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Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Harri Virtanen   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

Tarkastusaika 
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Allekirjoitukset 

 

 

Esa Ruskeepää   Jenni Vilenius 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 23.6.2022 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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75 Kunnanvaltuusto § 43  20.6.2022 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 43 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

14.6.2022 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 
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76 Kunnanvaltuusto § 44  20.6.2022 

Tarkastuslautakunta § 34  9.5.2022  4 

Kunnanhallitus § 64  30.3.2022  100 

 

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ 

TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄ-

MINEN TILIKAUDELTA 2021 

 

Khall § 64, liite 14 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan-

hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo-

den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar-

kastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun 

loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintar-

kastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä ti-

linpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 

liitteenä olevat tiedot talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-

kertomus. 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, ta-

loudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tar-

peelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnan-

johtaja. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konserni-

tilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 

tilinpäätös. 

 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslas-

kelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen 

sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys 

kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätök-

seen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhty-

mässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä 

konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annetta-

va tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen-

naisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, 

tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin 

arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvon-

nan ja riskinhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

     ./.. 
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77 Kunnanvaltuusto § 44  20.6.2022 

Tarkastuslautakunta § 34  9.5.2022  4 

Kunnanhallitus § 64  30.3.2022  101 

 

Khall § 64  ./.. 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 

on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudel-

la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden ta-

sapainottamiseksi. 

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman 

tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siir-

tää taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden 

yli/alijäämä –tilille taseeseen. Osana toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 

hallitus ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen 

vaikuttaviin eriin, myös rahaston tai varauksen vähennykseen. Varaus- ja 

rahastosiirrot yksilöidään ja esitetään bruttomääräisinä. 

 

  Tilikauden tulos osoittaa poistojen jälkeen ylijäämää 1.302.724,56 €. 

 

  Vuoden 2021 tilinpäätös on esityslistan liitteenä nro 14. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

1. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toiminta-

kertomuksen ja päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

 

2. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden yli-

jäämä 1.302.724,56 euroa kirjataan kunnan taseen omaan pääomaan 

edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 
 

3. Kunnanhallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa tek-

nisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvityksiä tilinpäätök-

seen, mikäli niitä ilmenee tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. 

 

4. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 

sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

valtuuston käsiteltäväksi. 
 

5. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kun-

nanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkasta-

jalle puolestaan. Vahvistusilmoituskirje annetaan tiedoksi myös tar-

kastuslautakunnalle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.  

040 558 2562. 

       ./.. 
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78 Kunnanvaltuusto § 44  20.6.2022 

Tarkastuslautakunta § 34  9.5.2022  4 

Kunnanhallitus § 64  30.3.2022  102 

 

Khall § 64  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Tarkltk § 34   Kunnanhallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut kunnan vuoden 2021 ti-

  linpäätöksen 30.3.2022 § 64 ja jättänyt sen tilintarkastettavaksi ja tarkas-

  tuslautakunnan valmisteltaksi valtuustolle. 

 

   Tilinpäätös on lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen. Kunnan hallin-

  tojohtaja Seija Marttila ja talous- ja viestintäjohtaja Antti Kärkkäinen 

  esittelivät tilinpäätöstä tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa 

  29.3.3022 § 25. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastushavainnosta ja 

  luovuttanut tilintarkastuskertomuksen (33 §). 

 

   Puheenjohtajan ehdotus: 

 

   Tarkastuslautakunta päättää 

- todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, jo-

ka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai selitys-

tä asianomaiselta 

- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 

- ehdottaa valtuustolle, että Pornaisten kunnan vuoden 2021 tilinpäätös 

hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 

1.1. – 31.12.2021. 

 Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

 Tarkastuslautakunnan päättää: 

- todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, jo-

ka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai selvi-

tystä asiaomaiselta,  

- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,  

- ehdottaa valtuustolle, että Pornaisten kunnan vuoden 2021 tilinpäätös 

hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 

1.1. – 31.12.2021 

 

  ______________________ 

 

 

       ./.. 
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79 Kunnanvaltuusto § 44  20.6.2022 

 

 

 

Kvalt § 44, liite 7 ./.. 

  Vuoden 2021 tilinpäätös on liitteenä nro 7. Tilintarkastuskertomus lähe-

  tetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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80 Kunnanvaltuusto § 45  20.6.2022 

Tarkastuslautakunta § 35  9.5.2022  5 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS 

 

Tarkltk § 35   Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, 

  ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

  kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella 

  ja tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä arvioida talouden tasapainotuk-

  sen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 

  riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijämää. Tarkastuslau-

  takunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 

  esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa 

  tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle on lähetetty arviointikertomus-

  luonnos etukäteen. Tässä kokouksessa on tarkoitus viimeistellä arvioin-

  tikertomus. 

 

   Puheenjohtajan ehdotus: 

 

   Tarkastuslautakunta päättää 

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2021 

- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää 

kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään 

toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arvioitikertomuksessa esittä-

mien suositusten  

- ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä kunnanvaltuustolle ja 

tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun mennessä. 

  Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

  Tarkastuslautakunta päättää 

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2021, 

- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää 

kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään 

toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittä-

mien suositusten 

- ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä kunnanvaltuustolle ja 

tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun mennessä. 

_____________________ 

 

 

       ./.. 
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81 Kunnanvaltuusto § 45  20.6.2022 

 

 

 

Kvalt § 45, liite 8 ./.. 

   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 on liitteenä  

  nro 8. 

 

   Kunnanvaltuuston päätös: 
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82 Kunnanvaltuusto § 46  20.6.2022 

Kunnanhallitus § 65  30.3.2022  103 

 

 

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2021 

 

Khall § 65  Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tun-

 nusluvut ja kehittämistoimenpiteet. 

 

  Henkilöstöraportin tiedot on kerätty Populus-ohjelman henkilöstötilin-

 päätöstiedoista, kirjanpitojärjestelmästä ja työterveyshuollosta. 

 

  Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös kuntien väli-

 sessä vertailussa. Vertailu edellyttää kuitenkin sitä, että tunnusluvut ke-

 rätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. 

 

  Vuoden 2021 henkilöstöraportti lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2021 ja 

 toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille 

 samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.  

040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 46   Vuoden 2021 henkilöstöraportti lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

   Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

83 Kunnanvaltuusto § 47  20.6.2022 

Kunnanhallitus § 129  13.6.2022  203 

 

 

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. 

   

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 47, liite 9 Hallintosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 9. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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84 Kunnanvaltuusto § 48  20.6.2022 

Kunnanhallitus § 130  13.6.2022  204 

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 edistämi-

sen 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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85 Kunnanvaltuusto § 48  20.6.2022 

Kunnanhallitus § 130  13.6.2022  205 

 

 

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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 48, liite 10 Pornaisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 - 2025 on esityslistan 

  liitteenä nro 10. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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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.  

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 49  Kunnanvaltuuston päätös: 
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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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Kvalt § 50, liite 11 ./.. 

  Esityslistan liitteenä nro 11 on yhdistelmä hakijoista. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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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. 

  

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 51, liite 12 Esityslistan liitteenä nro 12 on yhdistelmä hakijoista. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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MUUT ASIAT 

Kvalt § 52 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 53  
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   20.6.2022 54 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

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 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat 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  

 

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 

 


