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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2022/ OSAVUOSIKATSAUS 2 JA  

TALOUSARVIOMUUTOKSET 

 

Khall § 150, liite 31 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

ajalta 1.1.–30.6.2022 on liitteenä nro 31.  

 

Osavuosikatsaus 2 sisältää kuntaa koskevan tilinpäätösennusteen, talous-

arvion toteutuman toiselta neljännekseltä sekä arviot talousarviotavoittei-

den toteutumisesta. Osavuosikatsaukseen sisällytetty tilinpäätösennuste 

on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukausitasoista ta-

lousarviototeutumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 

toteutumaan ja mahdolliset ylitykset/alitukset on huomioitu ennustelu-

vuissa. Ennusteeseen on lisäksi korjattu tiedossamme olevia edelliseen 

vuoteen verrattuna poikkeavia eriä tai muutoin eriä, joissa tasainen kuu-

kausittainen toteutuma-arvio ei toteudu oikealla tavalla. Verotulojen to-

teutuma on ennustettu kuntaliiton verotuloennusteisiin nojautuen.  

 

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022 

 

Toimintakulut ovat alkuvuodesta toteutuneet lähes suunnitellun mukai-

sesti. Toimintakuluista on toteutunut n. 50 %, mikä vastaa tasaista toteu-

tumavauhtia. Toimintatuottoja on toteutunut talousarviota heikommin. 

 

Toisen neljänneksen tulos on n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen johtuen 

pitkälti alkuvuoden arvioitua paremmasta verotulokertymästä. Kuntalii-

ton viimeisimmän veroennusteen perusteella kunnan verotulokertymä täl-

tä vuodelta olisi n. 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Verotuloennus-

teissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä, joten ta-

lousarviota esitetään tältä osin muutettavan vasta kolmannessa osavuosi-

katsauksessa, kun tuoreimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä. VM 

heinäkuussa tekemän valtionosuuksien muutospäätöksen myötä kunnan 

valtionosuudet kasvavat budjetoidusta summasta n. 0,2 milj. euroa.  

 

Kunta-alalla saavutetun palkkaratkaisun kustannusvaikutukset ylittävät 

tämän hetkisen arvion mukaan budjetoidut henkilöstömenot. Henkilös-

tömenojen ylitykset eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole merkittäviä, 

johtuen pitkälti siitä, että palkkaratkaisun myötä yleiskorotukset astuivat 

voimaan kesken vuotta (1.6.2022).  

 

      ./.. 
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  Tilinpäätösennuste 

 

Tilinpäätösennuste koko vuodelle osoittaa tällä hetkellä alijäämää n. 0,4 

milj. euroa. Ennusteeseen on edelleen suhtauduttava varauksin. Toimin-

taympäristöömme sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden vaiku-

tusta kunnan talouteen on vaikea vielä ennustaa. Sosiaali- ja terveysme-

not ovat kasvussa monesta eri syystä johtuen ja siten Keusoten antamaan 

tilinpäätösennusteeseen on vielä suhtauduttava varauksin. Lisäksi Ukrai-

nan sodan aiheuttama talouskasvun notkahdus ja inflaation kiihtyminen 

näkyvät esimerkiksi hintojen ja varainhankinnan kulujen kallistumisena. 

Osavuosikatsaus sisältää tarkemmat riskiarviot toimintaympäristöömme 

liittyen.   

 

Määrärahamuutokset 

 

Osavuosikatsauksessa 2 esitetään määrärahamuutoksia sosiaali- ja ter-

veysmenoihin Keusoten tilinpäätösennusteen mukaisesti sekä sivistys-

toimen henkilöstömenoihin ja muiden palveluiden ostoihin (ravitsemus-

palvelut). Lisäksi kunnan valtionosuuksia esitetään muutettavan VM pe-

ruspalvelujen valtionosuuden muutospäätöksen myötä.  

 

Linnunlaulun päiväkodin ja puukoulun siivouskulut ovat vuodesta 2022 

kirjautuneet muuttuneen kirjauskäytännön myötä kuntakehitystoimialalle. 

