vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkko.  

 

HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua rakennuspaikan 

siirtoon omistamansa kiinteistön sisällä M alueelta MT alueelle. Raken-

nuspaikalle lohkotaan 5000 m2 määräala.  

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaavan alueella 

kolmessa palstassa M ja MT alueilla.  

 

M alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle sallitaan 

maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä kaavassa erikseen  

osoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen. 

 

MT alue Maatalouden harjoittamista varten varattu alue, jolla sallitaan 

vain maataloutta palveleva rakentaminen. Muu uudisrakentaminen salli-

taan alueella vain, mikäli alueelle osoitettua mitoituksen mukaista uutta 

rakennuspaikkaa ei voida tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää maan-

omistajan muilla alueilla. Rakennuspaikan koko tulee olla vähintään  

10 000 m². Mikäli rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen vesi- ja vie-

märiverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, raken-

nuspaikan vähimmäiskoko on 5 000 m². 

   

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Hakijan mukaan kyseessä on yli 11 vuotta viljelyksestä pois ollut pinta-

alaltaan noin 2,1 hehtaarin entinen peltoalue. Peltoalueelle ei ole maata-

loustukioikeuksia. Alueelle on kylvetty puunsiemeniä maanomistajan 

toimesta. Määräalan lohkomisesta ylijäävä noin 1,6 ha alue on tarkoitus 

jättää metsittymään. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta alueesta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin eh-

doin:     ./.. 
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209 Kunnanhallitus § 132  13.6.2022 

 

 

 

Khall § 132  ./.. 

- Rakennuspaikka liitetään Mustijoen vesiosuuskunnan vesi- ja viemä-

riverkkoon 

 

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. 

 

______________________ 
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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 133  Vapaa-aikapalveluiden päällikkö on esittänyt seuraavan rekrytointilupa-

  hakemuksen: 

 

  Hankekoordinaattorin määräaikainen palvelussuhde 1.8.2022 –  

  30.6.2023 väliseksi ajaksi. 

 

- Pornaisten malli – hanke käynnistyi vuonna 2021 Suomen harrasta-

misen malin mukaisesti 

- toisella hankekaudella harrastekoordinaattori jatkaa lasten ja nuorten 

harrastustoiminnan kehittämistä koulupäivien yhteydessä ja pyrkii 

luomaan käytäntöjä, joiden avulla toiminta saadaan jalkautettua 

osaksi pysyvä toimintaa 

- Aluehallintovirasto on myöntänyt toukokuussa 2022 toiminnalle 

15 000 €:n hankerahoituksen 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

   Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

   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 

 

 

 

 

211 Kunnanhallitus § 134  13.6.2022 

 

 

 

YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUK-

SET 

 

Khall § 134   Yhtenäiskoulun apulaisrehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupaha-

  kemukset: 

 

1) Henkilökohtaisen avustajan määräaikainen palvelussuhde kahdeksi 

vuodeksi 5.8.2022 alkaen koulupäivien ajaksi, 38,15 h/viikko 

- oppilas tarvitsee ja on oikeutettu henkilökohtaiseen avustajaan kou-

lupäivien ja iltapäivätoiminnan ajaksi 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Määräaikainen henkilökohtaistettu koulunkäynnin ohjaajan palvelu-

suhde 5.8.2022 – 3.6.2023 väliseksi koulupäivien ajaksi, 30 h/viikko 

- oppilas oikeutettu henkilökohtaistettuun ohjaajaan, jotta opinnot ete-

nevät ja integraatiot ovat mahdollisia 

- ohjaajan palkan maksaa Keravan kaupunki 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti. 

 

  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. 

 

______________________ 
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KUNTAKEHITYSJOHTAJAN VIRAN VAALI 

 

Khall § 135, liite 27 Kuntakehitysjohtajan virka on ollut haettavana 7.4. – 6.5.2022 välisen 

  ajan. 

 

  Hakuilmoituksessa todettiin: haemme tehtävään elinkeino-, viestintä- ja 

  markkinointiasioiden tuntemusta omaavaa henkilöä. Arvostamme lisäksi 

  kokemusta kaavoitukseen, ympäristöasioiden ja maankäyttöön liittyvien 

  tehtävien hoitamisesta. Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista 

  yhteistyöhakuista kehittämisotetta sekä hyviä johtamisvalmiuksia. Kun-

  takehitysjohtajana saat johdettavaksesi kunnan elinvoimaisuudesta ja 

  kehittämisestä vastaavat toiminnot ja kuulut kunnan johtoryhmään. 

 

  Kuntakehitysjohtajan virkaa haki 13 henkilöä, joista haastatteluun valit-

  tiin Mikael Neuvonen, Anna-Leena Rouhiainen, Marko Tiirinen, Satu 

  Myllys, Tapani Tapiola ja Elina Rantala. Haastattelujen jälkeen soveltu-

  vuustesteihin valittiin Anna-Leena Rouhiainen ja Tapani Tapiola. 

