
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2023 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2023 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

1 1,* 2-3 Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajentaminen 

    

2 2 4 Kadunpitopäätös Kirkkotien muuttamiseksi kaduksi 

    

3 3 5 Kadunpitopäätös uusille kaduille 

    

4  6-7 Valtuuston kokouksista/kunnan ilmoituksista tiedottaminen vuonna 2023 

    

5  8 Hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen, kuntakehitystoimialan ja 

teknisen toimialan laskujen hyväksyminen 

    

6 * 9 Toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen 

    

7  10-11 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltija-

päätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2023 

    

8 * 12-13 Valtionavustuspäätökset vuodelle 2023 

    

9 4 14 Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

    

10  15 Nuorten kesätyöllistämisen ehtojen vahvistaminen 

    

11  16 Pornaislaisten nuorten kesätyöllistäminen yrityksiin 

    

12 * 17-22 Lausunto ympäristöluvan toiminnan muutoksesta 

    

13 * 23-25 Lausunto ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutoshakemukseen 

    

14 * 26-28 Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan aset-

taminen 

    

15  29-30 Kunnantoimiston aukioloajat 1.2.2023 alkaen 

    

16  31-33 Valtuustoaloite lapsi- ja perheasiain neuvoston perustamisesta Pornaisiin 

    

17  34-35 Valtuustoaloite Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoh-

jeiden tarkistamisesta 

    

18  36 Hallinto- ja talousjohtajan esittämä rekrytointilupahakemus 

./..    
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19  37 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

20  38 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

21  39 Ilmoitusasiat 

    

22  40 Muut asiat 

    

23  41-42 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA Antti Kuusela, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään t 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  1/2023 

Kunnanhallitus  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2023 klo 18.00 – 20.44 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 2-12 § ja 14-23 § 

de Jong Peter  

Juntunen Juha 

Kalek Aija 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja, poissa 

Runolinna Liljan-Kukka puheenjohtaja 1 § ja 13 § 

Laaksonen Teijo, Henna Nyrhivaaran varajäsen 

Laukka Jorma, Erja Palviaisen varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, 18.31-20.44 kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Kuusela Antti kunnanjohtaja, esittelijä 

Ikonen Antti, 1-3 § 18.00-18.11 tekninen johtaja 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 1 – 23  

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 19.1.2023. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aija Kalek ja Peter de Jong. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                                                        Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki  Liljan-Kukka Runolinna 1 §, 13 § Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 19.1.2023 

Allekirjoitukset 

     

Aija Kalek    Peter de Jong 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 20.1.2023 
Virka-asema  

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

2 Kunnanhallitus § 1  16.1.2023 

 

 

 

VESIOSUUSKUNTA SUONEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 1, liite 1 Vesiosuuskunta Suoni hakee vesihuoltolaissa tarkoitetun toiminta-alueen 

laajentamista vesi- ja viemäriverkolle. Toiminta-aluetta ei laajenneta yh-

dyskuntakehityksen tarpeisiin, vaan kysymyksessä on ainoastaan ole-

massa olevan tilanteen juridisen statuksen muuttaminen. 

 

 Laajentumisalue on esitetty liitteenä nro 1 olevalla kartalla.  

 

 Vesihuoltolain 8 §:n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai 

muuttamista lausuntomahdollisuus on annettava ELY-keskuksen lisäksi 

myös muille valvontaviranomaisille (terveyden- ja ympäristönsuojeluvi-

ranomaiset). Lisäksi asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa ja va-

rattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuul-

luiksi. 

 

 Vesisosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajentumista koskevat suunni-

telmat olivat nähtävinä Pornaisten kunnanviraston teknisen toimen il-

moitustaululla ja kunnan verkkosivuilla ajalla 31.10.-30.11.2022. Asias-

ta oli myös kuulutus Itäväylä- lehdessä 9.11.2022. Näiden lisäksi lau-

sunnot pyydettiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selta, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Porvoon kaupun-

gin ympäristöterveysjaostolta. 

 

 Etelä-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavasti: 

- Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alue-ehdotus on esitetty selkeästi 

kartalla, ja toiminta-alue-ehdotuksesta on helposti tulkittavissa mitkä 

kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueeseen. Toiminta-aluekartalla olisi 

hyvä esittää myös muiden kunnan alueella toimivien vesihuoltolai-

tosten toiminta-aluerajaukset. Näin toiminta-alueiden kattavuudesta 

kunnan alueella saisi kokonaiskäsityksen. Lisäksi karttaesitystä tulee 

täydentää lisäämällä kartalle taajamat vesihuoltolain 8.4.§:n mukai-

sesti. 

 

ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa Vesiosuuskunta Suo-

nin toiminta-alue-ehdotuksesta. 

 

 Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan seu-

raavasti: 

- Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, ettei sillä ole 

huomautettavaa Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen 

laajentamisesta. 

./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

3 Kunnanhallitus § 1  16.1.2023 

 

 

 

Khall § 1  ./.. 

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan seu-

raavasti: 

- Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa. 

 

Laajentumissuunnitelmaan ei tullut muistutuksia. 

 

  Annetut lausunnot lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. 

 

  Vastine ELY-keskuksen lausuntoon: 

Pornaisten kunta sisällyttää omaan paikkatietojärjestelmään kunnan alu-

eella toimivien vesiosuuskuntien toiminta-alueet, jolloin niiden katta-

vuudesta kunnan alueella saadaan kokonaiskäsitys. Lisäksi vesiosuus-

kunta Suonen karttaesitykseen on lisätty maininta siitä, että alue on pää-

sääntöisesti ns. taajaan rakennettua aluetta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesiosuuskunta Suonen toimin-

ta-alueen laajennus hyväksytään hakemuksen mukaisesti. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Juha Virkki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsitte-

lyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tä-

män asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen  

I varapuheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna. 

 

  ______________________ 
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KADUNPITOPÄÄTÖS KIRKKOTIEN MUUTTAMISEKSI KADUKSI 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 2, liite 2 Osalle Kirkkotietä on laadittu asemakaava, joka on saanut lainvoiman 

(Kirkkotien katualue, asemakaava ja asemakaavan muutos). Asemakaa-

valla on tarkoitus muuttaa valtion maantie kunnan kaduksi keskusta-

alueella. Samalla on myös tarkoitus rakentaa kiertoliittymä Koskikujan 

ja Välitien liittymien kohdalle. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee 

maantie muuttaa kaduksi tienpitopäätöksellä Maankäyttö- ja rakennus-

lain § 86 a (29.6.2016/569) mukaisesti. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain § 86 (132/1999) mukaisesti kadun ja eräi-

den yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa § 2 

(31.8.1978/669) tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun 

osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja 

sitä koskeva kunnan kadunpitopäätös on tehty. 

