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Valve Mari 
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Virkki Juha 

Virtanen Harri 

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. § 76 

ASIAT 76 – 85 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 17.11.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Juntunen ja Kaarina Järvenpää. 

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 17.11.2022 
Allekirjoitukset 

 

 

Juha Juntunen   Kaarina Järvenpää 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 18.11.2022 
Virka-asema 

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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137 Kunnanvaltuusto § 76  14.11.2022 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 76 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

8.11.2022 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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138 Kunnanvaltuusto § 77  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 210  7.11.2022  334 

 

 

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 tilinpäätösen-

nuste on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukausita-

soista 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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139 Kunnanvaltuusto § 77  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 210  7.11.2022  335 

 

 

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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140 Kunnanvaltuusto § 77  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 210  7.11.2022  336 

 

 

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. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 77, liite 19 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

  ajalta 1.1.–30.9.2022 on liitteenä nro 19. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

   ______________________ 
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141 Kunnanvaltuusto § 78  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 211  7.11.2022  337 

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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142 Kunnanvaltuusto § 78  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 211  7.11.2022  338 

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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143 Kunnanvaltuusto § 78  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 211  7.11.2022  339 

 

 

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. 

 ______________________ 

 

 

Kvalt § 78  Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

______________________ 
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144 Kunnanvaltuusto § 79  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 216  7.11.2022  344 

 

 

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. 

 

 ______________________ 

 

 

Kvalt § 79  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

______________________ 
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145 Kunnanvaltuusto § 80  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 217  7.11.2022  345 

 

 

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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146 Kunnanvaltuusto § 80  14.11.2022 

Kunnanhallitus § 217  7.11.2022  346 

 

 

Khall § 217  ./..  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

puh. 040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

 

 

Kvalt § 80  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

   ______________________ 
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147 Kunnanvaltuusto § 81  14.11.2022 

Tarkastuslautakunta § 57  1.11.2022  6 

 

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

 

Tarkltk § 57  Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

  tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 

  elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer-

  kittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla 

  merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 

121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 

ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

 Puheenjohtajan ehdotus: 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja 

saattaa ne valtuustolle tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 81  Yhdistelmä sidonnaisuusilmoituksista lähetetään tiedoksi esityslistan 

  mukana.  

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

______________________ 

   

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

148 Kunnanvaltuusto § 82  14.11.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

Kvalt § 82 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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149 Kunnanvaltuusto § 83  14.11.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 83 Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

 __________________ 
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150 Kunnanvaltuusto § 84  14.11.2022 

 

 

 

VALTUUSTOALOITE PORNAISTEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN  

KOULUKULJETUSOHJEIDEN TARKISTAMISESTA 

 

Kvalt § 84, liite 20 Puheenjohtaja ilmoitti valtuutettujen jättäneen yhden valtuustoaloitteen. 

 

  Pornaisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää jättämässään aloit-

teessa, että koulukuljetusten kevään 2023 kilpailutuksen yhteydessä tar-

kastellaan koulukuljetusohjeita koulukuljetuksen myöntämisen perustei-

den osalta koulumatkan pituuteen liittyen.  

 

 Valtuustoaloite on liitteenä nro 20. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

  

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   14.11.2022 85 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 

 

 

 

 

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 

 

79, 80 

 

 

 

 

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 

 