Talousarviossa 2022 näihin kustannuksiin on varattu määräraha sivistys-

toimialalla ja se tulee siirtää kuntakehitystoimialalle. Siivouskulut huo-

mioidaan osana sivistystoimelta perittävää sisäistä vuokraa. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2022 

tietoonsa saatetuksi ja saattaa osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat 

muutokset talousarvioon: 

 

Rahoitusosa / valtionosuudet: 

- Peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätös  +209.866 € 

 

Käyttömenot / sosiaali- ja terveystoimi: 

- Sote-menojen ylitysarvio (Keusote)  +400.000 € 

 

 

      ./.. 
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Käyttömenot / sivistystoimi: 

- Henkilöstömenot   +150.000 € 

- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut  +  50.000 € 

 

Käyttömenot / sivistystoimi ja tekninen toimi 

- Puhtaanapitopalvelut, varhaiskasvatus -49.000 € 

- Puhtaanapitopalvelut, ruokahuolto- ja siivous +49.000 € 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRA-

HOJEN KEHYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 151, liite 32 Kuntatalouden näkymät vuodelle 2023 

  Suomen talousnäkymät olivat vielä alkuvuodesta 2022 valoisat. Talous 

  oli vauhdilla toipumassa koronakriisistä ja talouden kasvuennusteet oli-

  vat hyvät. Euroopan turvallisuusympäristö muuttui, kun Venäjä aloitti 

  hyökkäyssodan Ukrainaan. Ukrainan sodan vaikutukset ovat näkyneet 

  talouskehityksessä kuluvana vuonna ja vaikutukset näkynevät vielä tule-

  vanakin vuonna. Inflaation arvioidaan kuluvan vuoden osalta olevan 4,5-

  6,0 % välillä. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 

  vain 1,5-2 %. Vuoden 2023 osalta hintojen nousun oletetaan olevan n. 

  2,7 % luokkaa, kun bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan olevan 

  vain 1,4 %.   

 

  Kuntatalouden tila on ollut viimeisenä kahtena vuotena vahvempi kuin 

  pitkään aikaan. Hyvän kehityksen taustalla ovat valtion koronatuet, ripeä 

  elpyminen koronakuopan pohjalta, monet satunnaiset myyntitulot sekä 

  maltillisesti kehittyneet toimintamenot vuosina 2020–2021. Kuntatalou-

  den kannalta vuosi 2023 on jälleen poikkeusvuosi johtuen pitkälti vuo-

  den 2023 puolella saatavista verovuoden 2022 verotilityksistä verovuo-

  den 2022 verotuksen valmistuttua.  

 

  Vuosi 2023 on historiallinen vuosi, kun sosiaali- ja terveysmenot siirty-

  vät hyvinvointialueiden rahoitettavaksi. Vastaavasti kuntien verotuotois-

  ta ja valtionosuuksista siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueille. Hyvin

  vointialueiden perustamisen myötä valtionosuusjärjestelmään tulevien 

  muutosten lopulliset vaikutukset näkyvät kunnille täysimääräisinä valti-

  onosuusleikkauksina vasta 2024-2025 ja siitä eteenpäin. Hyvinvointialu-

  eiden uudistuksen vaikutukset näkyvätkin kuntataloudessa täysimääräi-

  sesti vasta vuodesta 2024, 2025 eteenpäin. 

 

  Kuntatalouden ennustettavuus on siis tällä hetkellä varsin haasteellista. 

  Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen, Ukrainan sodan vaikutukset 

  talouteen, inflaation kehitys, kunta-alan palkkaratkaisun lopulliset kus-

  tannusvaikutukset sekä kuntien tulopohjassa tapahtuvat muutokset eivät 

  ole tällä hetkellä varmuudella ennustettavissa.  

 

  Pornaisten kunnan talous ja keskeiset oletukset 

  Vuoden 2023 talousarviokehys on laadittu huomioiden vuoden 2021 ti-

  linpäätöksen toteumat, talousarvio 2022 ja vuoden 2022 tilinpäätösen-

  nuste. Merkittävin muutos talousarviokehyksessä 2023 on sosiaali- ja 

  terveysmenojen sekä pelastuslaitoksen menojen siirtyminen hyvinvointi-

  alueelle eli nämä menot on vähennetty kehyksestä talousarvion 2022 

  mukaisena (yhteensä 14.699.692 €).    ./.. 
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  Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa lisäksi verotuloja ja valtionosuuksia 

  vähentäen. Kunnan nykyisestä veroprosentista leikataan ensi vuonna 

  12,64 %-yksikköä eli kunnan verotuloprosentiksi vuodelle 2023 jää siten 

  7,86 %. Kehyksessä on käytetty Kuntaliiton verotulo- ja valtionosuusen-

  nusteita. 