 

 Mikäli kadunpitopäätös saa lainvoiman, siirtyy Kirkkotien hoitovelvolli-

suus Pornaisten kunnalle asemakaavan laajuudessa.   

   

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Kirkkotielle tehdään kadunpitopäätös liit-

teenä nro 2 olevan asemakaavan mukaisesti. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KADUNPITOPÄÄTÖS UUSILLE KADUILLE 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 3, liite 3 Maankäyttö- ja rakennuslain § 86 (132/1999) mukaisesti kadun ja eräi-

den yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa § 2 

(31.8.1978/669) tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun 

osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja 

sitä koskeva kunnan kadunpitopäätös on tehty. 

 

 Seuraaville kaduille esitetään tehtäväksi kadunpitopäätös: 

 

- Purotie 

- Niittytie 

- Onnentaival  

  

Esityslistan liitteenä nro 3 on Laidunalueen asemakaavakartta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Laidunalueen asemakaava-alueen kaduille 

Purotie, Niittytie ja Onnentaival tehdään kadunpitopäätös. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Ikonen poistui kokouksesta tämän 

asian käsittelyn jälkeen klo 18.11. 

 

  ______________________ 
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VALTUUSTON KOKOUKSISTA / KUNNAN ILMOITUKSISTA TIEDOTTAMINEN  

VUONNA 2023 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti kärkkäinen 

 

Khall § 4 Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 

myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

 

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsi-

teltävät asiat. 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa-

massa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kunnan 

internetsivuilla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta 

huolehtii, että tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-

semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään-

nöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä 

tavalla. 
 

Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5 

päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 

on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko. 

kokouksesta tiedotettava kunnan yleisessä tietoverkossa. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityi-

set syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on 

salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimite-

taan.  

 

Kuluvalla valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäiselle vara-

valtuutetulle. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 

 

1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan yleisessä tietoverkossa 

vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta 

2) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa 

ja tarpeen mukaan paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä 

3) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäiselle varavaltuutetulle 

      ./.. 
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Khall § 4  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN, KUNNANHALLITUKSEN, KUNTAKEHITYSTOI-

MIALAN JA TEKNISEN TOIMIALAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 5, liite 4 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunkin toimialan tulee 

nimetä jokaista tulosaluetta tai tulosyksikköä varten vuosittain henkilö, 

joka hyväksyy laskut. Pöytäkirjanote on toimitettava talous- ja viestintä-

johtajalle. 

 

  Esityslistan liitteenä nro 4 on talousarvion täytäntöönpano-ohje. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että hallinto- ja taloustoimialan ja kunnanhalli-

tuksen laskujen hyväksymisoikeus on kunnanjohtaja Antti Kuuselalla ja 

hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäisellä. 

 

Kuntakehitystoimialan laskujen hyväksymisoikeus on kuntakehitysjohta-

ja Tapani Tapiolalla ja kunnanjohtaja Antti Kuuselalla.  

 

Teknisen toimialan laskujen hyväksymisoikeus on tekninen johtaja Antti 

Ikosella ja kunnanjohtaja Antti Kuuselalla.  

 

Kunnanjohtajan laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki. 

.  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 6  Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 ta-

  lousarvion. 

 

  Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunni-

  telmat sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Käyttö-

  suunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimetään vastuuhenkilöt. 

 

Hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen, kuntakehitystoimialan ja 

teknisen toimialan käyttösuunnitelmat lähetetään tiedoksi esityslistan 

mukana. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus vahvistaa hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen,

 kuntakehitystoimialan ja teknisen toimialan käyttösuunnitelmat esitetyn  

mukaisina. 

 

  Hallinto- ja taloustoimialan sekä kunnanhallituksen vastuuhenkilöinä 

  toimivat kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja. 

 

Kuntakehitystoimialan vastuuhenkilönä toimii kuntakehitysjohtaja. 

 

 Teknisen toimialan vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ VI-

RANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2023 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 7 Kunnan hallintosäännön 118 §.n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

ajan ja paikan. 

 

 Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja 

lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 

valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoas-

taan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkais-

taan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. 

 

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan kunnan muun kuin 1 momentissa 

tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti 

nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Kuntaliiton tulkinnan mukaan tässä kohdassa tarkoitettuja viranomaisia 

ovat esimerkiksi yksittäiset viranhaltijat ja johtokunnat. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2023 pidetään 

pääsääntöisesti kunnanvirastossa tai vaihtoehtoisesti teams-kokouksina 

joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päi-

väksi sattuu este niin seuraavana maanantaina klo 18.00. 

 

Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse, mikäli 

mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämis- 

ja kokouspäivät mukaan lukien. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen 

voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa. 

 

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan yleisessä 

tietoverkossa.  

 

Kunnanhallituksen kevätkauden kokouspäivät ovat: 16.1., 6.2., 20.2., 

6.3., 20.3., 29.3. (tilinpäätöskokous), 17.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. (val-

tuuston kokouksen jälkeen). 

 

   Loppuvuoden kokoukset vahvistetaan kesäkuussa. 

 

        ./.. 
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Khall § 7   ./.. 

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kunnan yleisessä tietoverkossa 

(kunnan nettisivut). Nähtävilläolo tietoverkossa koskee vain niitä viran-

haltijapäätöksiä, joista on asianosaisen lisäksi myös kunnan jäsenellä 

kuntalain 137 §:n mukainen oikeus tehdä oikaisuvaatimus tai kunnallis-

valitus.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

  

Kunnanhallituksen kokous 6.2.2023 päätettiin yksimielisesti siirtää pi-

dettäväksi 7.2.2023. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdo-

tuksen. 

 

  ______________________ 
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2023 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen  

 

Khall § 8 Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvista-

neet vuoden 2023 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallituk-

selle tiedoksi mahdollista muutoksenhakua varten. 

