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KOKOUSAIKA Maanantai 24.10.2022 klo 18.30 – 18.48 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Autio Jukka 

Husso Vesa-Pekka 

Huusko Mari 

de Jong Peter 

Juntunen Juha 

Järvenpää Kaarina 

Kalek Aija, poissa 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kippilä Jarkko, poissa 

Kuusela Osku 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Paananen Kristiina 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Parviainen Kai 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Esa 

Tukiainen Johanna 

Valve Mari 

Vilenius Jenni 

Vilkman Jenny 

Virkki Juha 

Virtanen Harri 

Tanner Mari, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Kuusela Antti kunnanjohtaja 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Yliniemi Helmi, poissa nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Nyrhivaara Henna, poissa kunnanhallituksen jäsen 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 69 

ASIAT 69 – 75 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 27.10.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Huusko ja Peter de Jong. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Harri Virtanen   Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

Tarkastusaika 

Pornainen 27.10.2022 
Allekirjoitukset 

 

 

Mari Huusko   Peter de Jong 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 28.10.2022 
Virka-asema 

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 69 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

18.10.2022 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

  ______________________ 
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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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 70, liite 18 Esityslistan liitteenä nro 18 on luonnos ympäristöterveydenhuollon alu-

  eelliseksi yhteistoimintasopimukseksi. 

 

  Kunnanvaltuuston 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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 71  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

  ______________________  
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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. 

 

  ______________________ 

 

   

Kvalt § 72  Esityslistan yhteydessä toimitetaan oheismateriaalina yhtiöjärjestys sekä 

  osakassopimus.  

 

  Kunnanvaltuuston päätös:  

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

  ______________________  
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MUUT ASIAT 

Kvalt § 73 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. 

 

  

Muita asioita ei ollut.  

 

_________________ 
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ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 74 Valtuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi: 

 

- Esa Ruskeepää jätti 20 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen 

”Rohkeasti Pornainen” mukaan puhtaaseen energiatuotantoon  

   

______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   24.10.2022 75 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

71, 73, 74, 75 

 

 

 

 

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 

70, 72 

 

 

 

 

 

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 

 


