
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 21/2022 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2022 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  413 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  413 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

260 57 a-c 414 Pornaisten kunnan ja HUS-yhtymän/HUS tilakeskuksen välinen vuokraso-

pimus 
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  21/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  413 

KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2022 klo 20.00 – 21.38 

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, poissa 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen   

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Kuusela Antti kunnanjohtaja, esittelijä 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

Tapiola Tapani kuntakehitysjohtaja 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 260 – 273 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 22.12.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter de Jong ja Juha Juntunen. 

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 22.12.2022 

Allekirjoitukset 

     

Peter de Jong    Juha Juntunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.12.2022 
Virka-asema  

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

414 Kunnanhallitus § 260  19.12.2022 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN JA HUS-YHTYMÄN / HUS TILAKESKUKSEN VÄLINEN  

VUOKRASOPIMUS 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 260, liite 57 a-c Pornaisten terveysasemalla on HUS-yhtymän käytössä laboratoriotilat, 

jotka ovat aikaisemmin olleet vuokralla Keusotelle. Uuden hyvinvointi-

alueen myötä vuokrasopimus tulee solmia suoraan HUS-yhtymän kans-

sa.  

 

 Vuokrasopimusluonnos on liitteenä nro 57.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta vuokraa HUS-yhtymälle 

laboratoriotilat liitteenä nro 57 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukai-

sesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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415 Kunnanhallitus § 261  19.12.2022 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN JA PALMIA OY:N VÄLINEN VUOKRASOPIMUS 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 261, liite 58 Aurinkomäen palvelutalossa on keittiötilat, jotka ovat tällä hetkellä 

vuokrattuna ISS Palvelut Oy:lle. Vuokrasopimus päättyy ISS Palvelut 

Oy:n kanssa 31.12.2022 ja uudeksi vuokralaiseksi on tulossa Palmia Oy. 

 

 Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 58.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta vuokraa Palmia Oy:lle 

keittiötilat liitteenä nro 58 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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416 Kunnanhallitus § 262  19.12.2022 

 

 

 

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINTA / PÄIVÄKODIT 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 262 Keusote on kilpailuttanut kuluvan vuoden aikana Keski-Uudenmaan 

hyvinvointialueen kohteiden ateria- ja siivouspalvelut. Pornaisten kunta 

on ollut mukana kilpailutuksessa ja Pornaisten osalta kohteina ovat ol-

leet Linnunlaulun ja Wanhan puukoulun päiväkotien ateria- ja siivous-

palvelut. Päiväkotien ateria- ja siivouspalvelut on ostettu palveluostona 

vuodesta 2019 asti. 

 

 Keusoten aluehallitus on tehnyt hankintapäätöksen asiassa (11.10.2022 

§132). Attendo Oy, SOL Palvelut Oy ja Vireko Oy ovat tehneet markki-

naoikeudelle valituksen päätöksestä. Keusote on vaatinut markkinaoi-

keudelta, että se sallii kyseessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpa-

non. Markkinaoikeus on antanut 1.12.2022 asiassa välipäätöksen (Dnro 

495/03.04.04.00.04/2022), jonka mukaan se sallii Keski-Uudenmaan 

hyvinvointialueen aluehallituksen 11.10.2022 tekemän hankintapäätök-

sen §132 täytäntöönpanon optiokausia lukuunottamatta. 

 

 Pornaisten kunnan osalta hankinnan ennakoitu laskennallinen arvo so-

pimuskaudella on 1 835 047€. 

  

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Markkinaoikeuden välipäätös ja 

kopio Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen pöytäkirjasta 

11.10.2022 § 132. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta hankkii Linnunlaulun- ja 

Wanhan puukoulun päiväkotien ateria- ja siivouspalvelut Palmia Oy:ltä 

ajalle 1.1.2023-31.12.2027. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________
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417 Kunnanhallitus § 263  19.12.2022 

Kunnanhallitus § 162  15.8.2022  256 

 

 

EI JULKINEN 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 162  

      ./.. 
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418 Kunnanhallitus § 263  19.12.2022 

 

 

 

Khall § 263, liite 59  

       ./.. 
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Khall § 263  ./.. 
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420 Kunnanhallitus § 264  19.12.2022 

Yhteistyötoimikunta § 14  7.12.2022  19 

 

 

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN   

VUOSILLE 2023 – 2024 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Yhteistyötmk § 14, liite 4 Kunnan velvollisuutena on sekä viranomaisena että työantajana edistää  

toiminnassaan ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ihmisten  

yhdenvertaisuus on Suomen perustuslakiin perustuva oikeus. Lain mu- 

kaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan  

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi- 

teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn  

perusteella.  