 

Talousarvion 2023 valtionosuuksiin on budjetoitu ennakollisiin valtion-

osuuslaskelmiin pohjautuen 4.551.787 euroa. Valtionosuus-päätösten pe-

rusteella valtionosuuksia saadaan 4.607.601 euroa eli 55.814 euroa ta-

lousarvioon budjetoitua enemmän.  

 

Kunnan valtionosuuksia vähentää edellisestä vuodesta valtionosuusjär-

jestelmän muutos hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa 1.1.2023. 

Asukasmääräpohjaisissa valtionosuuksissa on muutoksia ikäryhmäkoh-

taisissa kertoimissa ja valtionosuusrahoitusta vähentää myös sairasta-

vuuskertoimen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden rahoituspoh-

jaan. Kuntien valtionosuuksien ikäluokkapainotus muuttuu edellisestä 

vuodesta, kun valtionosuuksien painotus siirtyy nuorempiin ikäluokkiin. 

Veromenetysten korvauksista hyvinvointialueelle siirtyy n. 1,8 miljoo-

naa euroa. Lisätietoa valtionosuuksien muodostumisesta saa mm. Valti-

onvarainministeriön sivuilta https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-

laskentatietoja   

 

 2023 2022 Muutos 

Kunnan peruspalveluiden valtion-

osuus 

5.097.546 5.289.315 -191.769 

Verotulomenetysten korvaukset 758.884 2.521.920 -1.763.036 

Opetus- ja kulttuurit.valtionosuus -1.304.768 -1.286.433 18.335 

Yhteensä 4.607.601 6.524.802 -1.917.201 

 

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus 

oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muual-

la kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Valtiovarainministeriö 

hoitaa edellä mainitun kotikuntakorvauslaskutuksen keskitetysti valtion-

osuusmaksatuksen yhteydessä. Valtiovarainministeriön päätöksellä vah-

vistetaan kotikuntakorvausten 2023 perusosaksi 7.436,67 €/opp. 

(7.452,22 €/2022). 

 

 2023 2022 Muutos 

Kotikuntakorvaustulot 213.418 213.283 135 

Kotikuntakorvausmenot 269.356 262.393 6.963 

Netto -55.938 -49.110 6.828 

     ./.. 

https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja
https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja
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Khall § 8  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset 2023 tiedoksi ja toteaa, 

että kunnalla ei ole huomauttamista valtionvarainministeriön ja opetus- 

ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 valtionosuuksia ja yksikköhintoja 

koskeviin päätöksiin.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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VUODEN 2023 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen  

 

Khall § 9, liite 4 Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 ta-

  lousarvion. 

 

Hallinto- ja taloustoimialalla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytän- 

töönpano-ohjeiksi vuodelle 2023. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkoituksena on antaa konkreet- 

tisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön- 

panossa ja seurannassa. Täytäntöönpano-ohje korvaa sisäisen valvonnan  

ohjeistuksen ja kunnan hankintaohjeet. Tällä järjestelyllä pyritään reaali- 

aikaisemman ohjeistuksen antamiseen.  

 

Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 4. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion täytäntöön- 

pano-ohjeet liitteen nro 4 mukaisena. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että luottamushenkilöille korvataan 

omien laitteiden käytöstä hallituksen ja valtuuston kokouksissa 10 € 

kuukaudessa. Korvausta maksetaan 10 kuukauden ajalta kalenterivuo-

dessa. Korvaukseen ovat oikeutettuja yli puoleen toimielimen kokouk-

sista osallistuneet luottamushenkilöt. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Tea Nieminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn 

aikana klo 18.31. 

 

______________________ 
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN 

 

Valmistelija:  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 10   Valtuuston hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa on varattu 11 000 

  €:n määräraha pornaislaisten nuorten työllistämiseen. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää vuosina 2005 – 2007 synty-

  neitä pornaislaisia koululaisia ja opiskelijoita 5.6. – 31.8.2023 välisenä 

  aikana kunnan omissa töissä seuraavin ehdoin: 

- yhteensä enintään 12 henkilöä 

- työllistettävien nuorten työjakso on enintään kuukausi (20 työpäi-

vää/työntekijä) 

- palkka keskimäärin 850,00 €/kuukausi 

- hakemukset tulee jättää kunnantoimistoon tai toimittaa sähköisesti 

kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta(at)pornainen.fi 28.2.2023 

mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella (lomake löytyy 

kunnan kotisivuilta 25.1.2023 alkaen, jolloin hakuaika alkaa) 

 

  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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PORNAISLAISTEN NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN YRITYKSIIN 

 

Valmistelija:  Kunnanjohtaja Antti Kuusela ja  

hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 11  Vuoden 2023 talousarviossa on varattu 4 000 €:n määräraha kesätyöllis-

tämistukeen. Kesätyöllistämistukisetelin arvo on 400 €, joten kesätyöllis-

tämistuella on mahdollista työllistää 10 pornaislaista nuorta.  
 

   Vuosina 2018 – 2022 on ollut käytössä kesätyöllistämisseteli, jonka 

  avulla pornaislaiset nuoret ovat voineet hankkia kesätyöpaikkoja  

yrityksistä. Menettelyä on siis tarkoitus jatkaa myös tänä kesänä. 
 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan kesätyösetelillä voidaan työllistää 

10 pornaislaista vuosina 2005 – 2007 syntynyttä nuorta kesätöihin yh-

deksi kuukaudeksi. 
 

Nuori toimittaa yrittäjältä saamansa työpaikkalupauksen kuntaan, jonka 

jälkeen kunnassa tehdään päätös asiasta. Päätökset tehdään siinä järjes-

tyksessä, kun nuori toimittaa yrittäjältä saamansa työpaikkalupauksen 

kuntaan. 

    

Kesätyöseteli voidaan myöntää seuraavin ehdoin: 

- saajana on yritys, yhdistys tai säätiö (tukea ei myönnetä yksityisille 

kotitalouksille, kunnille tai valtiolle)  

- työllistettävänä on pornaislainen nuori (s.2005-2007). Työnantaja voi 

toimia myös toisessa kunnassa kuin Pornaisissa 

- setelin arvo on 400 € ja se voidaan käyttää ajalla 1.5-30.9.2023 

- kesätyöntekijälle maksettava palkka tulee olla vähintään alan työeh-

tosopimuksen mukainen vähimmäispalkka 

- kesätyön tulee olla vähintään 10 päivää kestävä ja työaika vähintään 

6h/päivä 

- tuki maksetaan jälkikäteen palkkatositteita vastaan. Tuen saajan tulee 

toimittaa palkkatositteet kuntaan viimeistään 31.10.2023  
    

   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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LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUVAN TOIMINNAN MUUTOKSESTA 

 

Valmistelija Kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola ja 

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. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 12  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. 

