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Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2022 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  315 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  315 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

198 43 316-317 Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sekä eräitä tartuntatautilain valvonta-

tehtäviä koskeva kuntien yhteistoimintasopimus 

    

199 * 318 ICT-tukipalvelusopimus vuodelle 2023 

    

200  319 Kevään 2023 kunnanhallituksen – ja –valtuuston kokousajankohdat 

    

201 * 320-321 Lausunto poikkeamisesta/611-404-17-10 

    

202  322 Kunnan edustajan nimeäminen TYP-johtoryhmään 

    

203  323 Porvoon kaupungin lausuntopyyntö keskeisten kaupunkialueiden osayleis-

kaavaan, unelmien Porvoo 2050 

    

204 * 324-325 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden merkitseminen 

    

205 * 326-327 Sopimus Pornaisten kunnan HSL:n välisestä lippuyhteistyöstä 

    

206  328 Sivistysjohtajan esittämä rekrytointilupahakemus 

    

207  329 Ilmoitusasiat 

    

208 * 330 Muut asiat 

    

209  331-332 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  17/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  315 

KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2022 18.00 – 20.18 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

de Jong Peter 

Juntunen Juha 

Kalek Aija 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka, poissa 

Liu Päivi, Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, poissa kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Kuusela Antti kunnanjohtaja, esittelijä  

Tapiola Tapani kuntakehitysjohtaja 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 198 – 209 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 20.10.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Kalek ja Henna Nyrhivaara. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki    Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 20.10.2022 

Allekirjoitukset 

     

Aija Kalek    Henna Nyrhivaara 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 21.10.2022 
Virka-asema  

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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316 Kunnanhallitus § 198  17.10.2022 

 

 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIÄ SEKÄ ERÄITÄ TARTUNTATAUTILAIN 

VALVONTATEHTÄVIÄ KOSKEVA KUNTIEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 

 

Khall § 198, liite 43 Itä-Uudenmaan kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornai-

nen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo ovat valmistelleet kuntalain 51 §:n ja 54 

§:n mukaista yhteistoimintasopimusta ympäristöterveydenhuoltoon sisäl-

tyvien tehtävien sekä tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjes-

tämiseksi siten, että vastuukuntana toimii Porvoo. Uusi yhteistoiminta-

sopimus korvaa vastaavat voimassa olevat sopimukset. 

 

Uuden yhteistoimintasopimuksen myötä Myrskylän ja Pukkilan kunnat 

liittyvät yhteistoiminta-alueeseen ja Lapinjärven kuntaa koskevan sopi-

muksen hallinta siirtyy Lapinjärven kunnalle. Aikaisemmin Lapinjärven 

sopimus oli osa Lapinjärven ja Loviisan yhteistoiminta-sopimusta. Tar-

tuntatautilakiin liittyvien valvontatehtävien osalta sopimuksessa otetaan 

huomioon sosiaali- ja terveydenhuolto-uudistuksen vaikutukset. 

 

Liitteenä esitettävällä sopimuksella osapuolet sopivat ympäristötervey-

denhuollon tehtäviin kuuluvan elintarvikevalvonnan, terveydensuojelu-

valvonnan, tupakkavalvonnan, lääkelain ja markkinavalvontalain nojalla 

kunnalle kuuluvan valvonnan, eläinlääkintähuollon, eläintautivalvonnan 

ja eläinsuojeluvalvonnan järjestämisestä sekä lisäksi tartuntatautien le-

viämisen ehkäisyyn liittyvän tarkastustoimivallan järjestämisestä kaik-

kien kuntien alueella yhteisesti, kun tarkastustoiminnasta tai muusta val-

vonnasta säädetään tartuntatautilaissa ja/tai toimivallan siirrosta on erik-

seen sovittu hyvinvointialueen kanssa. Sopimuksen perusteella vastuu-

kuntana toimivalla Porvoolla on oikeus sopia hyvinvointialueen kanssa 

tartuntatautilain valvontatehtävien siirtämisestä hyvinvointialueelta Por-

voon ympäristöterveydenhuollon vastuulle. 

 

Sopimukseen on kirjattu eläinlääkärinvastaanottojen sijaintipaikoiksi 

Loviisa, Porvoo ja Sipoo sekä Pukkilan ja Myrskylän eläinlääkintäpalve-

lujen hankinta Helsingin Yliopistolta.  