 

  Voimassa oleva kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on  

laadittu vuosille 2021 – 2022.  

 

 Esityslistan liitteenä nro 4 on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman  

luonnos vuosille 2023 – 2024. 

 

Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus:  

 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy  

liitteenä nro 4 olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 

2023 – 2024. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja  

Antti Kärkkäinen, puh 040 174 5055. 

 

 Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________  

 

Khall § 264, liite 60 Esityslistan liitteenä nro 60 on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-

man luonnos vuosille 2023 – 2024. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 60 olevan tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuussuunnitelman. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

     ./.. 
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421 Kunnanhallitus § 264  19.12.2022 

 

 

 

Khall § 264  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

  

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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422 Kunnanhallitus § 265  19.12.2022 

Yhteistyötoimikunta § 15  7.12.2022  20 

 

 

MENETTELY TYÖKYVYTTÖMYYDEN OSOITTAMISEKSI 
 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 
 

Yhteistyötmk § 15 Kunnassa on tällä hetkellä työkyvyttömyyden osoittamiseksi käytössä 

seuraavat menettelyt: 
 

- 1-3 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus lä-

himmälle esihenkilölle, ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolo-

päivän aamuna 

- 4-5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkä-

rin todistus 

- yli 5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus. 
 

Koronapandemian aikana kunnanhallitus päätti tilapäisesti nostaa esi-

henkilön luvalla myönnettävää aikarajaa 7 päivään. Tilapäinen muutos 

menettelytavoissa päättyi 31.5.2022. Kokeilun perusteella sairausloma-

päivissä ei tapahtunut merkittävää kasvua aikaisempaan käytäntöön ver-

rattuna.  
 

Työterveyshuolto on suosittanut nostamaan esihenkilön luvalla myön-

nettävän sairauspoissaolojen aikarajan vähintään 5 päivään. Suositus pe-

rustuu siihen, että aikarajan nosto lisää esihenkilön ja alaisen välistä 

vuorovaikutusta työkyvyttömyystilanteissa sekä samalla myös vähentää 

kunnan kustannuksia sairauslomatodistusten kirjoittamisessa. Työter-

veyshuollon toimintasuunnitelmaan 2023 on kirjattu, että esihenkilö voi 

myöntää sairausloman enintään viideksi päiväksi. Pornaisissa on käytös-

sä varhaisen tuen malli, jossa ohjeistetaan poissaolojen seurannan ja nii-

hin puuttumisen välineet.  
 

Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan kunta-alalla, jossa omailmoi-

tuskäytäntö on suhteellisen yleinen, on havaittu, ettei omailmoitusjakson 

pidentäminen kolmesta päivästä viiteen päivään vaikuta vuotuisiin sai-

rauspoissaolopäiviin tai sairauspoissaolojaksojen määrään niitä pidentä-

västi eikä lyhentävästi. Samaisten tutkimusten mukaan omailmoitusten 

käyttöönoton laajentaminen on lisännyt luottamusta, ja sitä kautta sitout-

tanut henkilöstöä paremmin työpaikkaansa. Poissaolojaksot ovat myös 

saattaneet lyhentyä, kun poissaolot ovat jääneet useammin 1-2 päivän 

mittaisiksi, kun terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella töistä oltai-

siin poissa keskimäärin kolme päivää.  
  

Kela osallistuu yli 10 päivää kestävän sairausajan palkan kustannuksiin. 

Jos työnantajan on työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella 

maksettava sairausajan palkkaa sairauspäivärahan omavastuuajan päät-

tymisen jälkeen, maksaa Kela sairauspäivärahan tältä ajalta suoraan 

työnantajalle. Täten ehdotettu ilmoituskäytännön muuttaminen ei vaiku-

ta kunnan Kelalta hakemiin sairausajan palkan korvauksiin.  

      ./.. 
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423 Kunnanhallitus § 265  19.12.2022 

Yhteistyötoimikunta § 15  7.12.2022  21 

 

 

Yhteistyötmk § 15 ./.. 