 

  Toimintatuottoja on kehyksessä ajateltu kertyvän vuoden 2022  

  tavoin. Tonttien myyntivoittoja on arvioitu kertyvän 400.000 euroa.    

 

  Kunta-alan palkkaratkaisun on arvioitu lisäävän henkilöstömenoja n. 

  280.000 euroa (3 %). Kehysehdotus sisältää henkilöstömenoissa n.  

  100.000 euron varauksen organisaatiouudistuksen yhteydessä esitettyi-

  hin lisäresursseihin henkilöstösuunnitteluun sekä viestintään ja markki-

  nointiin. Henkilöstömenoja vastaavasti vähentää oppilashuollon tuen 

  siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle sekä hallinnossa 2022 tapahtu-

  viin eläköitymisiin liittyneiden varautumistarpeiden poistuminen. Vä-

  hennysten vaikutus on n. 108.000 euroa. Kaikki edellä mainitut euro-

  määrät sisältävät myös sivukulut.  

 

  Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kehyksessä on huomioitu 

  n.2,7 % hintojen nousu. Muiden palveluiden ja muiden toimintakulujen 

  osalta on kehyksessä huomioitu 2,0 % nousu, joka kattaisi lähinnä sopi-

  muksiin perustuvat hintojen muutokset.   

 

  Vertailukelpoinen toimintamenojen muutos vuoden 2022 talousarviosta 

  on n. 3,6 %. Toimintakate heikkenee kehysehdotuksessa n. 5 % vuoden 

  2022 talousarvioon. Tilikauden 2023 kehys on ylijäämäinen, mutta ta-

  loussuunnitelmavuosien osalta taloudellinen liikkumavaramme kaventuu 

  selvästi. Taloussuunnitelmavuodet ovatkin tämän hetkisen arvion mu-

  kaan alijäämäisiä.  

 

  Kunnan väestön määrä 2022 on ollut laskusuuntainen.  Kesäkuun 2022 

  lopussa kunnan asukasmäärä oli 5025 henkilöä.  

 

  Investoinnit 

  Kunnan talousarviossa 2022 investointien yhteismäärä on 3,2 miljoonaa 

  euroa. Investointien toteutuma-aste kesäkuun lopussa oli n. 38 %. Inves-

  tointien toteutumaennuste on n. 2-2,5 milj. euroa. Investointien yhteis-

  määrä vuoden 2023 osalta olisi arviolta n. 2,7 milj. euroa. Investoinnit 

  tarkentuvat talousarvion 2023 laatimisprosessin yhteydessä.  

 

       ./.. 
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  Lainat 

  Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 6,9 

  milj. euroa (1353 €/asukas). Lainakanta 2022 ei ennusteiden mukaan 

  kasva merkittävästi. Tulevien vuosien lainanottotarve on kytköksissä in-

  vestointien kokonaismääriin. Lainanottotarve 2023 osalta olisi siten n. 3 

  milj. euroa.  

 

  Yhteenveto 

  Talousarviokehyksen mukaan kunnan tulos asettuu vuonna 2023 noin 

  miljoona euroa ylijäämäiseksi. Tilikaudelle ennakoitu hyvä tulos perus-

  tuu hyvään verokertymään. Verovuoden 2022 verotus valmistuu vuoden 

  2023 puolella, joten verovuodelta 2022 kertyviä verotuottoja kirjautuu 

  kunnalle vielä ensi vuoden puolella ilman veroprosenttileikkuria. Vero-

  prosenttileikkuria sovelletaan verovuodelta 2023 alkaen kertyviin vero-

  tuottoihin. Taloussuunnitelmavuodet näyttävätkin paremmin tilannet-

  tamme hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 32 esitetyn vuoden  

  2023 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen 

  edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Kunnanhallituksen budjettiseminaari pidetään 27. - 28.10.2022,  

  paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteessä nro 32 esitetyn vuoden 2023 

talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen seuraavin muutok-

sin: 

- kehyksen luvut oikaistaan sisäisten erien osalta, 

- tonttien myyntivoitot siirretään hallinto- ja taloustoimialalta kuntake-

hitystoimialalle ja myyntivoittojen määrä kehyksessä nostetaan 

400.000 eurosta 500.000 euroon, 

- samalla kunnanhallitus toteaa, että kehyskokonaisuuden jakautumi-

nen toimialojen välille tarkentuu talousarvion valmistelun yhteydessä 

tehtävin tarkennuksin.  