 

     ./.. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L9P89
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Khall § 12  ./.. 

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.  

 

HAETTAVA MUUTOS 

Muutosta haetaan maanvastaanottoalueen pinta-alan laajentamiseen 4,0 

hehtaariin, jossa vastaanottoalue ulottuu vallimaisena kiinteistön Murto 

eteläreunan pituudelle. Vastaanottoalueen kokonaistilavuudeksi haetaan 

200 000 rtr-m3. Täyttöalueen lakikorkeus säilyy ennallaan, ollen noin 

+70…71 (N2000). Vastaanotetusta maa-aineksesta rakentuu maavalli, 

joka toimii kiinteistön Murto 611-403-4-37 meluvallina ja näkösuojana 

etelän suuntaan sekä nykytilanteessa että tulevaisuudessa, kun Pornais-

ten Portin asemakaava-alue rakennetaan. Vuosittaiseen täyttöalueelle 

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

aineksen vastaanottomäärään ei haeta muutosta. 

 

Kunnanhallitukselle toimitetaan numeroimattomat liitteet: 

- Ote osayleiskaavasta 

- Kaavanlaatijan Pertti Hartikaisen konsultointi 17.10.2022 

 

./.. 
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Khall § 12  ./.. 

KAAVOITUSTILANNE: 

Hakemuksessa osoitettu kiinteistö sijaitsee Pornaisten kirkonkylän 

osayleiskaavan Hevonselän kylässä Pornaisten Portin teollisuusalueen 

läheisyydessä Maa-aineksen ottoalueella/ Uusi ja oleellisesti muuttuva 

teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-

muksia EO/TY. Osayleiskaavassa /-merkki merkitsee jakaa alueen ny-

kyisen käytön (EO) ja alueen suunnitellun tulevan käytön (TY).  

 

EO-merkinnällä osoitetaan soran, turpeen tai muiden maankamaran ai-

nesten ottoon varattavat alueet. Maa-ainesten oton päätyttyä alue on tar-

koitettu asemakaavoitettavaksi teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY.  

 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan herkkiä toimintoja, kuten asumista, 

virkistystä, lomailua, kouluja tai hoitopalveluita, tai pohjavesi-, suojelu- 

tai muita ympäristöarvoja sisältäviä kohteita.  

 

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). 

Kohde täyttää metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön kri-

teerit.  

 

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.” 

Hartikaisella ei ole muuta huomautettavaa hakemuksen johdosta. 

 

PERUSTELUT 

Pornaisten kirkonkylän osayleiskaava, merkintä EO/TY 

 

     ./.. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten Portin teollisuusalueen kehittäminen ja yrityssijoittumisia tu-

kevan tonttitarjonnan lisääminen nähdään tärkeänä osana Pornaisten 

Portin alueen kehitystä. Kunnanhallitus ei näe, että pysyvän maankaato-

paikan sijoittuminen Pornaisten Portin alueelle tukisi alueen käyttöä ja 

kehitystä. 

 

Kirkonkylän osayleiskaavassa hakemusalueelle louhinnan (EO) jäl-

keiseksi käyttömuodoksi on merkitty teollisuusalue, jolla ympäristö aset-

taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). 

 

Materiaalien kierrätykseen tai pysyvään maa-aineksen varastointiin so-

veltuva alue osoitetaan osayleiskaavamerkinnällä EJ. EJ-merkinnällä 

osoitetaan jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn varatut alueet kuten kaa-

topaikat ja jätteen esikäsittelylaitokset. Tällaiselle alueelle voidaan sijoit-

taa myös sille soveltuvia jätteen hyödyntämiseen liittyviä toimintoja.  

 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaista maantäyttösuunnitelmaa ja 

maa-aineksen kokonaistäyttömäärää ei tule muuttaa.  
 

Kunnanhallitus näkee, että toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ja 

tulevat ympäristöluvat tulisi muuttaa määräaikaisiksi alueilla, jolla ym-

päristö aiheuttaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Lisäksi kunnanhalli-

tus painottaa, että ympäristöluvanvaraisen toiminnan päättyessä alue on 

siistittävä ja maisemoitava. 
 

Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittavan tulee vastata 

lupamääräysten ja valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn vel-

voitteen mukaisesti tarvittavista toimista maan pilaantumisen ehkäise-

miseksi. Samoin kuin toiminnan vaikutuksien selvittämisestä ja tarkkai-

lusta. YSL 94§. 
 

Kunnanhallitus ei puolla haettua ympäristöluvanvaraisen toiminnan 

muutoshakemusta edellä mainituin perustein. 
 

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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LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUVANVARAISEN TOIMINNAN MUUTOSHAKEMUKSEEN 

 

Valmistelija  Kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola ja 

  maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija Antti Hämäläinen 

 

Khall § 13  HAETAAN: 

Circulation Oy (247997-3) hakee kiinteistölle Vuor-Piha 611-402-1-167 

ympäristöluvan muutosta toiminnan laajentamisen takia. Alueelle perus-

tetaan kierrätyslaitos Circulation Eco Portti. Toiminnalle haetaan aloit-

tamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 

 

NYKYINEN YMPÄRISTÖLUPA 

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Circulation 

Oy:lle ympäristöluvan betonimurskeen varastointiin ja käyttöön kiinteis-

töllä HONKAHUOPPI (611-402-1-86) 12.12.2019. Voimassa olevan 

luvan mukainen betoni- ja tiilimurskeen varastointi on suunniteltu aloi-

tettavaksi vuoden 2021 aikana. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

 

HAETTAVA MUUTOS 

Ympäristöluvan mukaisen toiminnan muutosta haetaan toiminnan laa-

jentamiseen. Alueelle suunniteltua materiaalin varastointimäärää on tar-

koitus lisätä varastoimalla valmista betoni- ja tiilimursketta, SRF/RDF-

paaleja, kierrätyspuuta roskaista seulottavaa maa-ainesta ja haravointijä-

tettä.  