 

Porvoon ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset jakautuvat kun-

tien asukaslukujen suhteessa. Viranomaistoimielimenä toimii Porvoon 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan Ympäristöterveysjaosto. Sopimus 

on voimassa toistaiseksi ja se on kunkin osapuolen vapaasti irtisanotta-

vissa noudatettaessa 12 kuukauden irtisanomisaikaa. 

 

Esityslistan liitteenä nro 43 on luonnos ympäristöterveydenhuollon alu-

eelliseksi yhteistoimintasopimukseksi. 

    

        ./.. 
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Khall § 198   ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä nro 43 ole-

van yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon tehtävien se-

kä mahdollisen tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjestä-

miseksi. 

 

Sopimus tulee kuntalain 143 §:n nojalla voimaan 1.1.2023 sen tultua hy-

väksytyksi kuntien valtuustojen päätöksillä ja kun se on vahvistettu osa-

puolten allekirjoituksin. 

  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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ICT-TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2023 

 

Khall § 199   Kunnan ICT-tukipalvelut on ostettu Pukkilassa toimivalta Nicemedia 

  Oy:ltä. Hankintasopimusta on jatkettu vuoden 2022 ajaksi kunnanhalli-

  tuksen päätöksellä 22.11.2021 § 254. Kunta on saanut Nicemedia Oy:ltä 

  4.10.2022 päivätyn tarjouksen ICT-palvelujen jatkamisesta vuonna  

  2023.  

 

   Nicemedian tuottamat ICT-tukipalvelut ovat käyttäjiltä saatujen koke-

  musten perusteella toimineet hyvin. Kunnassa on lisäksi arvioitu, että 

  palvelusopimus on kokonaisuutenaan kunnalle edullinen ja sopimuksen 

  piiristä saadaan hankittua ne ICT-palvelut, joita kunta tarvitsee. ICT-

  tukipalveluiden ostot on tarkoitus kilpailuttaa hankintalain mukaisesti 

  vuoden 2023 aikana, mistä syystä nyt solmittaisiin vain yhden vuoden 

  jatkosopimus.   

 

   Nicemedia Oy:n 4.10.2022 päivätty tarjous lähetetään tiedoksi esityslis-

  tan mukana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää jatkaa ICT-tukipalvelusopimusta Nicemedia 

  Oy:n kanssa vuonna 2023 4.10.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

  puh. 040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KEVÄÄN 2023 KUNNANHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON KOKOUSAJANKOHDAT 

 

Khall § 200 Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 

18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30. 

 

   Kevätkaudelle on suunniteltu kokouksia seuraavasti: 

 

   Kunnanhallitus: 

 16.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 29.3. (tilinpäätös), 17.4., 8.5., 22.5., 5.6., 

19.6. (valtuuston kokouksen jälkeen) 

 

   Kunnanvaltuusto: 

   30.1., 27.2., 3.4., 24.4., 29.5., 19.6. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää kevään 2023 kokousajat edellä olevan mukaises-

ti. 

 

   Päätös viedään tiedoksi valtuustolle. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-404-17-10 

 

Khall § 201  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-404-17-10 omistaja on jättänyt poikkeamislupahake-

muksen Lupapiste.fi -palvelun kautta.  

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Kupsenkylässä Töyrääntien varrella poh-

joisten kylien osayleiskaavan maakunnallisesti arvokkaalla ja Eteläisten 

kylien osayleiskaavan maakunnallisesti arvokkaalla Mustijoen kulttuu-

rimaisema-alueen sisällä maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella 

(MA). Kiinteistölle ei ole merkitty rakennuspaikkaa. Kiinteistön pinta-

ala on 5000 m2. 

 

HAETAAN: 

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa 1½ kerroksisen vapaa-ajan 

asunnon rakentamiseen. Poikkeaminen koskee pohjoisten kylien 

osayleiskaavan määräyksistä uudisrakentamisesta maisemallisesti ar-

vokkaalle peltoalueelle ja rakennusjärjestyksen määräystä rakentamisen 

etäisyydestä vesistöön ja kuntakohtaisen rakennuspaikan pinta-alan mi-

nimivaatimuksesta maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla.  

 

Asemapiirroksessa vapaa-ajan asunto sijoittuu noin 30 metrin päähän 

mustijoesta.  

 

 Kiinteistön omistaja perustelee haettavaa poikkeamista seuraavasti: 

 Tila on ostettu v. 1988 rantatontiksi. Hankintahetkellä kiinteistölle oli 

luvallista rakentaa.  