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana 

 

Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai 

sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, 

siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaa-

päivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyy-

tää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman 

alkua. Työnantajan pyynnöstä viranhaltija/työntekijä on velvollinen esit-

tämään lääkärintodistuksen tai työnantajan harkinnan mukaan osoitta-

maan työkyvyttömyytensä muulla luotettavalla tavalla (terveydenhoita-

jan tai sairaanhoitajan antama todistus). (KVTES IV luku 11 § 1 ja 2 

mom).  

 

Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus:  

 

  Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että työkyvyttömyyden 

osoittamiseksi otetaan 1.1.2023 alkaen käyttöön seuraavat menettelyt: 

 

- 1-5 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus lä-

himmälle esihenkilölle, ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolo-

päivän aamuna, 

- yli 5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus, 

- vuosiloman siirtämiseksi sairastumisen vuoksi työntekijän on esitet-

tävä hyväksyttävä terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todis-

tus työkyvyttömyydestä. Alle viiden päivän poissaoloissa riittää ter-

veyden- tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä, 

pidemmissä poissaoloissa vaaditaan lääkärin kirjoittama todistus. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja  

Antti Kärkkäinen, puh 040 174 5055. 

 

 Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 

 

Khall § 265 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen, että työkyvyt-

tömyyden osoittamiseksi otetaan 1.1.2023 alkaen käyttöön seuraavat 

menettelyt: 

 

      ./.. 
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424 Kunnanhallitus § 265  19.12.2022 

 

 

 

Khall § 265  ./.. 

- 1-5 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus lä-

himmälle esihenkilölle, ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolo-

päivän aamuna, 

- yli 5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus, 

- vuosiloman siirtämiseksi sairastumisen vuoksi työntekijän on esitet-

tävä hyväksyttävä terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todis-

tus työkyvyttömyydestä. Alle viiden päivän poissaoloissa riittää ter-

veyden- tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä, 

pidemmissä poissaoloissa vaaditaan lääkärin kirjoittama todistus. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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425 Kunnanhallitus § 266  19.12.2022 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 19.12.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 266 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten  

valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto 

on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, 

kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on 

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Kunnanhallituksen käsiteltävänä on 19.12.2022 pidetyn kunnan-

valtuuston kokouksen päätökset. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 87 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon 

Otteet: toimialat, hallinto- ja talousjohtaja, kirjanpito 

 

§ 88 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 talous-

suunnitelman käsittely 

 Otteet: toimialat/työpisteet, kirjanpito, Askolan kunta 

 

§ 89 Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavamuutoksen 

hyväksyminen/oikaisukehotus 

 Otteet: Uudenmaan ELY-keskus, Askolan rakennus- ja  

 ympäristölautakunta, kuntakehitystoimiala 

 

§ 90 Pornaisten kaavoituskatsaus 2022 ja kaavoitusohjelma 

2023-2027 

 Otteet: Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, kunta- 

kehitystoimiala, maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija 

 

§ 91 Eron myöntäminen luottamustehtävistä Päivi Liulle ja hen-

kilöiden valitseminen hänen tilalleen 

 Otteet: Päivi Liu, valitut henkilöt 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

     ./.. 
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Khall § 266  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 267 Kirjanpitolain 5 luvun 1 pykälän mukaan tilikauden tulot kirjataan tuo-

toiksi tuloslaskelmaan. Tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei 

todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetyk-

set. Kirjanpidollisesti luottotappio kirjataan sille kaudelle tai siihen tilin-

päätökseen, jota ollaan toteuttamassa, kun todennäköisyys saamisen me-

netyksestä ilmenee. Myyntisaatava on kirjanpitolain tarkoittamalla taval-

la epävarma silloin, kun on todennäköistä ettei saamiseen saada enää 

suoritusta.  

  

 Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti: 

  

- Yleishallinto/Kertalaskutus 2021  2 169,00 

- Kuntalan vesilaskutus/Yleishallinto 2021       90,72 

- Vapaa-aikatoimisto/Kertalaskutus 2021       31,75 

- Koulutoimi/Kertalaskutus 2021      541,93 

- Koulutoimi/Iltapäivähoito 2021      816,09 

- Tekninen toimisto/Kertalaskutus 2021          4,17 

- Päivähoitolaskutus 2019-2021  10 167,22 

- Vesihuoltolaitos 2021        890,96 

Yhteensä    15 602,80  

  

    

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää poistaa edellä esitetyt saatavat vuoden 2022 luot-

totappiona kirjanpidosta.  