 

Kierrätystoiminnalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölu-

paa. Varastointikentän rakennustyöt on aloitettu vuonna 2020. Huleve-

sisuunnitelmat on toimitettu Askolan kunnan ympäristönsuojeluun 

4.2.2021. Valmista betoni- ja tiilimursketta on tarkoitus käyttää hake-

muskohteen varastokentän rakenteissa ja ulkopuolisissa rakennuskoh-

teissa.  

 

Alueella käytettävä talousvesi otetaan toiminnan alkuvaiheessa alueelle 

porattavasta kallioporakaivosta. Kohde liitetään myöhemmin kunnalli-

seen vesijohtoverkostoon. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten kirkonkylän osayleiskaavan TY-alueella. 

Aluerajauksella tarkoitetaan uutta ja oleellisesti muuttuvaa teollisuusalu-

etta, jollaympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi teollisuusalueeksi.   

 

Alueen itäpuolella sijaitsee Pornaisten portin asemakaavan toimitilara-

kennusten korttelialue (KTY) ja suojaviheralue (EV). 

     ./.. 
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Khall § 13  ./.. 

Kiinteistö rajautuu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, maatalous-

alueeseen ja uuteen ja oleellisesti muuttuvaan teollisuusalueeseen, jolla 

ympäristö asettaa toiminnan laadulle vaatimuksia (TY). TY merkinnällä 

tarkoitetaan teollisuusaluetta, jonka läheisyydessä on ympäristövaiku-

tuksiltaan herkkiä toimintoja, kuten asumista, virkistystä, lomailua, kou-

luja tai hoitopalveluita, tai pohjavesi-, suojelu- tai muita ympäristöarvoja 

sisältäviä alueita. 

 

Naapurikiinteistöllä sijaitsee useita käyttämättömiä, rakennuspaikkoja. 

Lähin asutus sijaitsee noin 230 metrin päässä hakemusalueen luoteis-

osassa.  

 

PERUSTELUT 

Pornaisten kirkonkylän osayleiskaava, merkintä TY. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten Portin teollisuusalueen kehittäminen ja yrityssijoittumisia tu-

kevan tonttitarjonnan lisääminen nähdään tärkeänä osana Pornaisten 

Portin alueen kehitystä ja laajentumista.  

 

Kirkonkylän osayleiskaavassa hakemusalue on merkitty teollisuusalu-

eeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 

(TY). 

 

Materiaalien kierrätykseen tai pysyvään maa-aineksen varastointiin so-

veltuva alue osoitetaan osayleiskaavamerkinnällä EJ. EJ-merkinnällä 

osoitetaan jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn varatut alueet kuten kaa-

topaikat ja jätteen esikäsittelylaitokset. Tällaiselle alueelle voidaan sijoit-

taa myös sille soveltuvia jätteen hyödyntämiseen liittyviä toimintoja.  

 

Kunnanhallitus näkee, että toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ja 

tulevat ympäristöluvat tulisi muuttaa määräaikaisiksi alueilla, jolla ym-

päristö tai maisema aiheuttaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia.  

 

Haetun 12/2019 myönnetyn ympäristöluvanvarainen toiminta ei ole osin 

toteutunut ympäristölupahakemuksessa kuvatulla tavalla. 12/2019 

myönnetyssä ympäristöluvassa kuvatut toimet ja velvoitteet tulee tarkas-

taa ja osoittaa täytetyiksi. Lisäksi kunnanhallitus painottaa, että ympäris-

töluvanvaraisen toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja maisemoitava. 

 

     ./.. 
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Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittavan tulee vastata 

lupamääräysten ja valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn vel-

voitteen mukaisesti tarvittavista toimista maan pilaantumisen ehkäise-

miseksi. Samoin kuin toiminnan vaikutuksien selvittämisestä ja tarkkai-

lusta. YSL 94§ 

 

Kunnanhallitus ei puolla haettua ympäristöluvanvaraisen toiminnan 

muutoshakemusta edellä mainituin perustein. 

 

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. 

 

Merkittiin, että Juha Virkki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsitte-

lyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tä-

män asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen  

I varapuheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna. 

 

______________________ 
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Kunnanhallitus § 248  12.12.2022  397 

 

 

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA  

VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 248 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen 

ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023. 

 

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa- 

leja asetettava: 

  

- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen- 

johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen  

määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä  

 

- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten  

yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, vara- 

puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,  

joita on kuitenkin oltava vähintään kolme 

  

 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten on ol-

tava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Vaali-

lautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas. Vaali-

toimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas eikä 

ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Vaalilautakunnan ja vaa-

litoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan 

edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 

2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.  

 

 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen  

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaali- 

toimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

 

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen.  

Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jä- 

senissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vä- 

hintään 40 %. 

   

 Äänestysalueet eduskuntavaaleissa 2023 ovat:  

- Äänestysalue 001   Halkian äänestysalue  

- Äänestysalue 002   Laukkosken äänestysalue  

- Äänestysalue 003   Kirveskosken äänestysalue  

 

./.. 
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Khall § 248  ./.. 

Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan,  

on varmistettava, että heillä on mahdollisuus osallistua toimielimen  

työskentelyyn. Vaalipäivän äänestyksen sujuminen ja koti- ja laitos- 

äänestyksen hoitaminen asianmukaisesti ja vaalilain säännöksiä noudat- 

taen edellyttää, että jäsenet ja varajäsenet sitoutuvat tehtävään, johon  

ovat lupautuneet.    ./.. 

 

Vaalilautakunnat työskentelevät vaalipäivänä ja vaalitoimikunta ennak- 

koäänestysjakson aikana.  

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2019 eduskunta-

vaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja  

Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan  

sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Asia jätettiin pöydälle. 

