
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2023 

  Lähettämispäivä  

Kunnanhallitus  3.2.2023  

    

KOKOUSAIKA Tiistai 7.2.2023 klo 18.00 -  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

24 5 a-d 44 Kirkkotien kiertoliittymän ja Kartanorinteen asemakaava-alueen laajennuk-

sen urakoitsijavalinta 

    

25 6 45-47 Asia ei ole nähtävillä 

    

26  48 Kunnanvaltuuston 30.1.2023 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 

    

27 * 49-50 Lausunto poikkeamisesta/611-401-10-33 

    

28  51-54 Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan aset-

taminen/täydennys 

    

29 7 55-56 Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen 

    

30  57 Kunnallisjohdon seminaari 24.-25.5.2023 Sibeliustalolla Lahdessa 

    

31  58 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

32  59 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

33  60 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

34  61 Ilmoitusasiat 

    

35  62 Muut asiat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA Antti Kuusela, kunnanjohtaja 
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  2/2023 

Kunnanhallitus  Sivu 

  43 

KOKOUSAIKA Tiistai 7.2.2023 klo 18.00 –  

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 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Kuusela Antti kunnanjohtaja, esittelijä 

Kärkkäinen Antti hallinto- ja talousjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 24 –   

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 10.2.2023. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Juntunen ja Henna Nyrhivaara. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki     Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 10.2.2023 

Allekirjoitukset 

     

Juha Juntunen    Henna Nyrhivaara 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 13.2.2023 
Virka-asema  

Hallinto- ja talousjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

44 Kunnanhallitus § 24  7.2.2023 

 

 

 

KIRKKOTIEN KIERTOLIITTYMÄN JA KARTANORINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN 

LAAJENNUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Antti Ikonen 

 

Khall § 24, liite 5 a-d Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu Kirkkotien kier-

toliittymän ja Kartanorinteen asemakaava-alueen laajennuksen rakenta-

miseen määräraha. Hankkeen osalta on julkaistu hankintailmoitus Hil-

ma-julkiset hankinnat verkkosivustolla 30.12.2022.-31.1.2023 välisenä 

aikana. Määräaikaan mennessä tuli 7 tarjousta ja kaikki tarjoukset olivat 

tarjouspyynnön mukaisia. 

 

 Tarjouspyynnössä valintakriteerinä oli halvin hinta. Tämän lisäksi tarjo-

ajilta vaadittiin referenssejä aikaisemmista kohteista sekä tietyt laadulli-

set vaatimukset tuli täyttyä. 

 

Liitteenä nro 5a-c tarjousten avauspöytäkirja, tarjouspyyntö sekä tarjous-

ten vertailutaulukko, joista selviää tarjouksen antajat sekä urakkasum-

mat. Lisäksi liitteenä nro 5d myös halvimman tarjouksen tehneen yrityk-

sen tarjous.  

 

Halvimman tarjouksen jätti GRK Suomi Oy (1 089 000€ / ALV 0%). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää valita halvimman tarjouksen jättäneen GRK 

Suomi Oy:n Kirkkotien kiertoliittymän ja Kartanorinteen asemakaava-

alueen laajennuksen infraurakan toteuttajaksi. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh 

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
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ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ 
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48 Kunnanhallitus § 26  7.2.2023 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 30.1.2023 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 26 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 30.1.2023 pidetyn kunnan-

valtuuston kokouksen päätökset. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 2 Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajentaminen  

Otteet: Vesiosuuskunta Suoni, Askolan rakennus- ja ympä-

ristöjaosto, tekninen johtaja 

 

§ 3 Valtuuston kokouksista/kunnan ilmoituksista tiedottaminen 

vuonna 2023 

 Otteet: hallintokunnat 

 

§ 4 Valtuustoaloite lapsi- ja perheasiain neuvoston perustami-

sesta Pornaisiin 

 Otteet: sivistyslautakunta, sivistysjohtaja 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-401-10-33 

 

Valmistelija: Maankäyttö ja paikkatietoasiantuntija Antti Hämäläinen 

 

Khall § 27  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-401-10-33 omistaja on jättänyt poikkeamislupahake-

muksen lupapiste.fi palvelun kautta.  

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Halkian kylässä Pornaisten pohjoisten ky-

lien osayleiskaavan valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-

alueella (va) ja loma-asunto-alueella (RA) Mäntsäläntien varrella.  

