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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  3/2020 

Kunnanvaltuusto  Sivu 

  29 

KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2020 klo 18.30 – 19.50 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Franti Aija, poissa 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kyllönen Petra 

Lastuvuori Jenni, poissa 

Latostenmaa Roni, poissa 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero 

Pajunen Juha, poissa 

Palmgren Vesa, poissa 

Palviainen Erja 

Putus Jaana 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika, poissa 

Talvituuli Tamara 

Tukiainen Johanna 

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

Tikkanen Joija, varavaltuutettu 

Eloranta Olavi, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Tuomala Emmi nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja, § 17 

Ikonen Antti tekninen johtaja, § 17 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 16 

ASIAT 16 – 26 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 28.5.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Olander ja Jaana Putus. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 28.5.2020 
Allekirjoitukset 

 

 

Tero Olander   Jaana Putus 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 29.5.2020 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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30 Kunnanvaltuusto § 16  25.5.2020 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 16 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

19.5.2020 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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31 Kunnanvaltuusto § 17  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 75  4.5.2020  128 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2020 / OSAVUOSIKATSAUS 

 

Khall § 75, liite 13 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–31.3.2020 on liitteenä nro 13.  

 

 Talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta lähes suunnitellusti. Tasai-

 sen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. 

 Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnan verotulot tulevat putoamaan kui-

 tenkin peräti 6 prosenttia talousarviossa asetetusta tasosta johtuen koro-

 nan vaikutuksesta. Tämä tarkoittaa kunnan taloudelle peräti 1,3 miljoo-

 nan euron tulojen putoamista alkuperäiseen talousarvioon.  

 

 Kunnan toimialoja on velvoitettu etsimään jo ensimmäiseen osavuosi-

 katsaukseen menosäästöjä, joilla voidaan kompensoida tulovajetta. Ko-

 ronalla on vaikutuksia myös kunnan muihin tulokertymiin. Arviolta 

 myös sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoihin tullaan tarvitsemaan 

 lisämäärärahaa. Lisämäärärahaa ei tässä vaiheessa vielä esitetä vaan 

 odotetaan Keusoten esitystä.  

 

 Toimialojen tekemät säästöesitykset ovat yhteensä 378 583 euroa. Toi-

 mintatuloihin arvioidaan syntyvän noin 126 973 euron alenema verrattu-

 na talousarvioon. Lisämenoja on budjetoitu 19 248 euroa. Myös inves-

 tointeihin esitetään muutoksia. Investointimenot pienevät 299 teuroa. 

 

 Osavuosikatsauksessa on esitetty toimialoittain arvioita talousarvion to-

 teutumisesta, koronan vaikutuksesta toimintaan ja säästötoimenpiteistä, 

 joilla voidaan kattaa kertyvää alijäämää. Edelleen ennusteen mukaan 

 säästötoimenpiteistä huolimatta tämän vuoden tilinpäätös on ennustettu 

 olemaan alijäämäinen. Osavuosikatsauksessa esitetty tilinpäätösennuste 

 pienentää vuosikatetta 715 teuroa. Tilikauden tulos pienenee 810 teuroa. 

 Ennusteet tarkentuvat, kun saadaan tietää tarkemmat valtiovallan esittä-

 mät kompensaatiot kuntataloudelle/ sairaanhoitopiireille. Myös meno-

 kertymiin saattaa syntyä lisäpainetta. 

 

 Sivistyslautakunta on kokouksessaan 29.4.2020 käsitellyt sivistystoimen 

 osavuosikatsausesityksen. 

 

      ./.. 
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32 Kunnanvaltuusto § 17  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 75  4.5.2020  129 

 

 

Khall § 75  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-

 31.3.2020 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimiala-

 kohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousar-

 viomuutokset käyttötalouteen ja investointeihin valtuustolle hyväksyttä-

 väksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014 ja talous- ja viestintäjohtaja Riitta Samola, puh.  

  040 174 5055. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 17, liite 6 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

  ajalta 1.1. – 31.3.2020 on liitteenä nro 6. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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33 Kunnanvaltuusto § 18  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 34  2.3.2020  61 

 

 

KAAVOITUSKATSAUS 2019 

 

Khall § 34, liite 9 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään ker-

  ran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vi-

  reille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä; 

  tätä kutsutaan kaavoituskatsaukseksi. 

 

   Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsitte-

  lyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä 

  vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteutta-

  miseen. 

 

   Pornaisten kunnan kaavoituskatsauksen 2019 pohjana on kaavoitusoh-

  jelma sekä kunnanhallituksen erikseen tekemät päätökset kaavoituksen 

  käynnistämisestä. 

 

   Kaavoitusohjelmasta tiedotetaan kunnan kotisivuilla. 

 

   Vuoden 2019 kaavoituskatsaus on liitteenä nro 9. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää tiedottaa kuntalaisille kunnassa vireillä olevista 

  ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista liitteenä nro 9 olevan 

  kaavoituskatsauksen muodossa. 