    

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

428 Kunnanhallitus § 268  19.12.2022 

 

 

 

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUPÄÄLLIKÖN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKE-

MUS 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 268 Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- monipalvelutyöntekijän määräaikainen palvelussuhde 1.4-31.12.2023, 

- työtehtävät sijoittuisivat sekä ruoka- että siivouspuolelle, 

- lisäresurssin tarve aiheutuu siitä, että 1.4 vanhempainvapaalta palaava 

työntekijä tekee 60 % työaikaa vuoden loppuun eikä 40 % osuudelle 

löydy nykyisestä henkilöstöstä paikkaavaa resurssia. Tällä hetkellä van-

hempainvapaan sijaisuutta on hoidettu määräaikaisella resurssilla,  

- määräaikaisesti palkattavaa monipalvelutyöntekijää käytettäisiin myös 

ns. kiertävänä sijaisena, jolloin sijaiskuluista on tarkoitus saada vastaava 

menosäästö kuin mitä määräaikainen lisäresurssi kuluina aiheuttaisi, 

- vaihtoehtona on käyttää vuokratyövoimaa resurssivajeen paikkaa-

miseksi, vuokratyövoiman saatavuus on ollut heikkoa ja tulisi arvioilta 

omaa resurssia kalliimmaksi, 

- lisäresurssi kasvattaisi ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstä määrä-

aikaisesti 0,6 htv, 

- talousarvioon 2023 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.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

puh. 040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO DESTIA OY:N MAA-AINESTEN OTTOLUVASTA 

 

Valmistelija  Maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija Antti Hämäläinen 

 

Khall § 269  HAETAAN: 

Destia Oy (2163026-3) hakee omistamalleen kiinteistölleen MURTO 

611-403-4-37 kiviainesalueen maa-aineslupapäätökseen (13.03.2014 § 

17) muutosta nykyisen louhinta-alueen (pinta-ala 2,94 ha kasvattamiseen 

alueen etelärajalla 0,53 hehtaarilla. Kiinteistön pinta-ala on noin 10,4 ha. 

 

NYKYINEN MAA-AINEKSEN OTTOLUPA 

Hakemus koskee Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 

päätöstä 13.03.2014 § 17: Destia Oy; Maa-ainesten ottolupahakemus / 

Pornaisten kunnan Kirveskosken kylä tila MURTO RN:o 4:37. Kyseessä 

on kalliokiviaineksen otto. Ottoalueen (louhinta-alueen) pinta-ala on 2,9 

ha ja alin ottamissyvyys +57.0 (N60). Maa-ainesluvan kokonaisottomää-

rä on 250 000 m3.  

 

Lupa on voimassa 20.3.2024 saakka. 

 

HAETTAVA MUUTOS 

Destia Oy hakee Murron kiviainesalueen maa-aineslupapäätökseen 

(13.3.2014 § 17) muutosta siten, että nykyistä louhinta-aluetta (pinta-ala 

2,94 ha) kasvatetaan alueen etelärajalla 0,53 ha. Louhittavaa määrä kas-

vatetaan samalla 20 000 m3:lla. Luvan kokonaisottomäärä on tällöin 270 

000 m3 ja louhinta-alueen kokonaispinta-ala 3,47 ha.  

 

Suunnitelmapiirustuksiin on päivitetty korkeusjärjestelmäksi N2000. Ot-

tamisen pohjataso on muutoksen johdosta +57…58 (N2000). Muilta osin 

maa-aineslupaan ei haeta muutosta. Tähänastisen lupakauden aikana 

Murron kiviainesalueelta on otettu kalliota n. 124 000 m3. 

 

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi: 

- Ote osayleiskaavasta 

- Kaavanlaatijan Pertti Hartikaisen konsultointi 17.10.2022 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Hakemuksessa osoitettu kiinteistö sijaitsee Pornaisten kirkonkylän 

osayleiskaavan Hevonselän kylässä Pornaisten portin teollisuusalueen 

läheisyydessä Maa-aineksen ottoalueella/ Uusi ja oleellisestimuuttuva 

teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-

muksia EO/TY. Merkinnällä osoitetaan soran, turpeen tai muiden maan-

kamaran ainesten ottoon varattavat alueet. Maa-ainesten oton päätyttyä 

alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi teollisuusalueeksi.  