 

Kiinteistölle on merkitty käytetty rakennuspaikka. Rakennuspaikalla on 

vuonna 1995 myönnetty, 2003 vanhentunut rakennuslupa. Kiinteistön 

pinta-ala on 5200 m2. 

 

HAETAAN: 

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa yksikerroksisen, noin 110 

k-m2 vapaa-ajan asunnon ja noin 10 k-m2 talousrakennuksen rakentami-

seen. Rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 

Asemapiirroksessa osoitettu uudisrakennus sijoittuu noin 48 metrin pää-

hän rantaviivasta.  

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman 

19.1.2009.  

 

Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaavan mukainen loma-

asuntoalueelle (RA) tehtävä uudis-, ja täydennys-, ja korjausrakentami-

nen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan. Rakentaminen 

tulee ohjata mahdollisuuksien mukaan peitteisille alueille sekä olemassa 

olevien rakennusten ja teiden yhteyteen. 

 

Merkinnällä va on rajattu valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-

alue Halkiankosken myllymaisema. Tällä alueella tapahtuvassa raken-

tamisessa ja ympäristönhoidossa on otettava huomioon kulttuurimaise-

man ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- 

ja kulttuuriarvojen säilyminen. Alueelle rakennettaessa tulee kuulla mu-

seoviranomaista.   

 

Asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla 

tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien 

mukaan säilyy.  

     ./.. 
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Khall § 27  ./.. 

Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden mukai-

sesta rantaviivasta tulee, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta 

johdu, olla vähintään 40 m. Yksikerroksisen, ullakottoman saunaraken-

nuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2, etäisyyden rannasta tulee olla 

vähintään 20 m ja lisäksi sellainen, että rantamaiseman luonnonmukai-

suus säilyy. Alle 10 m etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvima-

joja, grillikatoksia tms. rakennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi ranta-

maisemaa. Etäisyydet rantaviivaan mitataan karttatasossa. 

 

PERUSTELUT 

Pornaisten pohjoisten kylien osayleiskaava  

- RA 

- Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue (va) 

 

Pornaisten, Pukkilan, Askolan ja Myrskylän rakennusjärjestys 

(15.2.2013) 

- 5.1.4 Rakennusten etäisyydet rantaviivasta 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta-aineisto. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamista seuraavin ehdoin: 

 

- Uudisrakennus liitetään alueelliseen vesi- ja viemäriverkkoon hake-

muksen mukaisesti 

- Valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle sijoittuvas-

sa rakentamisessa kuullaan museoviranomaista  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
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51 Kunnanhallitus § 28  7.2.2023 

Kunnanhallitus § 14  16.1.2023  26 

Kunnanhallitus § 248  12.12.2022  397 

 

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA  

VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN / TÄYDENNYS 

 

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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52 Kunnanhallitus § 28  7.2.2023 

Kunnanhallitus § 14  16.1.2023  27 

Kunnanhallitus § 248  12.12.2022  398 

 

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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Kunnanhallitus § 14  16.1.2023  28 

 

 

Khall § 14  ./.. 

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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Khall § 28 ./.. 

Kunnanhallitus nimesi 16.1.2023 § 14 jäsenet ja varajäsenet eduskunta-

vaalien 2023 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.  

 

Laukkosken äänestysalueen vaalilautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi 

valittu Kirsi-Marja Vainio on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä 

Laukkosken äänestysalueen vaalilautakunnan jäseneksi. Kunnan-

hallituksen päätöstä on siten täydennettävä tältä osin.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää Laukkosken äänestysalueen vaalilautakuntaan 

uuden jäsenen Kirsi-Marja Vainion tilalle.  

  

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 29, liite 7 Kunnanvaltuusto on valinnut 20.6.2022 § 51 valinnut Pornaisten kunnan 

kunnanjohtajaksi Antti Kuuselan. Kunnanjohtajan virantoimitus on al-

kanut 1.10.2022 ja virkasuhde on voimassa toistaiseksi. Virassa noudate-

taan 6 kk koeaikaa. 

 

Kuntalain 42 § mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajaso-

pimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuk-

sen hyväksyy kunnanhallitus. (21.5.2021/419) 

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kun-

nanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen 

huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. 

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla 

kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 

§:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin 

sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta. (21.5.2021/419) 

 

Kunnan hallintosäännön 4 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja 

vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kun-

nanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla.  