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman 

19.1.2009.  

 

Osayleiskaavassa MA alue on maisemallisesti merkittävä peltoalue. Vil-

jelykäytössä oleva pelto sijaitsee maisemallisesti tai maisemahistorialli-

sesti arvokkaalla alueella. Maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolinen uu-

disrakentaminen sallitaan alueella vain, mikäli maanomistajan mitoituk-

sen mukaista uutta rakennuspaikkaa ei voida tarkoituksenmukaisella ta-

valla käyttää maanomistajan muilla alueilla eikä rakentaminen vaikuta 

häiritsevästi maisemakuvaan. Mikäli uudisrakentaminen on välttämätön-

tä, tulee se ensisijaisesti ohjata olemassa olevien rakennusten ja tiestön 

yhteyteen. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 20 000 m². Jos raken-

nuspaikka sijoittuu metsäsaarekkeeseen tai tukeutuu metsän reunaan, ra-

kennuspaikan vähimmäiskoko on 10 000 m2.  

     ./.. 
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Khall § 201  ./.. 

Pornaisten, Askolan, Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestyksen mu-

kaan muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden 

mukaisesta rantaviivasta tulee, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei 

muuta johdu, olla vähintään 40 m.  

 

Yksikerroksisen, ullakottoman saunarakennuksen, jonka kerrosala on 

enintään 25 m2, etäisyyden rannasta tulee olla vähintään 20 m ja lisäksi 

sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. Alle 10 m etäi-

syydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tms. ra-

kennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa. 

 

PERUSTELUT: 

- Pohjoisten kylien osayleiskaava: Maisemallisesti arvokas peltoalue 

(MA), Maakunnallisesti arvokas Mustijoen kulttuurimaisema-alue 

(ma) 

- Kiinteistöllä ei ole emätilatarkastelun perusteella mitoitettua raken-

nuspaikkaa 

- Pornaisten, Askolan, Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestys 5.1.4, 

rakennusten etäisyydet rantaviivasta 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ei puolla haettua poikkeamislupaa. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314.  

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYP-JOHTORYHMÄÄN 

 

Khall § 202 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena 

on edistää työttömien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla heille hei-

dän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, 

terveys- ja kuntoutuspalveluja (1§ 2mom 1369/2014). Keski-

Uudenmaan TYP-alueen muodostavat Hyvinkään kaupunki, Järvenpään 

kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja 

Tuusulan kunta. 

 

Keski-Uudenmaan TYP-johtoryhmässä on kunnan edustajana ollut Seija  

Marttila. Seija Marttilan virkasuhde kuntaan on päättynyt 30.9.2022,  

joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi edustaja edellä mainittuun TYP- 

johtoryhmään. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää Pornaisten edustajaksi Keski-Uudenmaan TYP-

johtoryhmään hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäisen. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PORVOON KAUPUNGIN LAUSUNTOPYYNTÖ KESKEISTEN KAUPUNKIALUEIDEN 

OSAYLEISKAAVAAN, UNELMIEN PORVOO 2050 

 

Khall § 203 Porvoon kaupunki on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön valmisteilla 

olevasta kaupunkialueiden osayleiskaavastaan. Osayleiskaavassa ratkais-

taan, miten keskeisten Porvoon kaupunkialueiden maankäyttöä kehite-

tään seuraavan 30 vuoden aikana. Asukkaiden omien suunnitelmien poh-

jalta on tehty neljä rakennemallia: Kuninkaanportin kukoistus, Kaksi 

asemaa– yksi kaupunki, Uudet naapurit ja Reippaasti laajentuen.   

 

 Rakennemallit ja niistä laadittu vaikutusten arviointi ja vertailu ovat näh-

tävänä 14.9.-31.10.2022 kaupungin verkkosivuilla: 

https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/uusi-

keskeisten-kaupunkialueiden-osayleiskaava-2050/.  

 

Porvoon kaupunkialueiden maankäyttöä ohjaavassa osayleiskaavassa ei 

ole sellaisia vaikutuksia, joista Pornaisten kunnan olisi syytä lausua.   

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

    

 Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta ei jätä erillistä lausuntoa 

Porvoon kaupungin keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava-

luonnokseen. 