     ./.. 
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Khall § 269  ./.. 

Alueen kaakkoisosassa kulkee Porvoon energian 110–400 kV voimalin-

ja. 

 

Hakemuksessa osoitettu kiinteistö rajautuu maa- ja metsätalousvaltai-

seen alueeseen, maatalousalueeseen ja uuteen ja oleellisesti muuttuvaan 

teollisuusalueeseen, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle vaati-

muksia. Naapurikiinteistöllä sijaitsee käyttämätön, rakennuspaikka ja 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä metsälähde (Luo 6). Kohde 

täyttää metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit.  

 

KAAVANLAATIJAN KONSULTOINTI 

Ympäristönsuojelusihteeri on konsultoinut Pertti Hartikaista KART-

TAAKO Oy:stä maa-aineksen ottolupahakemuksen vaikutuksista kir-

konkylän osayleiskaavan toteutumiseen.  

 

Kaavakonsultin lausunto: 

”Hakemuksen tarkoittama kiviaineksen ottoalueen vähäinen laajennus 

toteuttaa yleiskaavan tarkoituksen. Suunniteltu ottotaso on luonteva 

yleiskaavan tarkoittamaan jatkokäyttöön teollisuusalueena.” 

 

Kaavakonsultilla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksen johdosta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus puoltaa maa-aineslupaa seuraavin huomioin: 

 

Maa-aineksen ottamisen laajentuminen ei saa heikentää hakemusaluetta 

ympäröivän alueen luonto- ja ympäristöarvoja.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

puh. 040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUVAN TOIMINNAN MUUTOKSESTA 

 

Valmistelija  Maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija Antti Hämäläinen 

 

Khall § 270  HAETAAN: 

Destia Oy (2163026-3) hakee omistamalleen kiinteistölleen MURTO 

611-403-4-37 puhtaan maan vastaanottoalueen ympäristölupapäätökseen 

(8.6.2020§ 1) ympäristönsuojelulain 89 § mukaista luvan muuttamista. 

Kiinteistön pinta-ala on noin 10,4 ha. 

 

Haetut muutokset koskevat:  

- Maanvastaanottoalueen täyttösuunnitelmaa ja kokonaistäyttö-

määrää 

- Alueen kuivatusta ja vesiensuojelun rakenteita 

- Pintavesien tarkkailuvelvoitetta 

 

NYKYINEN YMPÄRISTÖLUPA 

Murron puhtaan maan vastaanottoalue sijoittuu kiinteistön MURTO 

611-403-4-37 kaakkoiseteläreunaan. Nykyisen ympäristöluvan mukai-

nen läjitysalueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria ja täyttötilavuus enin-

tään 80 000 m3. Alueen pohjan taso on noin +60.0 ja toteutuva lakikor-

keus enimmillään noin +70…71 (N2000). Vuosittainen loppusijoitettava 

vastaanottomäärä on alle 50 000 t/a. Lisäksi alueella on lupa vastaanot-

taa, välivarastoida ja käsitellä puhdasta maa- ja kiviainesta enintään 36 

000 t/a (n. 20 000 m3/a). 

 

Alueella ovat puhtaan maan vastaanottoalueen ympäristöluvan lisäksi 

voimassa:  

- Maa-aineslupapäätös, Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölau-

takunta 13.3.2014 § 17. Lupa on voimassa 20.3.2024 saakka.  

- Ympäristölupapäätös kallion louhintaan, louheen murskaukseen 

sekä kierrätettävän asfaltin ja muualta tuotavan louheen ja puh-

taan pintamaan välivarastointiin ja hyödyntämiseen, Askolan 

kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2014 § 81. Lupa 

on voimassa toistaiseksi.  

- Asfalttiaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestel-

mään, Askolan kunta, rakennus ja ympäristölautakunta 22.8.2013 

§ 81. 

 

HAETTAVA MUUTOS 

Muutosta haetaan maanvastaanottoalueen pinta-alan laajentamiseen 4,0 

hehtaariin, jossa vastaanottoalue ulottuu vallimaisena kiinteistön Murto 

eteläreunan pituudelle.  

     ./.. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L9P89
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Khall § 270  ./.. 

Vastaanottoalueen kokonaistilavuudeksi haetaan 200 000 rtr-m3. Täyt-

töalueen lakikorkeus säilyy ennallaan, ollen noin +70…71 (N2000). 