 

Liitteenä nro 7 olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kunnanhallituksen 

puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimusluonnoksen sisältöä on käsitelty 

kunnanjohtaja Antti Kuuselan kanssa ja Kuusela on osaltaan hyväksynyt 

sopimuksen sisällön.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää: 

1. hyväksyä liitteenä nro 7 olevan johtajasopimuksen, 

2. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan johta-

jasopimuksen kunnan puolesta.  

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 29  ./.. 

   Kunnanhallituksen päätös: 
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KUNNALLISJOHDON SEMINAARI 24.-25.5.2023 SIBELIUSTALOLLA LAHDESSA 

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 30 Suomen Yrittäjät järjestää vuosittain yhden Suomen suurimmista kun-

tien elinkeinopolitiikkaa käsittelevistä kunta-alan tapahtumista. Kunnal-

lisjohdon seminaari kokoaa vuosittain yhteen yli 1000 kuntapäättäjää, 

asiantuntijaa ja yrittäjää verkostoitumaan sekä keskustelemaan ajankoh-

taisista yhteiskunnallisista aiheista. 

 

Kunnallisjohdon seminaari 2023 järjestetään 24.-25.5.2023 Lahdessa.  

Seminaarista saa lisätietoa seuraavasta linkistä: 

https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/kunnallisjohdon-seminaari-2023/  

 

Pornaisten osalta kunnallisjohdon seminaariin 2022 osallistuivat kun-

nanhallituksen puheenjohtaja ja hallintojohtaja (kunnanjohtajan sijaise-

na). Seminaarin hinta julkiselle sektorille on 465 € + alv 24 %/hlö.  

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus nimeää osallistujat kunnallisjohdon seminaariin 24.-

25.5.2023. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.  

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/kunnallisjohdon-seminaari-2023/
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS  

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 31 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2023 alkaen, 

- viranhaltija eläköityi 1.8.2022 ja tehtävä on ollut täytettynä määräai-

kaisesti tämän lukuvuoden, 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä,  

- 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: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS  

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 32 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- matematiikan ja tietotekniikan lehtorin toistaiseksi voimassa oleva vir-

ka 1.8.2023 alkaen, 

- tehtävää hoidetaan viransijaisuutena lukuvuoden 2022-2023 ajan, 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä,  

- 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: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS  

 

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen 

 

Khall § 33 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointi-

lupahakemuksen:  

 

- määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (18 vvt) ajalle 1.8.23-31.7.24 

(luokanopettaja-englannin opettaja), 

- tehtävää on hoidettu määräaikaisesti lukuvuoden 2022-2023 ajan ja 

nykyisen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisuutta esitetään jatketta-

van lukuvuoden 2023-2024 ajan, 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä (sisältää osan en-ru opettajan perhe-

vapaan sijaisuusjärjestelystä, johon ei palkata erillistä sijaista), 

- 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: 
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Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 34  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 
   

• Askolan kunta, elinympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta 

10.1.2023 § 9: Rakennus- ja ympäristöjaoston kokoonpano 

• Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 19.1.2023 UU-

DELY/16993/2022: Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 

§:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta ja siihen 

liittyvä valitusosoitus. 

• Uudenmaan ELY-keskuksen ratkaisu 24.1.2023 UU-

DELY/14587/2022: Kadun kunnossapitovelvollisuutta koskeva 

asia. 

• Helsingin hallinto-oikeuden päätös 23.1.2023, 391/2023, dnrot 

4679,4704,4724,4735 ja 4755/03.04.04.04.33/2022: kaivostoimin-

taa koskevat valitukset. 

• Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitus 1.2.2023 UU-

DELY/2470/2021, LIN-44: Mt 1494 Vähä-Laukkoskentie – Por-

voontie jkp-tien rakentaminen, KU, Pornainen. Yleiselle liikenteel-

le luovutus ja siihen liittyvä karttaliite. 

• Päätöksiä ajalta 17.1. – 7.2.2023: 

Kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan, teknisen johtajan, kun-

takehitysjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset. 

   

Kunnanhallituksen päätös: 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 35  Muina asioina käsitellään: 

- talouden kuukausiraportti 11/22 

- katsaus Palmian sopimukseen 

- mahdolliset muut asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  7.2.2023  36 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

64 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 

 

 