 

     ./.. 
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Kunnanhallitus päätti esittää talousarviokehyksen 2023 valtuustolle hy-

väksyttäväksi kokouksessa tehdyin muutoksin.   

 

Kunnanhallituksen budjettiseminaari pidetään 27.10. - 28.10.2022, paik-

ka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Merkittiin, että Jari Wäre poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jäl-

keen klo 19.21. 

  

  ______________________ 
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KUNNAN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 

VUONNA 2022 

 

Khall § 152, liite 33 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

  annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti 

  valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai 

  tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn talou-

  dellisen tuen tarpeessa.  

 

  Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hy-

  väksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. 

  Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitet-

  tävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. 

 

  Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haetaan Valtiovarainminis-

  teriöltä kirjallisella hakemuksella. Hakemukset on toimitettava 9.9.2022 

  klo 16.00 mennessä.  

 

  Pornaisten kunnan tulosennuste vuodelle 2022 näyttää tällä hetkellä ali-

  jäämää n. 0,4 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on kertyneitä ylijäämiä 

  n. 11,7 miljoonaa euroa. Pornaisilla ei ole kuntalain mukaista talouden 

  tasapainottamisvelvoitetta eikä Pornaisten taloustilanne taseen perusteel-

  la edellytä erityisiä ja perusteltuja tukitoimia. Koronasta aiheutuvat kus-

  tannukset valtio on luvannut kompensoida todellisten kustannusten mu-

  kaisesti tilikaudella 2022.  

 

  Esityslistan liitteenä nro 33 on Valtiovarainministeriön kirje: Kuntien 

  harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää, että kunta ei hae harkinnanvaraisen valtionosuu-

  den korotusta vuonna 2022. 

 

  Tämän päätöksen 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. 

  ______________________



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

243 Kunnanhallitus § 153  15.8.2022 

 

 

 

VUODEN 2022 PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN MUUTOSPÄÄTÖS 

 

Khall § 153, liite 34 Valtiovarainministeriö on 8.7.2022 tehnyt muutospäätöksen kunnan pe-

  ruspalvelujen valtionosuuteen. Muutospäätöksen keskeinen sisältö liit-

  tyy matkakuluvähennyksen määräaikaisen korotuksen aiheuttamien ve-

  rotulomenetysten kompensointiin kunnille. Verotulomenetysten kom-

  pensointina kunnalle maksetaan 269.105 euroa. 

 

  Kuntien valtionosuutta korotetaan lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jää-

  neiden kuntarakennelain mukaisten yhdistymisavustusten määrällä. Tä-

  mä korotus lisää kunnan valtionosuuksia 7.997 euroa. 

 

  Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2022 oli aiemman valti-

  onosuuspäätöksen mukaisesti 7.534.133 euroa. Muutospäätöksen perus-

  teella kunnalle maksetaan peruspalvelujen valtionosuutena 7.811.235 eu-

  roa eli Pornaisten valtionosuuksien määrä lisääntyy 277.102 euroa.  

 

  Peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätökseen tyytymätön voi jättää 

  asiasta oikaisuvaatimuksen kolmen kuukauden kuluessa muutospäätök-

  sestä. 

 

  Esityslistan liitteenä nro 34 on Valtiovarainministeriön päätös 8.7.2022. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus merkitsee peruspalvelujen valtionosuuden muutospää-

  töksen tiedoksi ja päättää tyytyä päätökseen.  

