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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  18/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  333 

KOKOUSAIKA Maanantai 7.11.2022 18.00 – 20.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

de Jong Peter, poissa 

Juntunen Juha 

Kalek Aija, poissa 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri, poissa kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Kuusela Antti kunnanjohtaja, esittelijä 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

Wäre Jari, poissa sivistysjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 210 – 224 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 10.11.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Liljan-Kukka Runolin-

na. 

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 10.11.2022 

Allekirjoitukset 

     

Erja Palviainen    Liljan-Kukka Runolinna 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 11.11.2022 
Virka-asema  

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2022/ OSAVUOSIKATSAUS 3 JA TALOUS-

ARVIOMUUTOKSET 

 

Valmistelijat Sivistysjohtaja Jari Wäre, tekninen johtaja Antti Ikonen, kuntakehitys-

johtaja Tapani Tapiola ja hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 210, liite 44 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–30.9.2022 on liitteenä nro 44.  

 

Osavuosikatsaus 3 sisältää kuntaa koskevan tilinpäätösennusteen, talous-

arvion toteutuman kolmannelta neljännekseltä sekä arviot talousarviota-

voitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukseen sisällytetty tilinpää-

tösennuste on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukau-

sitasoista talousarviototeutumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavan 

ajankohdan toteutumaan ja mahdolliset ylitykset/alitukset on huomioitu 

ennusteluvuissa. Ennusteeseen on lisäksi korjattu tiedossamme olevia 

edelliseen vuoteen verrattuna poikkeavia eriä tai muutoin eriä, joissa ta-

sainen kuukausittainen toteutuma-arvio ei toteudu oikealla tavalla.  Vero-

tulojen toteutuma on ennustettu kuntaliiton verotuloennusteisiin nojau-

tuen.  

 

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2022 

 

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Toiminta-

kuluista on toteutunut n. 74 %, mikä vastaa tasaista toteutumavauhtia. 

Toimintatuottoja on toteutunut talousarviota heikommin. Toiminta-

tuotoissa erityisesti myyntivoittojen toteutumassa ollaan jäljessä talous-

arviosta. 

 

Kolmannen neljänneksen tulos on n. 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen 

johtuen pitkälti siitä, että toimintatulojen kertymä on jäänyt talousarvios-

ta. Energian kallistuminen vaikuttaa myös kolmannen neljänneksen tu-

lokseen. 

 

Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen perusteella kunnan verotuloker-

tymä tältä vuodelta olisi n. 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Verotu-

loennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä, 

joten talousarviota esitetään tältä osin muutettavan vasta loppuvuodesta, 

kun tuoreimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä.  

 

      ./.. 
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Khall § 210  ./.. 

Kunta-alalla saavutetun palkkaratkaisun kustannusvaikutukset ylittävät 

tämän hetkisen arvion mukaan budjetoidut henkilöstömenot. Henkilös-

tömenojen ylitykset eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole merkittäviä, 

johtuen siitä, että palkkaratkaisuun sisältyneet yleiskorotukset astuivat 

voimaan kesken vuotta (1.6.2022).  

 

Tilinpäätösennuste 

 

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

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

taympäristöömme sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden lopul-

lisia vaikutuksia kunnan talouteen on vaikea vielä ennustaa. Sosiaali- ja 

terveysmenot ovat kasvussa monesta eri syystä johtuen ja siten Keusoten 

antamaan tilinpäätösennusteeseen on edelleenkin suhtauduttava merkittä-

vin varauksin. Lisäksi Ukrainan sodan aiheuttama talouskasvun notkah-

dus ja inflaation kiihtyminen näkyvät meille mm. energian hintojen ja va-

rainhankinnan kulujen kallistumisena. Osavuosikatsaus sisältää tarkem-

mat riskiarviot toimintaympäristöömme liittyen.   

 

Määrärahamuutokset 

 

Osavuosikatsauksessa 3 esitetään määrärahamuutoksia investointiosaan 

Linnunlaulun päiväkodin laajennukseen sekä Helsingintien kevyen lii-

kenteen väylän kustannuksiin. Molemmat investointihankkeet ovat jak-

sottuneet kahdelle vuodelle ja vaikka ne ovat pysyneet kustannusarvios-

sa, niin menojen jaksottumiset vuosille 2021 ja 2022 ovat toteutuneet 

budjetoiduista arvioista poiketen.  