  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/uusi-keskeisten-kaupunkialueiden-osayleiskaava-2050/
https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/uusi-keskeisten-kaupunkialueiden-osayleiskaava-2050/


PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

324 Kunnanhallitus § 204  17.10.2022 

 

 

 

KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN 

 

Khall § 204 Kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut on tällä hetkellä hankittu 

Porvoon kaupungilta (Kuninkaantien työterveys –liikelaitos). Porvoon 

kaupunki on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2022.  

 

 Kunnassa on selvitetty eri vaihtoehtoja työterveyshuollon palveluiden 

järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen. Vaihtoehtoina on kilpailuttaa palvelut, 

liittyä Hanselin puitesopimuskilpailutuksiin ja suorittaa niiden perusteel-

la minikilpailutus tai liittyä kuntien omistaman Keski-Uudenmaan Työ-

terveys Oy:n osakkaaksi ja hankkia työterveyshuollon palvelut tältä ns. 

in-house hankintana.  

 

 Vaihtoehtojen tarkastelun perusteella kunnalle parhaimmaksi vaihtoeh-

doksi on valikoitunut osakkeiden merkitseminen Keski-Uudenmaan 

Työterveys Oy:stä ja palveluiden ostaminen merkinnän jälkeen hankin-

talain mukaisena in-house hankintana. In-house hankinnan etuna voi-

daan pitää, että palvelun hinta on etukäteen tiedossa ja kunnalla on omis-

tajana parempi vaikutusmahdollisuus yhtiön toimintaan ja palveluiden 

järjestämiseen, kuin mitä kilpailutuksen kautta olisi saavutettavissa.  

  

 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy on yhtiöjärjestyksenä mukaisesti voit-

toa tavoittelematon yritys, joka tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomista-

jille omakustannushintaan. Yhtiön omistajina tällä hetkellä ovat Vihdin 

kunta, Tuusulan kunta, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Lohjan 

kaupunki, Karkkilan kaupunki, Karviainen perusturvakuntayhtymä ja 

Keusote. Yritys on perustettu vuonna 2017. Hankkimalla yhtiön osakkei-

ta kunta sitoutuu samalla yhtiön osakassopimukseen. Yhtiöllä on vas-

taanottopisteitä mm. Järvenpäässä, Tuusulassa ja Mäntsälässä.   

 

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 

1.11.2022 päätetään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ja Pornaisten 

kunnalle tarjotaan mahdollisuutta merkitä neljä kappaletta yhtiön osak-

keita hintaan 5.590 €/osake. Merkintähinta perustuu aiemmin toteutet-

tuihin osakeanteihin mm. Lohjan kaupungille. Kokonaismerkintähinta 

kunnalle on 22.360 euroa. Kunnan kirjanpidossa osakkeiden hankinta 

merkitään pysyvien vastaavien osakkeisiin, joista ei tehdä suunnitelman 

mukaisia poistoja. Yhtiö käyttää osakkeiden lunastamisen varat Pornais-

ten työterveyshuollon siirtymisen aiheuttamiin perustamiskustannuksiin.  

 

Esityslistan yhteydessä toimitetaan oheismateriaalina yhtiöjärjestys sekä 

osakassopimus.  

 

     ./.. 
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Khall § 204  ./.. 

Tämä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

    

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  

- Pornaisten kunta merkitsee Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto 

Oy:n suunnatusta osakeannista neljä kappaletta osakkeita merkintä-

hintaan 5.590 euroa/osake, 

- osakkeiden hankkimiseksi myönnetään lisämääräraha 22.360 euroa 

vuoden 2022 talousarvion investointiosaan (kiinteän omaisuuden 

hankinta). 

  

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Antti Kuuselan ja hallinto- ja 

talousjohtaja Antti Kärkkäisen käymään neuvottelut Keski-Uudenmaan 

Työterveys Oy:n kanssa kunnan henkilöstölle järjestettävien työterveys-

huoltopalveluiden hankkimisesta ns. in-house hankintana 1.1.2023 alka-

en. Neuvotteluiden tavoitteena on, että henkilöstön työterveyshuoltopal-

velut säilytetään nykyisen tasoisena.  

 

Hankintasopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.-

31.12.2023 hyväksytään kunnanhallituksessa erikseen yhteistoiminta-

menettelyn jälkeen.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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SOPIMUS PORNAISTEN KUNNAN JA HSL:N VÄLISESTÄ LIPPUYHTEISTYÖSTÄ 

 

Khall § 205 Kunnalla ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymällä (HSL) on vuo-

delta 2019 oleva sopimus lippuyhteistyöstä. HSL on neuvotellut kehys-

kuntien kanssa nykyiseen sopimukseen tehtävistä teknisluonteisista tar-

kennuksista. Uusi sopimus astuisi voimaan 1.1.2023, ja on voimassa 

toistaiseksi. 

