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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  1/2023 

Kunnanvaltuusto  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2023 klo 18.30 –  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Autio Jukka 

Husso Vesa-Pekka 

Huusko Mari 

de Jong Peter 

Juntunen Juha 

Järvenpää Kaarina 

Kalek Aija 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kippilä Jarkko 

Kuusela Osku 

Laukka Jorma 

Luomakoski Kati 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Paananen Kristiina 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Parviainen Kai 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Esa 

Tukiainen Johanna 

Valve Mari 

Vilenius Jenni 

Vilkman Jenny 

Virkki Juha 

Virtanen Harri 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Kuusela Antti kunnanjohtaja 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Yliniemi Helmi nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja 

Nyrhivaara Henna kunnanhallituksen jäsen 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 1 

ASIAT 1 –  

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.2.2023. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Kilpeläinen ja Jarkko Kippilä. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Harri Virtanen   Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

Tarkastusaika 

Pornainen 2.2.2023 
Allekirjoitukset 

 

 

Antti Kilpeläinen   Jarkko Kippilä 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 3.2.2023 
Virka-asema 

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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2 Kunnanvaltuusto § 1  30.1.2023 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 1 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

24.1.2023 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 
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3 Kunnanvaltuusto § 2  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 1  16.1.2023  2 

 

 

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. 

./.. 
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4 Kunnanvaltuusto § 2  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 1  16.1.2023  3 

 

 

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. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 2, liite 1  Laajentumisalue on esitetty liitteenä nro 1 olevalla kartalla. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 
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5 Kunnanvaltuusto § 3  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 4  16.1.2023  6 

 

 

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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6 Kunnanvaltuusto § 3  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 4  16.1.2023  7 

 

 

Khall § 4  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 3  Kunnanvaltuuston päätös: 
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7 Kunnanvaltuusto § 4  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 16  16.1.2023  31 

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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8 Kunnanvaltuusto § 4  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 16  16.1.2023  32 

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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9 Kunnanvaltuusto § 4  30.1.2023 

Kunnanhallitus § 16  16.1.2023  33 

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. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 4                    Kunnanvaltuuston päätös: 
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MUUT ASIAT 

Kvalt § 5 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

12 

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   30.1.2023 7 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

 

 

 

 

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Lisätietoja  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