 

  Haastatteluryhmä on kokoontunut neljä kertaa. 

 

  Esityslistan liitteenä nro 27 on yhdistelmä hakijoista. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntakehitysjohtajan virkaan va-

  litaan Tapani Tapiola. Tapiola on hakemuksen, haastattelun ja henkilö-

  arvioinnin perusteella sopivin kuntakehitysjohtajan virkaan. 

 

  Virka täytetään vakinaisesti 6 kuukauden koeajan jälkeen. Vaali vahvis-

  tetaan sen jälkeen kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärinto-

  distuksen terveydentilastaan. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN VAALI 

 

Khall § 136, liite 28 Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana 7.4. – 6.5.2022 välisen ajan. 

  Hakuaika päättyi 6.5. klo 12.00. 

 

   Hakuilmoituksessa todettiin mm.: haemme tehtävään työtä pelkäämätön-

  tä, innovatiivista ja yhteistyökykyistä osaajaa. Arvostamme kunnallista 

  johtajakokemusta, elinkeinoelämän tuntemusta sekä sosiaalisia taitoja. 

 

   Kunnanjohtaja vastaa strategiatyöstä, kuntapalvelujen ja toimintojen 

  jatkuvasta kehittämisestä sekä kuntatalouden tasapainosta. Kunnanjohta-

  ja edistää omalla toiminnallaan ja esimerkillään kunnan elinvoimaisuut-

  ta. Henkilöjohtajana kunnanjohtajan tulee olla helposti lähestyttävä ja 

  kannustava. 

 

   Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle tuli 12 hakemusta ja yksi suos-

  tumus. 

 

   Haastatteluryhmän haastateltavina olivat: Mikko Autere, Antti Kuusela, 

  Janne Majoinen, Nina Kivi ja Pekka Tuuri. 

 

   Henkilöarviointiin nimettiin Mikko Autere, Antti Kuusela ja  

  Pekka Tuuri. 

 

   Haastatteluryhmä kokoontui neljä kertaa. 

 

   Mikko Autere, Antti Kuusela ja Pekka Tuuri on kutsuttu valtuutettujen 

  kuultavaksi 13.6.2022 pidettävään tilaisuuteen. 

 

   Virka täytetään vakinaisesti 6 kuukauden koeajan jälkeen. Vaali vahvis-

  tetaan sen jälkeen kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärinto-

  distuksen terveydentilastaan. 

 

   Esityslistan liitteenä nro 28 on yhdistelmä hakijoista. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kun-

nanjohtajan. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.    

040 558 2562. 

         

./.. 
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Khall § 136, liite 28 ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  ______________________  
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 137  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.5.2022, 493/2022, dnro 

342/03.04.04.04.23/2020: Valitus ympäristönsuojelulain ja maa-

aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa ja käsitte-

lymaksua koskevassa asiassa. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta 24.5.2022 § 4: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2022, 

5.5.2022. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 7/2022, 

17.5.2022. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 7/2022, 

17.5.2022 § 64: Jäsenkuntaraportointi 1-3/2022. 

 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, aluehallitus, ote pöytäkirjasta 

7/2022, 24.5.2022 § 63: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuo-

risovaltuuston valitseminen toimikaudeksi 2022-2025. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 

2/2022, 24.3.2022. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

24.3.2022 § 23: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-402-6-

68. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

24.3.2022 § 25: Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen kiinteis-

töllä 611-406-15-40. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

24.3.2022 § 26: Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen kiinteis-

töllä 611-406-15-40 rakennuspaikka 2. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

24.3.2022 § 27: Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen kiinteis-

töllä 611-404-18-4. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 

3/2022, 28.4.2022. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

28.4.2022 § 41: Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen kiinteis-

töllä 611-401-1-166. 

 Muistio Ikäihmisten palvelukortteli –hankkeen ohjausryhmän ko-

kouksesta 10.5.2022. 

 Päätöksiä ajalta 20.5. – 13.6.2022: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

     ./.. 
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Khall § 137  ./.. 

   

Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  

 

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

töksiin.  

 

   ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 138 Muina asioina merkittiin: 

 

1. Kokous keskeytettiin klo 18.02, jolloin kunnanjohtajaehdokkaat esit-

täytyivät valtuutetuille kokouksen alussa arvotussa järjestyksessä. 

Kunnanhallituksen kokousta jatkettiin kunnanjohtajaehdokkaiden 

esittäytymiskierroksen jälkeen klo 20.00.  

2. Tekninen johtaja Antti Ikonen esitteli klo 20.00-20.14 palo- ja pelas-

tustoimen maksuosuuksien muodostumista ja sopimuspalokuntakor-

vausten määräytymistä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta.  

 

_____________________   
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  13.6.2022  139 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

125, 127, 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

125, 127, 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

219 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 

 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 

 

 


