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Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Lastuvuori Jenni
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja viestintäjohtaja, §:n 9-10 aikana

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Samola Riitta
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

9 – 20

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 6.2.2020.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 6.2.2020
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 7.2.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN, KUNNANHALLITUKSEN JA KUNTAKEHITYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 9

Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion.
Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimetään vastuuhenkilöt.
Hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen ja kuntakehitystoimialan
käyttösuunnitelmat lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen
ja kuntakehitystoimialan käyttösuunnitelmat esitetyn mukaisina.
Hallinto- ja taloustoimialan sekä kunnanhallituksen vastuuhenkilöinä
toimivat kunnanjohtaja, talous- ja viestintäjohtaja ja hallintojohtaja.
Kuntakehitystoimialan vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2020
Khall § 10

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 5.339.750 euroa (vuosi
2019 6.559.910€). Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille
maksettavat verotulomenetysten korvaukset 1.926.546 euroa on erotettu
peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta momentiltaan.
Valtionosuuksien ja muun rahoituksen yhteissumma vuodelle 2020 on
5.915.947 euroa (vuosi 2019 tarkistettu määrä 5.613.644 €).
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu valtionosuus/rahoitus vuodelle
2020 on -1.222.773 € (-1.167.494 € /2019).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle
2020: Perusosa 6796,81 €/opp. (6.600,17 €/2019). Laskelman mukaisesti: kotikuntakorvaustulot 111.672 € (92.402 €/2019), menot 239.248 €
(204.038 €/2019). Netto -127.576 € (-111.635 €/2019).
Valtionosuusrahoitus kasvaa vuoteen 2019 verrattuna 302 303 euroa eli
5,4 prosenttia. Vuoden 2020 talousarviossa valtionosuuksia on budjetoitu 6 101 834 euroa eli 185 887 euroa enemmän. Valtionosuuspäätöksen
mukainen muutos esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2020
talousarvioon.
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten liitteenä olevat laskentatekijät (oppilasmäärä- ja tuntitiedot) on tarkistettu
yhdessä sivistystoimen kanssa eikä oikaisuvaatimuksen tekemiselle ole
aihetta.
Tilastokeskuksen suorittamassa vuoden 2017 - 2019 valtionosuuksien
syrjäisyyslisien laskennassa on ilmennyt virhe, jolla ei ollut kuitenkaan
vaikutusta Pornaisten kunnan valtionosuuksiin.
Valtionosuuspäätökset ovat nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.
./..
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Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista valtionvarainministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 valtionosuuksia ja yksikköhintoja koskeviin päätöksiin. Kunnanhallitus tyytyy valtionosuuksia
koskeviin päätöksiin ja merkitsee ne tiedoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2020 valtionosuudet
muutettavaksi päätöksen mukaiseksi 5.915.947 euroon. Valtionosuudet
pienenevät talousarviosta -185 887 euroa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja
Riitta Samola, puh. 040 174 5055
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2020 NELJÄKSI VIIKOKSI JA JOULUN
AIKANA
Khall § 11

Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty kesäisin neljä viikkoa suljettuna. Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna 8.7. – 4.8.2019 välisen
ajan ja lisäksi 23. – 31.12.2019 sekä 31.5.2019 (helatorstain jälkeinen
perjantai).
Sulkuajoista on keskusteltu toimiston palaverissa 16.1.2020.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna
6.7. – 2.8.2020 sekä 28. – 31.12.2020.
Lisäksi virasto pidetään suljettuna 22.5.2020 (helatorstain jälkeinen perjantai).
Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät sulkuaikoina työssäoloa, niin lomaa
ei vahvisteta tuolloin ko. ajalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN
Khall § 12

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa on varattu 11 000
€:n määräraha nuorten työllistämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää 16 – 18 –vuotiaita koululaisia, opiskelijoita ja nuoria 1.6. – 31.8.2020 välisenä aikana kunnan omissa töissä seuraavin ehdoin:
-

yhteensä enintään 12 henkilöä

-

työllistettävien nuorten työjakso on enintään kuukausi (20 työpäivää/työntekijä) ja palkka on keskimäärin 850 € kuukaudessa

-

hakemukset tulee jättää kunnantoimistoon tai toimittaa sähköisesti
kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta(at)pornainen.fi 13.3.2020
mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella (lomake löytyy
kunnan kotisivuilta 24.2.2020 alkaen, jolloin hakuaika alkaa)