 

Sosiaali- ja terveysmenojen mahdollisiin lisämäärärahatarpeisiin palataan 

loppuvuodesta, kun Keusoten tilinpäätösennusteet tarkentuvat. Lisämää-

rärahatarpeita aiheuttanee myös työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun to-

teutuminen talousarviota suurempana sekä energian hintojen nousu. Tu-

lojen osalta verotuloarviota esitetään korjattavaksi vasta loppuvuodesta, 

kun vuoden viimeiset verotulotilitykset ovat paremmin tiedossa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2022 

tietoonsa saatetuksi ja saattaa osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

      ./.. 
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Khall § 210  ./.. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat 

muutokset talousarvioon: 

 

Investointiosa/menot: 

Helsingintien kevyen liikenteen väylä   +120.000 € 

Linnunlaulun päiväkodin laajennus   +300.000 € 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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Kunnanvaltuusto § 45  20.6.2022  80 

Tarkastuslautakunta § 35  9.5.2022  5 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS / VASTINEET ESI-

TETYISTÄ HAVAINNOISTA 

 

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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Kunnanvaltuusto § 45  20.6.2022  81 

 

 

Kvalt § 45, liite 8 ./.. 

   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 on liitteenä  

  nro 8. 

 

   Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2021 tietoonsa saate-

ruksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 

kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan 

vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja 

toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 

 

______________________ 

 

 

Valmistelijat Kunnanjohtaja Antti Kuusela, kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola, sivis-

tysjohtaja Jari Wäre, tekninen johtaja Antti Ikonen ja hallinto- ja talous-

johtaja Antti Kärkkäinen. 

 

Khall § 211 9.5.2022 päivätyssä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää, 

että kunnanhallitus selvittää, 

 

- mikä selittää opettajien verrattain suuren vaihtuvuuden  

- mahdollisuudet teettää henkilöstön hyvinvointikyselyn vuosittain 

- investointien jo useampana vuotena verrattain matalan toteutumisen 

syyt  

- miten yritystonttien markkinointia tehostettaisiin 

- kuntalaisten lähiterveyspalvelujen laatua ja saatavuutta 

 

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esi-

tettyihin havaintoihin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

- rehtorit ovat käyneet läpi opettajien vaihtuvuutta vuoden 2021 ajalta 

ja toimittaneet selvityksen asiasta. Selvityksen perusteella mikään 

yksittäinen syy ei korostunut vaihtuvuuden taustalla. Vaihtuvuuden 

syitä on esimerkiksi kunnasta poismuutto, työmatka, urakehitys, 

palkkaukseen liittyvät kysymykset ja perhesyyt. Vuonna 2021 vaih-

tuvuus oli suurempaa kuin kuluvana vuonna on ollut  

 

       ./.. 
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Khall § 211  ./.. 

- talousarviossa 2023 varaudutaan toteuttamaan koko henkilöstöä kos-

keva työhyvinvointikysely. 2023 kysely rakennetaan niin, että kysely 

on mahdollista toteuttaa vuosittain saman sisältöisenä. Organisaatio-

uudistuksen yhteydessä on esitetty lisäresurssi henkilöstöhallintoon, 

mikäli lisäresurssi saadaan 2023, niin kysely voidaan toteuttaa vuo-

sittain  
 

- verrattuna aikaisempiin vuosiin vuoden 2021 investointitaso on ollut 

poikkeuksellisen korkea, jonka vuoksi käytössä olevat resurssit eivät 

ole olleet riittävällä tasolla suunnitelman toteuttamiseksi. Investoin-

tien toteutuman 2021 tarkastelussa on hyvä huomioida, että inves-

tointiosa on sisältänyt ns. korjausvarauksia tai muita varauksia 

540.000 euroa, joiden toteuttaminen kaikilta osin ei ole ollut välttä-

mätöntä. Investointisuunnitelma 2023 laaditaan realistisemman in-

vestointitason pohjalta 

 