 

   Kaavoituskatsaus vuodelta 2019 lähetetään tiedoksi valtuustolle. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 18, liite 7 Vuoden 2019 kaavoituskatsaus on liitteenä nro 7. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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34 Kunnanvaltuusto § 19  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 42  16.3.2020  72 

 

 

KUNTALAISALOITE / ANTTILANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN 
 

Khall § 42 Kunnanhallitukselle on osoitettu 9.1.2020 saapunut seuraava aloite: 
 

 ”Pornaisissa maantie Mika Waltarin koululta (Anttilantie) Porvoon puo-

lelle Linnanpellon tienhaaraan (Jokimäentie) on usein kammottavassa 

kunnossa. Tämä tie, noin 6 km, pitäisi päällystää. 
 

 Tietä ei tarvitse leventää, nykyinen riittää, mutta tien asfaltoiminen olisi 

välttämätöntä. Autoja on jo rikkoutunut syvissä kuopissa.  
 

 Tämän tieosuuden varrella on paljon taloja ja myynnissä olleetkin ovat 

menneet kaikki kaupaksi.” 
 

 Kyseinen maantie mt 11739 on valtion ylläpitämä ja näin ollen sen pa-

rannustyöt kuuluvat valtiolle. 
 

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on kohdistettu rahaa Anttilantien 

alkuosan ja Mika Waltarin koulun pysäköintialueen päällystämiseen yh-

teishankintana ELY-keskuksen kanssa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää kuntalaisaloitteen osalta valtuustolle seuraavaa: 

 

Kuntalaisaloite toimitetaan ELY-keskuksen tietoon. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee tietoonsa 

saatetuksi esittelytekstissä esille tuodut asiat ja toteaa aloitteen loppuun 

käsitellyksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 19  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Valtuusto totesi lisäksi, että varattu määräraha siirtyy vuodelle 2021 

(kvalt 25.5.2020 § 17). 

 

______________________ 
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35 Kunnanvaltuusto § 20  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 58  6.4.2020  97 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN JENNI LASTUVUORELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA  

HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN 

 

Khall § 58  Jenni Lastuvuori on toimittanut 30.3.2020 päivätyn pyynnön, jossa hän 

 pyytää eroa kaikista kunnan luottamustoimista paikkakunnalta poismuu-

 ton vuoksi. 

 

  Jenni Lastuvuori on valittu seuraaviin luottamustehtäviin: 

- Perussuomalaisten valtuutettu 

- kunnanhallituksen jäsen (varajäsen Henna Nyrhivaara) 

- sivistyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja (varajäsen Karita 

Pekkinen) 

- Uudenmaan jätelautakunnan jäsen (varajäsen Riitta Villanen) 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Jenni Lastuvuo-

 relle eron valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä ja si-

 vistyslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta sekä Uu-

 denmaan jätelautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton 

 vuoksi. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää jäsenen 

 kunnanhallitukseen, Uudenmaan jätelautakuntaan ja sivistyslautakuntaan 

 sekä nimeää sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan. 

 

 Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi Perussuomalaisten 

 ryhmästä nousee Jukka Turunen. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 20  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Valtuusto myönsi Jenni Lastuvuorelle eron valtuuston jäsenyydestä, 

kunnanhallituksen jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja va-

rapuheenjohtajuudesta sekä Uudenmaan jätelautakunnan jäsenyydestä 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi.   ./.. 
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36 Kunnanvaltuusto § 20  25.5.2020 
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Kvalt § 20  ./.. 

Valtuusto nimesi kunnanhallituksen jäseneksi Henna Nyrhivaaran ja hä-

nen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Turusen, Uudenmaan jäte-

lautakuntaan jäseneksi Henna Nyrhivaaran ja sivistyslautakunnan jäse-

neksi ja varapuheenjohtajaksi Henna Nyrhivaaran jäljellä olevaksi toi-

mikaudeksi. 

 

Lisäksi valtuusto totesi, että valtuuston jäseneksi Perussuomalaisten 

ryhmästä nousee Jukka Turunen. 

 

______________________ 
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37 Kunnanvaltuusto § 21  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 77  4.5.2020  131 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN JUHA PAJUSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

 

Khall § 77   Juha Pajunen on toimittanut 21.4.2020 päivätyn pyynnön, jossa hän pyy-

  tää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia. 

 

   Juha Pajunen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin: 

 

- SDP:n valtuutettu 

- kunnanhallituksen varajäsen (Erja Palviaisen) 

- valtuuston vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja (varajäsen 

Jorma Laukka) 

- Pornaisten Helmen hallituksen jäsen 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Juha Pajuselle 

eron valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja val-

tuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää kunnanhal-

litukseen Erja Palviaiselle varajäsenen ja jäsenen valtuuston vaalilauta-

kuntaan ja nimeää vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. 