-

työntekijän tulee täyttää 16 vuotta kuluvan vuoden aikana

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN PORNAISLAISIIN YRITYKSIIN
Khall § 13

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 4 000 €:n määräraha yrityksille
myönnettävään kesätyöllistämistukeen.
Vuosina 2018 ja 2019 oli käytössä kesätyöllistämisseteli, jonka avulla
nuoret hankkivat kesätyöpaikkoja pornaislaisista yrityksistä. Menettelyä
on tarkoitus jatkaa tänä kesänä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että pornaislaiset yritykset voivat työllistää 10
pornaislaista 16 – 18 vuotiasta nuorta kesätöihin yhdeksi kuukaudeksi
kesätyöllistämisseteliä käyttäen. Työntekijän tulee täyttää 16 vuotta kuluvan vuoden aikana.
Maaliskuun alussa järjestetään vapaa-aikatoimen kanssa tilaisuus, jossa
nuorilla ja yrityksillä on mahdollisuus kohdata.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄMENETTELYN JATKAMINEN
Khall § 14, liite 3

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, joilla on toimipiste Pornaisissa) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan
osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkakustannuksiin.
Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää TE-toimiston palkkatuen saamisen ehdot. Tukea voi saada budjettiin varattujen määrärahojen
puitteissa niin kauan kuin palkatulle henkilölle myönnetään palkkatukea
ja työssäoloehtonsa täyttyy.
Tuki on harkinnanvaraista riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan
(esim. työantajan toteuttama työhönvalmennus tai jatkotyöllistäminen).
Palkattavan henkilön tulee olla pornaislainen työtön työnhakija, joka on
saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja on oikeutettu palkkatukeen.
Kuntalisää voi hakea ympäri vuoden erillisellä hakulomakkeella. Kunta
lisän määrä määräytyy harkinnanvaraisesti, lähtökohtana työttömyyden
kesto ja kuntaosuuden maksuosuus.
Tuen saaja sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja
maksamaan vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan tulee olla vähintään 80 % alan säännöllisestä työajasta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä tai
henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä
päiviltä kun henkilölle on maksettu palkkaa.
Kuntalisää ei makseta, jos palkkatuki ja kuntalisä yhteensä ylittäisivät
palkattavan henkilön palkkakustannukset ja lakisääteiset työnantajakulut.
Pornaisten kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat
ehdot eivät toteudu.
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu määrärahaa työllistämisen kuntalisän kustannuksiin 5 000 €.
Kunnan työllistämisen kuntalisä on ollut käytössä vuosina 2018 – 2019.
Liitteenä nro 3 on Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot
vuonna 2020.
./..
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Kunnanhallitus

§ 14

Khall § 14

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot vuodelle 2020 liitteen nro 3 mukaisena.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että päätösvalta kuntalisää koskevissa
asioissa on hallintojohtajalla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TEKNISEN JOHTAJAN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 15

Tekninen johtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Laitoshuoltajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
-

ruoka- ja siivouspalveluun

-

nykyinen työntekijä siirtyy 2.3.2020 toisiin tehtäviin

-

talousarviossa on varattu määräraha

2) Ravitsemistyöntekijän toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
-

hoidettu sijais-, lisätyö ja määräaikaisin järjestelyin vuodesta 2011
lukien

-

vuodesta 2017 lähtien hoidettu määräaikaisilla noin 6 kuukauden
mittaisilla työsopimuksilla

-

esiopetustilojen ylläpitosiivous, keskuskeittiön avustavat työt, muut
ylläpitosiivoukset, peruspesut

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 16

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Kolme erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa
1.8.2020 lukien
-

virat olleet määräaikaisesti täytettynä kelpoisten hakijoiden puuttuessa

-

ei voi jättää täyttämättä

-

talousarviossa on varattu määräraha

2) Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8 2020 lukien
-

lukuvuoden 2019 – 2020 hoidettu määräaikaisesti täytettynä kelpoisten hakijoiden puuttuessa

-

oppilasmäärän mahdollinen väheneminen ja nykyisen henkilöstön
eläköitymisennusteet mahdollistavat viran täytön

-

ei voi jättää täyttämättä

-

talousarviossa on varattu määräraha

3) Kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva
virka 1.8.2020 lukien
-

tehtävää hoidettu useita lukuvuosia peräkkäin määräaikaisesti

-

ei voi jättää täyttämättä, ennusteen mukaisen oppilasmäärän väheneminen saattaa vaikuttaa tehtävään tulevina vuosina