 

 Nykyiseen sopimukseen verrattuna muutokset ovat: 

 

- Sopimustekstiä selkeytetty ja ajantasaistettu. 

- Lisätty sopimusyhteyshenkilöt ja poistettu aiemmassa sopimuksessa 

oleva kohta 8 Seuranta ja kehittäminen. 

- Kohdasta 2 poistettu vyöhykekohtaisesti luetellut kulkuvälineet, 

koska mm. uusien raitioteiden rakentamisen myötä nämä tulevat lä-

hivuosina muuttumaan. 

- Kohdassa 3 ehdotettu tekstin selkeyttämistä puhumalla aikuisten li-

puista työmatkojen sijaan. 

- Kohdassa 4 ehdotettu luovuttavaksi Liite 1 vuosittaisesta lähettämi-

sestä.  

- Lisätty kohtaan 4 aiemmin sopimuksen muutosliitteessä ollut mai-

ninta jatkuvan tilauksen ja jatkuvan säästötilauksen ostamismahdolli-

suudesta. Tähän liittyen myös kohtaa 9 Sopimuksen voimassaolo ja 

irtisanominen on muutettu siten, että jatkuvan säästötilauksen käyttö 

mahdollistuu kehyskuntalaisille. 

- Päivitetty sopimuskohtien numerointia kohdan 8 Seuranta ja kehit-

täminen poistamisen vuoksi. 

 

 Kunnan sopimusyhteyshenkilönä aiemmin toimineen Seija Marttilan 

tilalle esitetään kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiolaa.  

 

 Uusittu sopimus lippuyhteistyöstä toimitetaan esityslistan mukana 

oheismateriaalina. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

    

 Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Pornaisten kunnan ja Helsingin 

seudun liikenne –kuntayhtymän välisen sopimuksen lippuyhteistyöstä. 

Sopimus astuu voimaan 1.1.2023 ja korvaa 1.4.2019 solmitun sopimuk-

sen.  

 

 Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunnan sopimusyhteyshenkilönä 

toimii kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola.  

 

      ./.. 
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Khall § 205   ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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328 Kunnanhallitus § 206  17.10.2022 

 

 

 

SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 206 Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

Vapaa-aikapalvelujen päällikön toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde 

1.12.2022 alkaen: 

- nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut, viimeinen työpäivä on 

31.10.2022 

- tulosalueella oltava toiminnasta vastaava esihenkilö, tehtävään kuu-

luu lisäksi toiminnan suunnitteluun sekä käytännön toimintaan liitty-

viä tehtäviä 

- vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä 

- viran täyttämättä jättäminen tarkoittaisi vapaa-aikapalveluiden tehtä-

vien merkittävää leikkaamista nykyisestä tasosta 

- talousarviossa on varattu määräraha  

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 207  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Mäntsälän kunta, kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta 26.9.2022 § 

190: Ikäihmisten neuvosto 2021-2025/jäsen Kaija Temmilän eroa-

minen ja uuden jäsenen nimeäminen. 

 Keravan kaupunki, kaupunginvaltuusto, ote pöytäkirjasta 6/2022, 

26.9.2022 § 87: KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan lisä-

jäsenten nimeäminen ja muutokset johtokunnan jäsenistössä. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan pöy-

täkirja 5/2022, 22.9.2022. 

 Helsingin hallinto-oikeus, päätös H5738/2022, 13.10.2022: Jät-

teenkuljetuksen järjestämistä koskevat valitukset. 

 Päätöksiä ajalta 4. – 17.10.2022: 

Teknisen johtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.   

 

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

töksiin.    

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 208 Muina asioina käsiteltiin: 

1. talouskatsaus 1-8/2022 tiedoksi 

2. talousarvion 2023 valmistelutilanne 

3. kunnan kommentit ympäristönsuojelumääräysten luonnokseen 

4. Itsenäisyyspäivän 6.12.2022 järjestelyt 

 

______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  17.10.2022  209 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

198,200,201,204,206,207,208,209 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

199,202,203,205 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

199,202,203,205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

332 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 

 

 