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  ______________________  
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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 154  Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:  

 

  Ruoka- ja siivouspalvelupäällikön toistaiseksi voimassa oleva palvelus-

  suhde 1.9.2022 alkaen:  

- nykyinen työntekijä on irtisanoutunut 

- ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö vastaa kuntakehitystoimialan ruo-

kapalvelu- ja siivoushenkilöstön työnjohdosta, hankittavien palvelui-

den koordinoinnista ja valvonnasta sekä talouden suunnittelusta ja 

toteutuksesta omalla vastuualueellaan 

- tehtävää ei voida toteuttaa uudelleenjärjestelyinä, edellyttää päivit-

täistä läsnäoloa 

- 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,  

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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NUORTEN OLESKELUKATOKSEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 155 Nuorten oleskelukatoksen rakentamisesta on tehty päätös kunnanhalli-

tuksessa vuonna 2019 (kh § 87 15.4.2019). Nuorisovaltuustossa vuonna 

2020 pidetyn keskustelun pohjalta on laadittu viralliset pääpiirustukset.  

 

 Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu katoksen raken-

tamiseen määräraha ja rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vielä tämän 

vuoden aikana. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kohteen pääpiirustukset. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä nuorten oleskelukatoksen pääpiirustuk-

set. 

 

   Tämän päätöksen 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. 

 

  ______________________ 
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KATUSUUNNITELMAN  

HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 156, liite 35 a-g Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen kunnallistekniset suunnitel-

mat ovat valmistuneet ja ennen alueen toteutusta tulee katusuunnitelma 

laittaa nähtäville 14 vuorokauden ajaksi MRA 43 §:n mukaisesti. 

 

 Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä välillä 17.6.-1.7.2022 Por-

naisten kunnan verkkosivuilla ja kunnantoimiston teknisellä osastolla, 

Kirkkotie 176, 07170 Pornainen. Katusuunnitelmasta ei ole jätetty muis-

tutusta nähtävilläoloaikana. 

 

 Esityslistan liitteenä nro 34 a-g ovat katusuunnitelmat. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen ka-

tusuunnitelman liitteen nro 34 a-g mukaisena. 

 

  Tämän päätöksen 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. 

 

  ______________________ 
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HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMI-

NEN 

 

Khall § 43, liite 10 Kotojärven alueen yksityisten maanomistajien toimeksiannosta on tutkit-

tu alueella voimassa olevan osayleiskaavan muutostarpeita. Selvitystyön 

on tehnyt DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Selvityksen perusteella 

Pornaisten kunnalle on tehty esitys alueen osayleiskaavan tarkistamises-

ta. 

 

Pornaisten kunta ei kuitenkaan pitänyt osayleiskaavan muuttamista tar-

peellisena, sillä osayleiskaava on jo pääosin toteutunut rakentamisen 

myötä ja aluetta koskevilla asemakaavan muutoksilla. Osayleiskaavan 

uudistaminen ei sen vuoksi sisälly kunnanvaltuuston 16.12.2021 hyväk-

symään kaavoitusohjelmaan vuosille 2022–2026. 

 

Samassa yhteydessä kaavoittaja arvioi yhdessä Pornaisten kunnan kanssa 

Hyötinmäen alueen asemakaavan ajantasaisuutta. Vuonna 2007 hyväk-

sytty Hyötinmäen asemakaava on vielä toteutumatta ja sitä koskee em. 

arviointivelvoite. 

 

Arvioinnissa todettiin, että Hyötinmäen asemakaavan toteuttaminen on 

tarkoituksenmukaista aloittaa alueen eteläosasta, joka on valmiin kunnal-

listekniikan piirissä. Asemakaavan tarkistustyö sisällytettiin Pornaisten 

kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2026. Karttaako Oy on tarjoutunut 

asemakaavan muutostyön suorittajaksi 

 

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen 

ratkaisu nojautuu tehokkaaseen yhtiömuotoiseen rivitalotyyppiseen ra-

kentamiseen. Viereisen Kartanorinteen alueen tyyppinen väljempi oma-

kotitalopainotteinen ratkaisu vastaa peremmin alueen tonttikysyntään. 

Tiivis rakentaminen on lisäksi tarkoituksenmukaista kohdistaa lähem-

mäksi kuntakeskuksen palveluita.  