- yritystonttien markkinointia toteutetaan systemaattisesti. Markki-

nointi-ilmettä yhtenäistetään asuntotonttien markkinoinnin kanssa 

 

- kuntalaisten lähiterveyspalveluita on haitannut Keusoten resurssipu-

la. Kunnan edustajat Keusoten toimielimissä sekä viranhaltijat ovat 

ilmaisseet Keusoten edustajille, että kuntalaisten lähiterveyspalvelui-

den saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kunnanhallitus tapasi 

Keusoten johtoa yhteisessä teams-palaverissa 26.9.2022, jossa paino-

tettiin lähiterveyspalvelujen tärkeyttä pornaislaisille. Kunnanhallitus 

tähdensi lausunnossaan (5.9.2022 § 170) Keski-Uudenmaan hyvin-

vointialueen tulevaan strategiaan, että sekä kiireettömät että kiireelli-

set terveysasemapalvelut tulee taata jokaisessa hyvinvointialueen 

kunnassa.    

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN INFRAURAKOIDEN KILPAILUTUS JA VALVONTA /  

HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 212 Pornaisten kunnan infraurakoiden kilpailutus ja valvonta on kilpailutettu 

kevennettynä kilpailutuksena tarjouspalvelu.fi- palvelun kautta. Tarjous-

pyyntö on julkaistu 20.10.2022. Määräaikaan 28.10.2022 mennessä tuli 

4 tarjousta ja kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

 

 Tarjouspyynnön kohteena oli Kartanorinteen asemakaavan laajen-

nusosan ja Kirkkotien kiertoliittymän infraurakoiden kilpailutus ja val-

vonta. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tarjous, tarjousten vertailu sekä 

tarjousten avauspöytäkirja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hankkia Pornaisten kunnan infraurakoiden (Kar-

tanorinteen asemakaavan laajennusosa ja Kirkkotien kiertoliittymä) kil-

pailutuksen ja valvonnan Welado Oy:ltä. 

 

  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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PORNAISTEN KUNNAN PALVELIMEN UUSIMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 040 174 5007. 

 

Khall 213 Pornaisten kunnan palvelimen uusimista varten on varattu määräraha 

vuoden 2022 talousarvion investointiosassa. Hankintailmoitus palveli-

men uusimisesta on julkaistu pienhankintapalvelussa 8.9.2022. Määräai-

kaan 23.9.2022 mennessä saatiin tarjoukset palvelimen uusimisesta nel-

jältä yritykseltä: 

 

- Peiskas Oy                                  13434,59€ / ALV 0%  

- Dustin Finland Oy                      15542 € / ALV 0%  

- Devnet Oy                                   18496 € / ALV 0%  

- Tietokeskus Finland Oy              22299 € / ALV 0% 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi tarjous sekä tarjousten avaus-

pöytäkirja. 

   

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta hankkii uuden palvelimen 

halvimman tarjouksen jättäneeltä yritykseltä (Peiskas Oy). 

 

  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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PORNAISTEN KUNNAN JA LOVIISAN LÄMPÖ OY:N VÄLINEN TILA- JA MAA-ALUEEN 

VUOKRASOPIMUS 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 214, liite 45 Loviisan lämpö Oy on ostanut Nivos Vesi ja Lämpö Oy:ltä Pornaisten 

lämpöliiketoiminnan maaliskuussa 2022. Tämän johdosta hakelämpö-

keskuksen maa-alueesta (3800m2) ja öljylämpökeskuksen laitetilasta tu-

lee tehdä uusi vuokrasopimus Pornaisten kunnan ja Loviisan Lämpö 

Oy:n kanssa.   

 

 Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 45.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta vuokraa Loviisan Lämpö 

Oy:lle hakelämpölaitoksen maa-alueen ja öljylämpökeskuksen laitetilan 

liitteenä nro 45 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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343 Kunnanhallitus § 215  7.11.2022 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 24.10.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 215 Kunnanhallitukselle esitellään 24.10.2022 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 70 Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sekä eräitä tartunta-

tautilain valvontatehtäviä koskeva kuntien yhteistoiminta-

sopimus  

Otteet: Porvoon kaupunki 

 

§ 71 Kevään 2023 kunnanhallituksen ja –valtuuston kokous-

ajankohdat  

 Otteet: hallinto- ja talouspalvelut 

 

§ 72 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden merkitse-

minen 

 Otteet: hallinto- ja talouspalvelut 

 

§ 74 Valtuutettujen jättämä valtuustoaloite ”Rohkeasti Pornai-

nen” mukaan puhtaaseen energiatuotantoon 

 Otteet: kunnanjohtaja, tekninen toimi, kuntakehitys 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

  

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  
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344 Kunnanhallitus § 216  7.11.2022 

 

 

 

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 216  Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-

 kaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus 

 verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. 

 päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-

 kuudella.  