Vastaanotetusta maa-aineksesta rakentuu maavalli, joka toimii kiinteis-

tön Murto 611-403-4-37 meluvallina ja näkösuojana etelän suuntaan se-

kä nykytilanteessa että tulevaisuudessa, kun Pornaisten Portin asema-

kaava-alue rakennetaan. Vuosittaiseen täyttöalueelle vastaanotettavaan 

määrään (enintään 50 000 t/a) tai kierrätettävän maa-aineksen vastaanot-

tomäärään ei haeta muutosta. 

 

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi: 

- Ote osayleiskaavasta 

- Kaavanlaatijan Pertti Hartikaisen konsultointi 17.10.2022 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Hakemuksessa osoitettu kiinteistö sijaitsee Pornaisten kirkonkylän 

osayleiskaavan Hevonselän kylässä Pornaisten portin teollisuusalueen 

läheisyydessä Maa-aineksen ottoalueella/ Uusi ja oleellisestimuuttuva 

teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-

muksia EO/TY. Merkinnällä osoitetaan soran, turpeen tai muiden maan-

kamaran ainesten ottoon varattavat alueet. Maa-ainesten oton päätyttyä 

alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi teollisuusalueeksi.  

 

Alueen kaakkoisosassa kulkee Porvoon energian 110–400 kV voimalin-

ja. 

 

Hakemuksessa osoitettu kiinteistö rajautuu maa- ja metsätalousvaltai-

seen alueeseen, maatalousalueeseen ja uuteen ja oleellisesti muuttuvaan 

teollisuusalueeseen, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle vaati-

muksia. Naapurikiinteistöllä sijaitsee käyttämätön, rakennuspaikka ja 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä metsälähde (Luo 6). Kohde 

täyttää metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit.  

 

KAAVANLAATIJAN KONSULTOINTI 

Ympäristönsuojelusihteeri on konsultoinut Pertti Hartikaista KART-

TAAKO Oy:stä ympäristöluvan muutoksen vaikutuksista osayleiskaa-

van toteutumiseen.  

 

Kaavakonsultin lausunto: 

”Ympäristölupahakemuksen tarkoittama 4 ha suuruinen täyttöalue alu-

een eteläreunassa toteuttaa yleiskaavan tarkoituksen ja muodostaa luon-

tevan suoja-alueen etelän suuntaan.” 

 

Kaavakonsultilla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksen johdosta. 

     ./.. 
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Khall § 270  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus näkee, että toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa-

päätös kallion louhintaan, louheen murskaukseen sekä kierrätettävän as-

faltin ja muualta tuotavan louheen ja puhtaan pintamaan välivarastointiin 

ja hyödyntämiseen tulisi muuttaa Pornaisten Portin kehittämisen kannal-

ta määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva ympäristöluvallinen 

toiminta vaikuttaa Pornaisten Portin työpaikka-alueen kehittämiseen ja 

uusiin yrityssijoittumisiin.   

 

Lisäksi kunnanhallitus painottaa, että ympäristöluvallisen toiminnan 

päättyessä on siistittävä ja maisemoitava alue. Ympäristöluvallinen toi-

minta ei saa rajoittaa, eikä haitata tulevaisuudessa työpaikka-alueen kaa-

voittamista teollisuusalueeksi.  

 

Ympäristöluvan muutoksen mukainen toiminta ei saa heikentää hake-

musaluetta ympäröivän alueen luonto- ja ympäristöarvoja.  

 

Pornaisten Portin osayleiskaavamuutos on vireillä. 

 

Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan toiminnan muutosta edellä mai-

nituin ehdoin.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela,  

puh. 040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 

 

  ______________________ 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

434 Kunnanhallitus § 271  19.12.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 271  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 11/2022, 

25.10.2022. 

• KEHA-keskus, maksatuspäätös 14.12.2022, UUDELY/1632/2022: 

Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksatuk-

sesta. 

• Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytä-

kirja 3/2022, 14.12.2022. 

• Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

8.12.2022 § 162: Talouden toteumaraportti 1.1.-31.10.2022. 

• Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 8/2022, 7.12.2022. 

   

Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  

 

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

töksiin.   

 

   ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 272  Muita asioita ei ollut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

436 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  19.12.2022  273 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

263,266,268,269,270,271,272,273 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

260,261,262,264,265,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

260,261,262,264,265,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

437 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 

 

 