 

Voimassa olevassa asemakaavassa on otettu puutteellisesti huomioon 

alueen voimakkaat maastomuodot, ja yhtenäinen vihervyöhyke katkeaa 

alueen kohdalla. Katuverkko on tarpeettoman pitkä eikä kaavaratkaisussa 

ole otettu huomioon maaston muotoihin nojaavaa taloudellista viemä-

röintiä viettoviemärillä. Nämä yhdessä nostavat tarpeettomasti kunnallis-

tekniikan toteuttamiskustannuksia.  

 

Alue on tarkoitus suunnitella uudelleen pääosin väljää omakotitaloasu-

mista varten. Suunnittelun lähtökohtana on alueen luonnonolosuhteiden 

sekä voimakkaiden maastomuotojen huomioon ottaminen.  

 

      ./.. 
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Khall § 43  ./.. 

Asemakaavatyö on käynnistynyt, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) on valmistunut. Liitteenä nro 10 oleva suunnitelma sisältää kartta-

esityksen alueen kaavalliseksi perusratkaisuksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää laittaa Hyötinmäen Panimokujan alueen asema-

kaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Harti-

kaisen Karttaako Oy:stä.  

 

Samalla kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-

telman (OAS) nähtäville MRA 30 § mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.  

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 104, liite 21-22 Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30 §) 16.3–7.4.2022. Nähtävil-

lä ollut OAS sisälsi esityksen kaavalliseksi perusratkaisuksi. Yhtään 

mielipidettä ei jätetty. Lausuntoja ei pyydetty, sillä muutokset voimassa 

olevaan kaavaan nähden ovat vähäiset. Lausunnot pyydetään ehdotus-

vaiheessa. Golfyhtiön ja Kotojärven kartanon edustaja toi esille seuraa-

vaa: Helsingintien alueen hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, 

koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei toimi.  

 

Kaavallista ratkaisua on kehitetty edelleen, mutta OAS:n yhteydessä esi-

tettyyn perusratkaisuun ei ole tehty oleellisia muutoksia. 

 

 Näkyvin muutos on, että Panimokujan alueelle on varattu monikäyttöi-

nen lähipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen nähden kes-

keiselle paikalle. Alue (3370 m2) on tarkoitettu julkisia ja yksityisiä lä-

hipalveluita varten. Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojärven kul-

makunnan kehittämisen kannalta.  

      ./.. 
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Khall § 104 ./.. 

Alueen reunassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu säilytet-

täväksi rakennukseksi (sä). PL- kaavamerkintä mahdollistaa rakennuk-

sen monipuolisen käytön. Rakennuksen sijainti PL alueen reunassa ei 

sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan käyttöä.  

 

Asuntokorttelit on osoitettu pääosin erillispientaloille (AO) sekä osin 

asuinpientaloille (AP). Rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-

alasta (e=0,20). Enimmäiskerrosluku vaihtelee maastomuotojen mukaan 

ja mahdollistaa yksitasoratkaisun lisäksi alarinteen puolella kaksitasorat-

kaisun (1/2kI) tai kaksikerrosratkaisun (Iu3/4).  

 

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m2. 

Rakennuspaikkoja voidaan tarvittaessa yhdistää tai rakennuspaikkajako 

voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös ohjeellisesta jaosta poikkeavalla 

tavalla. AP- merkintä mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut, ri-

vitalot ja näiden yhdistelmät.  

 

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennus-

paikkaa pois luettuna). Rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 

1318 m2, pienin rakennuspaikka on 1102 m2 ja suurin 2055 m2. 

 

Esityslistan liitteinä nro 21-22 ovat: 

- Kaavakartta 21.4.2022 

- Kaavaselostus 21.4.2022 

 

Laadittu havainnekuva on mukana kaavaselostuksessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutosta koskevan ehdotuksen ja 

päättää asettaa sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 

sekä pyytää siitä MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 

040 174 5007. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

250 Kunnanhallitus § 157  15.8.2022 

 

 

 

Khall § 157, liite 36-38 ./.. 

 Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 

pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1.6–1.7.2022 ja siitä pyydet-

tiin MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot.  

 

Asemakaavasta annettiin neljä lausuntoa. Uudenmaan liitto ilmoitti, että 

he eivät anna lausuntoa. Yhtään muistutusta ei jätetty. 