 

  __________________ 

 

 

Khall § 14 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2019 eduskunta-

vaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja  

Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan  

sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

     ./.. 
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Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Halkian äänestysalue nro 1 vaalilautakunta 

 

  Jäsenet  Varajäsenet 

  Kippilä Jarkko, pj 1. Perttola Petteri 

  Laisi Marjut, vpj 2. Grönroos Lotta 

  Talvituuli Tamara 3. Pietarinen Julius 

  Sintonen Henny 4. Sintonen Timo 

  Ikonen Matti  5. Putus Jaana 

 

  Laukkosken äänestysalue nro 2 vaalilautakunta 

 

  Jäsenet  Varajäsenet 

  Siivola Kari, pj 1. Villanen Pekka 

  Halme Vesa, vpj 2. Sandström Rurik 

  Villanen Riitta 3. Runolinna Liljan-Kukka 

  Vainio Kirsi-Marja 4. Lempinen Henni 

  Kurki Pirkko  5. Niinikoski Jenni 
   

  Kirveskosken äänestysalue nro 3 vaalilautakunta 

 

  Jäsenet  Varajäsenet 

  Husso Vesa-Pekka, pj 1. Linden Myrsky 

  Nissinen Jukka, vpj 2. Ruskeepää Esa 

  Vilén Pirkko  3. de Jong Peter 

  Järvenpää Kaarina 4. Salento Erkki 

  Laaksonen Teijo 5. Niemikorpi Niina 

 

  Vaalitoimikunta 

   

  Jäsenet  Varajäsenet 

  Niinikoski Terhi, pj 1.Vuori Kyllikki 

  Yrtti Seppo, vpj 2. Lempinen Tapani 

  Larvanto Anja 3. Kanervo Asko  

   

  ______________________ 
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KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAJAT 1.2.2023 ALKAEN 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Antti Kuusela ja 

hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 15   Pornaisten kunnantoimisto on tällä hetkellä avoinna seuraavasti:  

ma-ke 8.00-16.00, to 8.00-18.00 ja pe 8.00-12.15. Kunnantoimiston ul-

ko-ovet ovat olleet aukioloaikojen puitteissa avoinna yleisölle. Asiakas-

palvelupistettä kunnantoimistolla ei erikseen ole.   

 

Asiointi kunnantoimiston henkilökunnan kanssa tapahtuu nykyisin pää-

sääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Kunnan palveluita käytetään 

myös entistä enemmän verkossa. Varsinaiset asiakaskäynnit kunnantoi-

mistolla ovat vähentyneet merkittävästi samalla kun asiointikanavat ja 

asiointitavat ovat muuttuneet. Nykyiset asiakaskäynnit eivät enää edelly-

tä edellä mainittuja laajoja aukioloaikoja.  

 

Pornaisten kuntastrategiassa 2022-2030 todetaan, että Pornaisten kunta 

haluaa olla työnantajana edelläkävijä. Nykyiset aukioloajat eivät mah-

dollista esimerkiksi liukuvan työajan käyttöönottoa toimistotyötä teke-

ville. Liukuva työaika on kunta-alalla käytetty varsin yleinen työaika-

muoto yleis- tai toimistotyöaikaa tekevillä. Henkilöstöllämme on mah-

dollisuus tehdä myös etätyötä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. 

Etätyömahdollisuuden tasapuolista toteuttamista edesauttaisi myös se, 

että kunnantoimiston aukioloaikoja supistettaisiin nykyisestä.  

 

Kunnantoimiston uusiksi aukioloajoiksi 1.2.2023 alkaen esitetään: 

ma-to 9.00-14.00 ja pe suljettu. Aukioloaikojen ulkopuolella kunnantoi-

miston henkilöstö on tavoitettavissa sopimuksen mukaan.  

 

Uusia aukioloaikoja perustellaan siis seuraavasti: 

- asiakaskäyntien vähentyminen asiointikanavien ja asiointitapojen 

muutoksesta johtuen, 

- liukuvan työajan käyttöönoton mahdollistaminen, 

- etätyömahdollisuuden nykyistä tasapuolisempi hyödyntäminen, 

- henkilöstö on tavoitettavissa aukioloaikojen ulkopuolella sopimuk-

sen mukaan (ajanvarauksella). 

 

Kunnan puhelinvaihde on tällä hetkellä avoinna ma-to klo 9.00-16.00 ja 

pe 9.00-12.15. Puhelinvaihteen aukioloaikoihin ei ehdoteta muutoksia.  

 

Oheismateriaalina toimitetaan vertailua muiden kunnantoimistojen auki-

olo-aikoihin.  

 

     ./.. 
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30 Kunnanhallitus § 15  16.1.2023 

 

 

 

Khall § 15   ./..    

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto on 1.2.2023 alkaen avoinna 

ma-to 9.00-14.00 ja perjantaisin suljettu. Kunnantoimiston henkilökunta 

on tavoitettavissa varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella sopimuksen 

mukaan.  

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan puhelinvaihde on edelleen avoinna 

ma-to klo 9.00-16.00 ja pe 9.00-12.15. 

 

  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 

 

 

 

 

31 Kunnanhallitus § 16  16.1.2023 

Sivistyslautakunta § 4  11.1.2023 

 

 

VALTUUSTOALOITE LAPSI- JA PERHEASIAIN NEUVOSTON PERUSTAMISESTA POR-

NAISIIN 

 

Valmistelija  Sivistysjohtaja Jari Wäre 

 

Sivltk  4 § Kunnanvaltuutettu Kristiina Paananen (LiikeNyt) on jättänyt valtuuston 

liite 3  kokouksessa 26.9.2022 §67 seuraavan aloitteen: 

 

 ”Sote-uudistuksen myötä epävarmuus kuntalaisissamme on lisääntynyt. 

Covid19-pandemia, kuin myös Ukrainen sota tuo huolta meille kaikille. 

Yksinäisyyden tunne ja epävarmuus on aistittavissa, lähes käsin kosketel-

tavissa. Kuntamme tulevaisuus on jälkipolviemme harteilla. Asukkaiden 

mahdollisuus vaikuttaa kuntalaistemme yhteisiin asioihin korostuu ja yh-

teisöllisyyttä tulee lisätä. Kunnassa on nuorisovaltuus, vanhus ja vam-

maisneuvostot, mutta kuntalaisten osallisuuden ja mielipiteiden esille tu-

lemiseksi on hyvä kutsua mukaan kertomaan mielipiteensä keskusteltavis-

ta asioista myös erilaiset perheet. Me allekirjoittaneet ehdottaisimme, että 

perustaisimme Pornaisiin lapsi- ja perheasianneuvoston. 

 

 Lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja 

sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestö-

jen ja tahojen sekä lasten vanhempien edustajien yhteisöelin, jossa on ta-

sapuolisesti edustajia koko kunnan alueilta. 