-

talousarviossa on varattu määräraha

4) JOPO-opettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2020 lukien
-

tehtävä ollut määräaikaisesti täytettynä 1.8.2019 alkaen ja kevään
2020 erityisjärjestelyin

-

ei voi jättää täyttämättä

-

PoL:n 5 § ja PoA 9§ sekä opetussuunnitelman mukainen joustavan
perusopetuksen ryhmä
./..
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./..
5) Liikunnan ja terveystiedon päätoiminen tuntiopettajan toistaiseksi
voimassa oleva virka 1.8.2020 lukien
-

virassa ei vakituista viranhaltijaa

-

ei voi jättää täyttämättä

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 197

Kartanorinteen asemakaava on alun perin ns. sopimuskaava, jonka Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi 29.1.2007, ja joka sai lainvoiman
26.11.2007. Sopimuksen perusteella Pornaisten kunta omisti alueelta
kuusi omakotitonttia, jotka kaikki ovat rakentamattomia.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2018 ostaa rakentamattoman osan asemakaava-alueesta sekä kaavan ulkopuolista lisämaata, yhteensä 67500 m2. Kaupan kohteeseen sisältyi seitsemän rakentamatonta
omakotitonttia, yleisen tien aluetta ja metsämaata.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueen länsireunaan lisää asuinrakennuspaikkoja Kartanonmetsä ja Kartanonmäki – nimisten kaavakatujen jatkeeksi.
Kaavan laatijaksi on valittu suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA Jouni
Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä. Häntä avustaa kaksi kaavasuunnittelijaa ja suunnitteluavustaja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä. Koska kyseessä on asemakaava-alueen vähäinen laajentaminen länteen päin, ei kaavasta laadita erillistä kaavaluonnosta. Erilaisten vaihtoehtojen tarkastelu tehdään tarvittaessa osana OAS:aa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa asemakaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi arkkitehti SAFA Jouni Kiimamaan Sweco Ympäristö Oy:stä.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy menettelyn, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön
käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

3.2.2020
19.8.2019
4.3.2019

25
330
120

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 17
§ 193
§ 60

Khall § 60, liite 23-26

./..
Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville asettamista
varten
Liitteenä nro 23 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
liitteenä nro 24 asemakaavaluonnos sekä siihen liittyvä liitenro 25, kaavaselostus. Aineistoon sisältyy myös alueen luontoarvojen perusselvitys
liitenro 26.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää asettaa Kartanorinteen asemakaavan
laajennuksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti luonnoksena nähtäville. Nähtäville mielipiteiden antamista varten asetetaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, asemakaavakartta sekä kaavaselostus ja siihen liittyvä luontoarvojen perusselvitys.
Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 193, liite 38, 39

Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus ja kaavaselostus liitteineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten
Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen luonnos ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 20.3–18.4.2019 välisenä aikana.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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19.8.2019
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 17
§ 193

Khall § 193

./..
Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Liitteenä
nro 38 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 39 asemakaavan kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteeseen
on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-4.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaselostuksen liitteen mukaiset vastineet
esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 17, liite 4, 5

Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus asetettiin
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 29.8.–
30.9.2019 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotuksesta annettiin 8 lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Lausuntoihin laadittiin vastineet ja kaavaan tehtiin vähäisiä tarkennuksia ennen hyväksymiskäsittelyä.
Liitteenä nro 4 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 5 asemakaavan
kaavaselostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys täydennyksineen sekä kaavan laatijan vastineet asemakaavasta saatuun palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 1-5.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

3.2.2020

27

Kunnanhallitus

§ 17

Khall § 17

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 10.1.2020 päivätyn vastineen
ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavan tehdyt vähäiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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3.2.2020
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ILMOITUSASIAT
Khall § 18

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Porvoon kaupunki, ympäristöterveysjaosto, ote pöytäkirjasta
17.12.2019 § 109: Pornaisten kunnan vesihuollon toiminta-alueen
riskinarvioinnin hyväksyminen.



Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 31.12.2019
EOAK/2347/2019: Ennakkoäänestyksen vaalijärjestelyt Pornaisten
kunnassa.



Päätöksiä ajalta 14.1. – 3.2.2020:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 19

MUUT ASIAT
Khall § 19

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

3.2.2020

20

30

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
9 – 13, 15 - 19

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
14

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
14

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

31

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinatuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

Pykälät

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 jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