 

Esityslistan liitteinä numero 35-36 ovat: 

- Kaavakartta 8.8.2022 

- Kaavaselostus 8.8.2022 

 

Kaavan laatijan 8.8.2022 päivätty yhteenveto ja vastine lausuntoihin on 

esitetty liitteessä nro 37. Lausuntojen perusteella kaavaan tehtiin seuraa-

vat vähäiset täydennykset: 

− Melumerkintään lisättiin seuraava määräys: piha alueiden melutaso ei 

saa ylittää päiväohjearvoa 55 dBA eikä yöohjearvoa 45 dBA. 

− Torpan sä-merkintään lisättiin seuraava määräys: Korjaus- tai muutos-

töistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan vastineen annettuihin lausun-

toihin ja niiden johdosta tehdyt vähäiset muutokset asemakaavaan.  

 

Kunnanhallitus hyväksyy 8.8.2022 päivätyn Hyötinmäen Panimokujan 

asemakaavamuutoksen omalta osaltaan ja päättää esittää asemakaavan 

edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-24-433 

 

Khall § 158  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-24-433 omistaja on jättänyt poikkeamislupahake-

muksen Lupapiste.fi -palvelun kautta.  

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Rantalantien varrella 

eteläisten kylien osayleiskaavan MA alueella. Kiinteistöllä harjoitetaan 

ratsastustoiminnan lisäksi muun muassa rakennustelineiden kunnostusta 

ja varastointia. Kiinteistöllä sijaitsee myös kaksi muinaismuistokohdetta 

(sm 0134). 

 

HAETAAN: 

 Poikkeamista haetaan ratsastuskentän 1000 m2 laajentamiselle. Ratsas-

tuskentän laajennuksesta syntyvästä maa-aineksesta rakennetaan penkere 

näkösuojaksi Rantalantien suuntaan.  

 

KAAVOITUSTILANNE: 

MA alueella tarkoitetaan viljelykäytössä olevaa peltoaluetta, joka 

sijaitsee maisemallisesti tai maisemahistoriallisesti arvokkaalla alueella. 

Maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolinen uudisrakentaminen sallitaan 

alueella vain, mikäli maanomistajan mitoituksen mukaista uutta 

rakennuspaikkaa ei voida tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää 

maanomistajan muilla alueilla, eikä rakentaminen vaikuta häiritsevästi 

maisemakuvaan. 

 

MA-alueille tulisi sallia vain maa- ja metsätalouteen liittyvä 

rakentaminen. Lisäksi maisemaa muuttavia toimenpiteitä ei saa suorittaa 

ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. 

 

Kiinteistölle on merkitty kaksi muinaismuistokohdetta. sm 0134, 

Alanko, joka merkitsee kivikautista asuinpaikkaa. 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT: 

Poikkeamista perustellaan elinkeinon harjoittamisen tukemisella. Lisäksi 

rakennettavalla penkereellä luodaan näkösuojaa Rantalantien suuntaan.  

 

Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen 4.7.2022 mennessä. Naa-

purit hyväksyvät suunnitelman ratsastuskentän laajentamiselle ja penke-

reen rakentamiselle.    

 

      ./.. 
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Khall § 158  ./.. 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta alueesta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin pe-

rustein ja ehdoin: 

- Maavallien rakentamisesta ja ratsastuskentän laajennuksesta on suo-

ritettu naapurien kuuleminen, eikä vastaväitteitä hankkeelle ole il-

mennyt 

- Muinaismuistokohteet ja niiden arvot on otettava huomioon laajen-

nusta toteutettaessa 

 

Tämän päätöksen 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. 

 

  ______________________ 
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LUPA-ANOMUS / JUHOLAN YKSITYISTIE Y1998-21902 

 

Khall § 159  HAKIJA: 

Juholan yksityistien tiekunta anoo kunnanhallitukselta lupaa A10 töyssy-

jä -liikennemerkin ja tiellä hidasteita -lisäkilven asentamiseen Ukonojan-

tielle. Lisäksi tiekunta anoo lupaa kahden hidasteen ja niistä varoittavien 

liikennemerkkien asentamiseen sekä kauriseläimestä varoittavan liiken-

nemerkin A20.3 asentamiseen. 