 

 Lapsi- ja perheasiainneuvosto seuraa lapsiperheiden näkökulmasta kun-

nan päätöksentekoa ja tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä sekä antaa 

lausuntoja kunnan eri viranomaisilla lapsiperheisiin liittyvissä asioissa. 

  

 Lapsi- ja perheasiainneuvosto edistää kuntamme lasten ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää olemassa olevia 

ja uusia palveluja ja toimintoja. 

  

 Kunnanhallitus valitsee neuvostoon jäsenet, jotka koostuvat kunnan toi-

mialojen, vanhempien, seurakunnan sekä kunnan alueella toimivien lapsi- 

ja nuorisojärjestöjen edustajista. 

  

 Nuorisovaltuusto nimeäisi lisäksi yhden nuoren lapsi- ja perheasiainneu-

vostoon. 

 

 Kyseinen lapsi- ja perheasiainneuvosto on perustettu Tuusulaan 2010- 

luvun alussa joissa se on koettu hyväksi ja vuoden 2022 keväällä myös 

Mäntsälään.” 

  

       ./.. 
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32 Kunnanhallitus § 16  16.1.2023 

Sivistyslautakunta § 4   11.1.2023 

 

 

Sivltk § 4 ./.. 

 Kuntiin perustettavat neuvostot lisäävät keskustelua neuvostoon liittyvistä 

asioista ja toisaalta myös kunnan viranhaltijoiden työmäärää, mikä on  

 

 huomioitava työtehtäviä koskevissa järjestelyissä. Yleisesti neuvostoilla ei 

ole päätösvaltaa, jolloin niiden rooliksi muodostuu aloitteen mukaisesti 

tiettyyn kuntalaisryhmään liittyvä päätöksenteon edunvalvonta sekä lau-

suntojen antaminen. Erityisesti edunvalvonnan rooli korostuu sitä enem-

män mitä pienempää joukkoa kuntalaisista kyseinen kuntalaisryhmä edus-

taa. Nuorisovaltuustolla voidaan lisäksi katsoa olevan myös demokratia-

kasvatukseen liittyviä tavoitteita, joten sen merkitystä tulisi tarkastella 

muista neuvostoista erillisenä. 

 

 Sivistyslautakunta toimielimenä toimialan luonteen vuoksi keskustelee ja 

päättää useista lapsia ja nuoria sekä perheitä koskevista asioista. Lauta-

kunnan koostuessa sivistyslautakunnan jäsenistä, jotka ovat myös kunta-

laisia ja joilla suurimmalla osalla on lapsia tai perhettä, voidaan pornais-

laisten lasten ja perheiden asioista keskustelevan sekä lasten ja perheiden 

tarpeet huomioivan toimielimen jo katsoa kunnassa olevan. 

 

 Toisaalta on huomioitava, että tavanomaisessa lautakuntatyöskentelyssä 

esimerkiksi vanhempain toimikuntien, järjestöjen ja seurakunnan osalli-

suus ei välttämättä toteudu, mikäli eri tahojen osallisuuteen ei erikseen 

kiinnitetä huomiota. Pienessä kunnassa erillisten toimielinten perustamista 

on kuitenkin tarkkaan harkittava, jotta päätöksentekojärjestelmään suo-

raan osallistumattomien toimielinten määrä pystytään pitämään kohtuulli-

sena myös resurssien järkevän käytön näkökulmasta sekä varmistamaan 

toimielinten vaikuttamismahdollisuudet. Tästä syystä tarkoituksenmukai-

sin muoto lisätä esimerkiksi lasten ja perheiden asioista käytävää keskus-

telua ei ole uuden ilman päätösvaltuuksia olevan toimielimen perustami-

nen vaan olemassa olevien toimielimien tehokkaampi hyödyntäminen. 

Yhtenä vaihtoehtona osallisuuden lisäämiseen olisi laajentaa sivistyslau-

takunnassa käytävää keskustelua säännöllisin väliajoin, jotta voidaan 

varmistaa esimerkiksi aloitteessa mainittujen tahojen osallisuus. Samalla 

keskustelu pystytään käymään suoraan lasten ja perheiden asioista päättä-

vän lautakunnan kanssa, jotta keskustelussa esille nousevat asiat tulevat 

välittömästi lasten ja nuorten asioista keskeisesti päättävän kunnallisen 

toimielimen tietoon.  

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

  

 Sivistyslautakunta päättää pitää vuosittain sivistyslautakunnan kokouksen 

yhteydessä kaksi laajennettua keskustelutilaisuutta aloitteessa mainittujen 

lapsia ja perheitä koskevien tahojen kanssa.  

       ./.. 
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33 Kunnanhallitus § 16  16.1.2023 

Sivistyslautakunta § 4   11.1.2023 

 

 

Sivltk § 4 ./.. 

 Sivistyslautakunta ei esitä erillisen lapsi- ja perheasiainneuvoston perus-

tamista. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

  

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ___________________________  

 

 

Khall § 16 Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

 Kunnanhallitus päättää: 

 

- hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan vastauksen valtuusto-

aloitteeseen lapsi- ja perheasiain neuvoston perustamisesta, 

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun 

vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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34 Kunnanhallitus § 17  16.1.2023 

Sivistyslautakunta § 3  11.1.2023 

 

 

VALTUUSTOALOITE PORNAISTEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKUL-

JETUSOHJEIDEN TARKISTAMISESTA 

 

Valmistelija  Sivistysjohtaja Jari Wäre 

 

Sivltk  3 § 

liite 2 Pornaisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston ko-

kouksessa 14.11.2022 §84 seuraavan aloitteen: 

 

 ”Pornaisten kunta tulee kilpailuttamaan koulukuljetukset kevään 2023 

aikana. Me allekirjoittaneet esitämme, että tässä yhteydessä tarkastellaan 

koulukuljetusohjeita koulukuljetuksen perusteiden osalta koulumatkan pi-

tuuteen liittyen. 

 

 ”Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen kouluun tai kunnan määräämään 

esiopetuspaikkaan tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuk-

sia, jos esiopetuksessa olevan tai 1-3 luokan oppilaan koulumatka on ly-

hintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli kolme kilometriä”. 