  

 Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy-

 väksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.  

 

  Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty 

  sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

  toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun 

  lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Lain mukaan kunnanvaltuus-

  ton on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tulove-

  roprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. 

 

  Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (prosenttiyksikköä) vuo-

  den 2022 tasosta tehdään saman suuruisesti kaikilta Suomen kunnilta. 

 

  Pornaisten nykyinen tuloveroprosentti on 20,5 %, joten tuloveroprosen-

  tiksi vuodelle 2023 on vahvistettava 7,86 % (nykyinen 20,5 % - 12,64 % 

  = 7,86 %). 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

   

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 

  vahvistetaan 7,86 %.  

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 040 

  185 5314. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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345 Kunnanhallitus § 217  7.11.2022 

 

 

 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 217 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanval-

tuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädet-

tyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvis-

taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrä-

tään prosentin sadasosan tarkkuudella.  

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-

tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.  

 

Vuoden 2023 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:  

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %  

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00 %  

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00 %  

- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00 %  

- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 – 2,00 %  

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 – 3,10 %  

 

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat Pornaisissa seuraavat:  

- yleinen kiinteistöveroprosentti    1,00 %  

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti  0,50 %  

- muut kuin vakituiset asunnot   1,00 %  

- rakentamattomat rakennuspaikat    4,00 %  

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen  

omistamat yhdistys- ja seuratalot    0,00 %  

- voimalaitokset     1,00 %  

    

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 kiinteistöveropro-

sentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi:  

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti   1,00 %  

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti  0,50 %  

- muut kuin vakituiset asunnot   1,00 %  

- rakentamattomat rakennuspaikat   4,00 %  

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen  

omistamat yhdistys- ja seuratalot (yleish. yhteisöt) 0,00 % 

- voimalaitokset    1,00 %  

 

./..  
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346 Kunnanhallitus § 217  7.11.2022 

 

 

 

Khall § 217  ./..  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

puh. 040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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347 Kunnanhallitus § 218  7.11.2022 

 

 

 

SIVISTYSJOHTAJAN JA YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ  

REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 218 Sivistysjohtaja ja Yhtenäiskoulun rehtori ovat esittäneet seuraavan rek-

rytointilupahakemuksen: 

 

  Toimistosihteerin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 22.11.2022 

  alkaen: 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut 1.11.2022 alkaen 

- toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi laajan esi- ja perus-

opetuksen oppilashallinto-ohjelman pääkäyttäjyys, johon liittyy vuo-

den alusta käynnistyvä tulevan lukuvuoden suunnittelu. Toimistosih-

teerille kuuluvat erilaiset oppilastilastoinnit, oppilasvahinkoasiat, 

oppilaaksiottopäätösten valmistelu sekä esim. laskujen tiliöinnit.  

- talousarviossa on varattu määräraha 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä  

 

  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 Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

   

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

348 Kunnanhallitus § 219  7.11.2022 

 

 

 

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTIEN JA HYVINVOINTIALUEEN YHTEISEEN 

TURVALLISUUS- JA VARAUTUMISFOORUMIIN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 219, liite 46 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyytää Keski-Uudenmaan hyvin-

vointialuetta sekä Vantaan, Nurmijärven, Tuusulan, Keravan, Järven-

pään, Pornaisten, Hyvinkään ja Mäntsälän kuntia nimeämään  

edustajansa yhteiseen turvallisuus- ja varautumisfoorumiin.  

 

Nimeämiset pyydetään toimittamaan sähköisesti Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen kirjaa-

mo.vantaanjakeravanhyvinvointialue(at)vantaa.fi viimeistään 

25.11.2022. 