 

KOHTEEN SIJAINTI: 

Ukonojantie kulkee Keski-, ja Pohjois-Pornaisissa Järvenpääntieltä 

Halkiantielle. Tiestä 10,6 km kulkee Pornaisten puolella ja 1,2 km 

Sipoon puolella. Tiellä on 143 osakasta. 

 

ANOMUKSEN PERUSTELUT: 

Liikennemerkkien ja hidasteiden asettamista perustellaan kasvaneiden 

tienopeuksien rajoittamisella ja ulkoilijoiden turvallisuudella. Kau-

riseläimiä alueella liikkuu paljon ja Ukonojantien ylitse kulkee peurojen 

kulkureitti.  

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta Ukonojantiestä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää luvan liikennemerkkien ja hidasteiden 

asentamiselle Ukonojantielle. 

 

Tämän päätöksen 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. 

   

______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

254 Kunnanhallitus § 160  15.8.2022 

 

 

 

KUNTAKEHITYSJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN  

 

Khall § 160 Pornaisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2022 §:ssä 50 valin-

nut kuntakehitysjohtajan virkaan Tapani Tapiolan. 

 

Tapani Tapiola on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilas-

taan ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.9.2022. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Hyväksyttävään terveydentilatodistukseen nojautuen kunnanhallitus 

vahvistaa kuntakehitysjohtajan vaalin. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Tapani Tapiola aloittaa kuntakehitysjohtajan 

virassa 1.9.2022. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 

Kunnanhallitus vahvistaa Tapani Tapiolan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

5 651,71 € kuukaudessa. 

 

   Tämän päätöksen 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. 

 

  ______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

255 Kunnanhallitus § 161  15.8.2022 

 

 

 

HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN 

 

Khall § 161 Pornaisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2022 §:ssä 49 päät-

tänyt, että nykyinen talous- ja viestintäjohtaja Antti Kärkkäinen siirre-

tään kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti hallinto- ja talousjoh-

tajan virkaan 1.10.2022 alkaen. 

 

Hallinto- ja talousjohtajan virka on organisaatiossa uusi ja viran tehtävä-

kohtaista palkkaa ei ole vahvistettu. Hallinto- ja talousjohtaja toimii hal-

linto- ja taloustoimialan toimialajohtajana ja siten ehdotettu tehtäväkoh-

tainen palkkaus noudattaisi toimialajohtajien tehtäväkohtaisen palkan ta-

soa.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus toteaa, että hallinto- ja talousjohtajan viran tehtäväkoh-

taiseksi palkaksi vahvistetaan 5 651,71 € kuukaudessa 1.10.2022 alkaen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   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 Hannu Haukkasalo. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

256 Kunnanhallitus § 162  15.8.2022 

 

 

 

ASIA EI OLE JULKINEN 

 

Khall § 162  

 

 

 

 

 

  



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

257 Kunnanhallitus § 163  15.8.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 163  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 2/2022, 15.6.2022. 

 Eteva kuntayhtymä, kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 

2/2022, 17.6.2022. 

 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöy-

täkirja 22.6.2022. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 3/2022, 

9.6.2022. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

9.6.2022 § 57: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-404-9-11. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

9.6.2022 § 58: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-406-17-48. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

9.6.2022 § 59: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-406-18-

45. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

9.6.2022 § 60: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-406-18-

54. 

 Ikäihmisten kotona asumisen tuki –hankkeen ohjausryhmän jäsenet 

tiedoksi. 

 Päätöksiä ajalta 21.6. – 15.8.2022: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talous- ja viestintäjohtajan ja 

teknisen johtajan päätökset. 

 Pornaisten seniorimessujen 1.9.2022 ohjelma. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

Merkittiin tietoon saatetuksi.  

 

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

töksiin.   

 

   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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258 Kunnanhallitus § 164  15.8.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 164 Muina asioina merkittiin: 

 

- kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelutilanne, 

- kunnan viranhaltijapäätöksiä ei ole kaikilta osin julkaistu kunnan ko-

tisivuilla, 

- kunnan tulisi käynnistää energian säästöohjelman valmistelu,  

- Halkian kentän toteutustilanne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

259 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  15.8.2022  165 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

150, 151, 154, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

152, 153, 155, 156, 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

152, 153, 155, 156, 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

260 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 

 

 