 

  Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä nou-

  see Olavi Eloranta. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 21  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Valtuusto myönsi eron Juha Pajuselle valtuuston jäsenyydestä, kunnan-

hallituksen varajäsenyydestä, valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä 

ja varapuheenjohtajuudesta sekä vammaisneuvoston varajäsenyydestä 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

       ./.. 
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38 Kunnanvaltuusto § 21  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 77  4.5.2020  131 

 

 

Kvalt § 21  ./.. 

Valtuusto nimesi kunnanhallitukseen Erja Palviaisen varajäseneksi Riitta 

Villasen, valtuuston vaalilautakuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 

Olavi Elorannan sekä vammaisneuvostoon Karin Rinne-Halmeen varajä-

seneksi Pertti Runolinnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Lisäksi valtuusto totesi, että valtuuston jäseneksi SDP:n ryhmästä nou-

see Olavi Eloranta. 

 

______________________ 
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39 Kunnanvaltuusto § 22  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 88  18.5.2020  154 

 

 

VUONNA 2019 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET 

 

Khall § 88  Valtuutetut ovat vuonna 2019 jättäneet seuraavat aloitteet: 

 

  Antti Kilpeläinen ja Jorma Laukka ovat jättäneet 26.8.2019 aloitteen 

  koskien kunnan tiiviimpää mukanaoloa ja jäsenyyttä Mustijoesta elävä 

  lohijoki ry:ssä. 

 

- valtuusto on käsitellyt aloitteen 30.9.2019 §:ssä 51 ja todennut val-

tuustoaloitteen loppuun käsitellyksi 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2019 jätetyn 

  aloitteen käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että vuonna 

  2019 jätetty aloite on loppuun käsitellyksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 22  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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40 Kunnanvaltuusto § 23  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 92  18.5.2020  159 

 

 

KAHDEN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN KIINTEISTÖISTÄ UUSI-JAAKKOLA (611-402-6-68) 

JA KOIVULA (611-402-6-20) 

 

Khall § 92, liite 16 Pornaisten kunta ja maanomistajat ovat kevään aikana neuvotelleet yh-

teensä noin 2,00 ha:n suuruisten määräalojen myymisestä kunnalle kiin-

teistöistä Uusi-Jaakkola (611–402-6-68) ja Koivula (611–402-6-20). Ky-

seessä on alue, jolle kunta suunnittelee liikuntapainotteisen monitoimita-

lon rakentamista, ja jolle kunta päätti aiemmin hakea lunastuslupaa ym-

päristöministeriöltä.  

 

 Neuvottelujen tuloksena alkuperäinen aluerajaus on muuttunut niin, että 

tilan Uusi-Jaakkolan määräalasta on poistettu valtaojan pohjoispuolella 

oleva alue. Vastaavasti alueeseen on lisätty määräala tilasta Koivula. 

Muutokset pienentävät ostettavaa aluetta, mutta sen muoto ja soveltu-

vuus tarkoitettuun rakentamiseen parantuvat. Kauppahinta ei muutu ai-

kaisemmasta kunnan tarjouksesta. 

 

 Kaupan kohde sijaitsee lainvoimaisen Pornaisten Kirkonkylän osayleis-

kaavan alueella, jossa se on osoitettu merkinnällä P, uusi ja oleellisesti 

muuttuva palvelujen ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoi-

tettavaksi. Alueen eteläosassa on voimassa asemakaava, jossa osa alu-

eesta on merkitty maantiealueeksi (LT), katualueeksi sekä liike- ja toi-

mistorakennusten korttelialueeksi (KL). 

 

Kauppahinta on sata yksi tuhatta kolmesataa kolmekymmentä euroa 

(101 330 €). Kaupan muut ehdot käyvät selville 14.5.2020 allekirjoite-

tusta kauppakirjaluonnoksesta.  

 

Vuoden 2020 talousarvion investoinneissa on osoitettu kahdensadan tu-

hannen euron (200 000 €) määräraha maanhankintaan. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy yhteensä noin 2,00 ha:n suuruisten 

määräalojen ostamisen kunnalle kiinteistöistä Uusi-Jaakkola (611–402-

6-68) ja Koivula (611–402-6-20 kauppakirjaluonnoksessa esitetyin eh-

doin, sekä esittää kaupan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

       ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

41 Kunnanvaltuusto § 23  25.5.2020 

Kunnanhallitus § 92  18.5.2020  160 

 

 

Khall § 92  ./.. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta luopuu valtuuston 

27.5.2019 §:ssä 38 vireille laitetusta lunastuslupahakemuksesta. 

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 23, liite 8 Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 8. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

42 Kunnanvaltuusto § 24  25.5.2020 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 24 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. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

43 Kunnanvaltuusto § 25  25.5.2020 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 25 Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

 Valtuusto keskusteli viime aikoina lisääntyneestä ilkivallasta Pornaisissa 

ja siitä mihin toimenpiteisiin kunnassa ryhdytään. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   25.5.2020 26 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

17, 18, 19, 22, 24, 25 

 

 

 

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 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

20, 21, 23 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

45 

 

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 

 