 

Esityslistan liitteenä nro 46 on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

nimeämispyyntö liitteineen.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää Pornaisten kunnan edustajan yhteiseen turvalli-

suus- ja varautumisfoorumiin. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi yhteiseen turvallisuus- ja varautumisfoorumiin 

Pornaisten kunnan varsinaiseksi edustajaksi tekninen johtaja Antti Iko-

sen ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Antti Kuuselan. 

 

______________________ 
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349 Kunnanhallitus § 220  7.11.2022 

 

 

 

KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN 

 

Valmistelijat  Kunnanjohtaja Antti Kuusela ja hallinto- ja talousjohtaja  

  Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 220 Kunnan 1.10.2022 voimaan astuneen hallintosäännön 14 § mukaan kun-

nanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaisen. Kunnanjohtajan sijaiseksi 

ajalle 1.10.-31.10.2022 on nimetty kunnanhallituksen päätöksellä 

19.9.2022 § 183 erityisasiantuntija Hannu Haukkasalo.  

 

Haukkasalon virkasuhde kuntaan on päättynyt 31.10.2022 ja kunnanjoh-

tajalle tulee hallintosäännön mukaisesti nimetä sijainen.  

  

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

    

 Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaiseksi kuntakehitysjohtaja 

Tapani Tapiolan. 

 

Kuntakehitysjohtaja Tapiolalle maksetaan kuukauden tai alle kuukauden 

kestävistä sijaisuuksista erilliskorvaus, joka on suuruudeltaan enintään 

10 % kunnanjohtajan kokonaispalkasta. Korvaus suhteutetaan sijaisuu-

den keston aikaisiin kokonaisiin kalenteripäiviin siten, että enimmäis-

korvaus maksetaan 30 kalenteripäivän kohdalla. 

 

Yli kuukauden kestävästä yhtäjaksoisesta sijaisuudesta Tapiolalle mak-

setaan kunnanjohtajalle määritelty kokonaispalkka. 

 

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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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 221 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 

14.12.2022 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat se-

kä mahdollinen kiinteistöjen ostotarjous. 

 

   Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on 

  lähetettävä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien 

  kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajil-

  le. 

    

Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 25.11.2022 

mennessä sähköpostilla hallinto(at)ridis.fi. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja varaedustajan 14.12.2022 

  pidettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouk-

  seen. 

    

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta asian käsittely siirrettiin yksimielisesti seu-

raavaan kokoukseen. 

 

______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 222  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuusto, ote pöytäkirjasta 4/2022,  

29.9.2022 § 28: Alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön 

suunnitelma 2022-2025. 

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuusto, ote pöytäkirjasta 4/2022, 

29.9.2022 § 29: Alueellinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn 

suunnitelma 2022-2025. 

• Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 28.9.2022. 

• Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 26.10.2022. 

• Päätöksiä ajalta 18.10. – 7.11.2022: 

Hallinto- ja talousjohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin 

päätöksiin.     

 

   ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 223 Muina asioina käsiteltiin: 

 

1. Kunnanjohtaja Antti Kuusela selosti kunnanhallitukselle Kotojärven-

rinteen katualueen kunnossapidon tilannetta. Hän kertoi myös 

25.10.2022 alueen asukkaiden sekä huoltoyhtiön edustajan kanssa 

järjestetystä keskustelutilaisuudesta. Asian käsittely jatkuu. Kunnan 

tavoitteena on, että sopimuksiin perustuva katujen kunnossapito to-

teutuu hyväksyttävällä tavalla ja että sopimusosapuolet vastaavat 

velvoitteistaan. 

 

2. Talousarvion 2023 valmistelutilanne. Sovittiin, että talousarviokirja 

2023 toimitetaan valtuutetuille jakoon viimeistään aamupäivästä 

14.11.2022. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 2023 ja talous-

suunnitelmaa 2024-2025 ensimmäisen kerran 21.11.2022 kokouk-

sessa.  

 

______________________ 

 

 

 

 



 

 

353 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.11.2022  224 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

210,211,215,216,217,218,221,222,223,224 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

212,213,214,219,220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

212,213,214,219,220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

354 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 

 

 