 

 Esiopetuksessa olevat oppilaat ovat iältään 5-6 vuotiaita, jotka vasta 

opettelevat elämän taitoja. Näinollen katsomme, että kolmen kilometrin 

matka on liian pitkä itsenäisesti kuljettavaksi, ja Pornaisissa se voitaisiin 

laskea kahteen kilometriin. Tähän on päädytty esimerkiksi naapurikun-

nassamme Mäntsälässä. Tätä samaa nyt ehdotettua kahden kilometrin ra-

jaa tulisi harkita vakavasti myös 1 luokkalaisten osalta.” 

 

 Aloitteen mukaisesti kunta kilpailuttaa koulukuljetukset kevään 2023 ai-

kana siten, että hankinta tulee sivistyslautakunnan päätettäväksi maalis-

kuun kokouksessa. Samassa yhteydessä käsittelyyn tuodaan päivitettäväk-

si koulukuljetusohjeet kokonaisuudessaan. 

  

 Sivistysjohtajan esitys: 

 

 Toimivaltaisena elimenä sivistyslautakunta päättää koulukuljetusohjeista 

tulevalle hankintakaudelle maaliskuun 2023 kokouksessaan. Samassa yh-

teydessä päätetään aloitteessa mainituista koulukuljetusoikeuteen liittyvis-

tä kilometrirajoista. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

  

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ___________________________    ./.. 
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35 Kunnanhallitus § 17  16.1.2023 

 

 

 

Khall § 17 ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

 Kunnanhallitus päättää: 

 

- hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan vastauksen valtuusto-

aloitteeseen Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen kuljetusohjei-

den tarkistamisesta, 

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun 

vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. 

 

______________________ 
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36 Kunnanhallitus § 18  16.1.2023 

 

 

 

HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 18 Hallinto- ja talousjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- toistaiseksi voimassa oleva henkilöstösuunnittelijan työsuhde, 

- lisäresurssi henkilöstöhallintoon liittyy 1.10.2022 organisaatio-

uudistukseen, 

- talousarvioon 2023 on varattu määräraha. 

 

Henkilöstösuunnittelijan keskeiset tehtävät ovat: 

- osallistuminen kunnan henkilöstöhallinnon kehittämiseen  

- esihenkilöiden tukeminen henkilöstöjohtamisessa 

- esihenkilöiden avustaminen kunnan rekrytoinneissa 

- henkilöstöä koskeva raportointi ja sen kehittäminen 

- henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvien toimenpiteiden 

koordinointi   

- henkilöstötapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen 

- sisäisen viestinnän kehittäminen (henkilöstöviestintä) 

- työllisyyskoordinaattorina toimiminen (TEPA ja TYP kokonaisuus) 

- työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimiminen 

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja  

   työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan  

   kunnanhallituksen lupa.  
 

Tehtävässä edellytetään korkeakoulututkintoa tai muuta tehtävään sovel-

tuvaa koulutusta ja riittävää perehtyneisyyttä kunnan henkilöstöhallin-

non kokonaisuuteen. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTESin 

mukaisesti.     
 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
 

    Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.  
 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.  
 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 
 

   Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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37 Kunnanhallitus § 19  16.1.2023 

 

 

 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 19 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- toistaiseksi voimassa oleva laaja-alainen erityisopettajan virka 1.8.2023 

alkaen, 

- tehtävä on ollut täytettynä määräaikaisesti kelpoisten hakijoiden puut-

tuessa, 

- talousarvioon 2023 on varattu määräraha,  

- virkaa ei voi jättää täyttämättä.  

  

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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38 Kunnanhallitus § 20  16.1.2023 

 

 

 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 20 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- määräaikainen uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatso-

mustiedon päätoiminen tuntiopettaja, 

-määräaika 1.8.2023-31.7.2024,  

-tehtävä on ollut täytettynä määräaikaisesti ja kyseessä on määräaikai-

suuden jatkosta, 

- talousarvioon 2023 on varattu määräraha,  

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä.  

  

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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39 Kunnanhallitus § 21  16.1.2023 
 

 

 

ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 21  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 
   

• Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

8.12.2022 § 164: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-404-17-10. 

• Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

8.12.2022 § 165: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-406-10-70 määrä-

ala 1. 

• Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

8.12.2022 § 166: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-406-10-70 määrä-

ala 2. 

• Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

8.12.2022 § 167: Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen kiin-

teistöllä 611-401-11-112. 

• Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 3/2022, 

15.12.2022. 

• Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta 6/2022, 13.12.2022 §:t 1, 2 ja 5: Keski-Uudenmaan 

pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2022. 

• Business Finland, ilmoitus päätöksestä 20.12.2022 dnro 

10196/31/2022: Energiatuki, Pornaisten kunnan uusiutuvan energi-

an kuntakatselmus. 

• Keravan kaupunki, KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan pöy-

täkirja 7/2022, 15.12.2022. 

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 6/2022, 

15.12.2022. 

• Rakennusvalvonta, lupamäärät kunnittain v. 2019-2022. 

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 13/2022, 

21.12.2022. 

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuusto, ote pöytäkirjasta 6/2022, 

15.12.2022 § 49: Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen. 

• Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuusto, ote pöytäkirjasta 6/2022, 

15.12.2022 § 50: Vuoden 2023 talousarvio. 

• Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.12.2022 ESA-

VI/46064/2022: Valvonta-asia. 

• Etuovi.com, kampanjaraportti 10.1.2023. 

• Päätöksiä ajalta 13.12.2022 – 16.1.2023: 

Kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan ja teknisen johtajan pää-

tökset. 
   

Kunnanhallituksen päätös: 
   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  
 

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

töksiin.    

______________________ 
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40 Kunnanhallitus § 22  16.1.2023 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 22  Muina asioina käsiteltiin: 

 

1. Keusoten hyvinvointikiertue saapuu Pornaisiin 14.2.2023 (valtuusto-

sali klo 15.00–17.00). 

2. Keusoten kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta pitää kokouksensa 

15.2.2023 Pornaisten kunnantalolla (valtuustosali).  

3. Keskusteltiin TE24 uudistuksen valmistelutilanteesta. 

4. Keskusteltiin mahdollisiin sähkökatkoihin varautumisesta kunnan 

kiinteistöissä. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  16.1.2023  23 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

1,4,5,6,7,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

2,3,8,10,11,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

2,3,8,10,11,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

42 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 

 

 


