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KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2020 klo 18.00 – 20.15 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa                          

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Vilén Mika, poistui kokouksesta klo 19.00 

Putus Jaana, Aija Frantin varajäsen  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti tekninen johtaja, § 99-100  

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

ASIAT 99 – 110 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 4.6.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka ja Terhi Niinikoski. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Riitta Samola 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 4.6.2020 

Allekirjoitukset 

     

 

Jorma Laukka   Terhi Niinikoski 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 5.6.2020 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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174 Kunnanhallitus § 99  1.6.2020 

Kunnanvaltuusto § 10  24.2.2020  19 

Kunnanhallitus § 22  10.2.2020  35 

 

LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN / KUSTANNUS-

ARVIO JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 

 

Khall § 22 Kunnanhallitus on 4.2.2019 (§ 14) käsitellyt Linnunlaulun päiväkodin 

laajentamista koskevat luonnosasiakirjat. Nyt pääpiirustusluonnokset 

ovat valmistuneet. Urakkakilpailun tuloksena pääsuunnittelusta on vas-

tannut arkkitehtitoimisto H&M arkkitehdit.  

 

Hankkeelle on talousarvion investointiosassa hyväksytty kohdennettua 

rahoitusta 450.000€ vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa 1.350.000 € 

vuodelle 2021. 

 

Kohteen pääpiirustukset, kustannusarvio sekä rakennustapaselostus lähe-

tetään esityslistan mukana tiedoksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen luon-

nospiirustukset, kustannusarvion, tilaohjelman ja rakennustapaselostuk-

sen sekä esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 10, liite 5 a-d Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi laajennuksen luonnospiirustuk-

  set, kustannusarvio, tilaohjelma ja rakennustapaselostus. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tiedoksi olevat asiakirjat kirjataan pykälän liitteeksi nro 5 a-d. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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175 Kunnanhallitus § 99  1.6.2020 

 

 

 

Khall § 99, liite 20 a-p ./.. 

   Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.2.2020 §:ssä 10 Linnunlau-

  lun päiväkodin laajennusosan luonnospiirustukset, kustannusarvion, tila-

  ohjelman ja rakennustapaselostuksen. Luonnospiirustusten pohjalta on 

  laadittu lopulliset pääpiirustukset, joiden perusteella voidaan kohteelle 

  hakea rakennuslupa. 

 

   Kohteen pääpiirustukset, kustannusarvio ja rakennustapaselostus ovat 

  esityslistan liitteenä nro 20 a-p. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää hyväksyä Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen 

  pääpiirustukset, kustannusarvion ja rakennustapaselostuksen liitteen 

  nro 20 a-p mukaisina ja valtuuttaa arkkitehtitoimisto H&M Arkkitehdit 

  hakemaan kohteelle rakennusluvan. 

 

   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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176 Kunnanhallitus § 100  1.6.2020 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS ALUEARKKITEHTITOIMINTAA KOSKEVAN YHTEISTOIMINTA-

SOPIMUKSEN IRTISANOMISTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 

 

Khall § 100   Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 §:ssä 82 päättänyt irtisanoa 

  aluearkkitehtitoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen 1.1.2021 al-

  kaen. 

 

   Sopimus on astunut voimaan 1.10.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. 

 

   Sopimuksen 8 §:n mukaan sopimuksesta irtautuvan kunnan on irtisanou-

  duttava sopimuksesta viimeistään 30.6. mennessä, jolloin irtisanominen 

  astuu voimaan 1.1. seuraavana vuonna. 

 

   x x jättänyt 15.5.2020 päätöksestä oikaisuvaatimuksen. 

 

   Kunnanhallitus on toiminut sopimusehtojen mukaisesti. Aluearkkitehti 

  on sopimussuhteessa Askolan kuntaan. Aluearkkitehdin tehtävien hoi-

  tamisesta 1.1.2021 päätetään syksyn 2020 aikana. 

 

  Kunnalla on harkintavaltaa siinä, minkälaista yhteistyötä se tekee toisten 

  kuntien kanssa silloin kun kysymys ei ole lakisääteisestä kuntien yhteis-

  toiminnasta. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio oikaisuvaatimuksesta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn oikaisuvaatimuksen.  

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Tekninen johtaja Antti Ikonen oli läsnä asian esittelyn ajan. Ikonen pois-

tui klo 18.25.  

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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177 Kunnanhallitus § 101  1.6.2020 

 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2020 

 

Khall § 101  Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

  ajan ja paikan. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2020 syys-

 kaudella pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden en-

 simmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin 

 se kokous pidetään seuraavana maanantaina. 

 

 Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli 

 mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämis-

 päivä ja kokouspäivä mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voi-

 daan käyttää lyhyempää kutsumisaikaa. 

 

 Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 

 17.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. (valtuuston kokouksen jäl-

 keen), 7.12., 21.12. (valtuuston kokouksen jälkeen). 

 

 Talousarvioseminaari järjestetään 22.-23.10.2020. 

 

 Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 

 31.8., 28.9., 26.10. 16.11. (veroprosentit), 21.12. (talousarvio). 

 

 Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuustolle. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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178 Kunnanhallitus § 102  1.6.2020 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 25.5.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 102   Kunnanhallitukselle esitellään 25.5.2020 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtaja ehdotus: 

 

   § 17 Talousarvion toteutuminen 1.1. –   

   31.3.2020/osavuosikatsaus 

    Otteet: toimialat, talous- ja viestintäjohtaja 

 

   § 18 Kaavoituskatsaus 

    Otteet: tekninen johtaja ja aluearkkitehti 

 

   § 19 Kuntalaisaloite/Anttilantien päällystäminen 

    Otteet: aloitteen tekijä, ELY-keskus 

 

 § 20 Eron myöntäminen Jenni Lastuvuorelle luottamustehtävistä 

 ja henkilöiden valitseminen hänen tilalleen 

  Otteet: Jenni Lastuvuori, valitut henkilöt, sivistyslautakun-

 ta, Uudenmaan jätelautakunta 

 

 § 21 Eron myöntäminen Juha Pajuselle luottamustehtävistä 

  Otteet: Juha Pajunen, valitut henkilöt, vammaisneuvosto 

 

 § 22 Vuonna 2019 valtuutettujen jättämät aloitteet 

  Otteet: aloitteen tekijöille 

 

 § 23 Kahden määräalan ostaminen kiinteistöistä Uusi-Jaakkola 

 (611-402-6-68) ja Koivula (611-402-6-20) 

  Otteet: Myyjille, tekninen toimi, kirjanpito 

 

   Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

  vätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisi, joten valtuuston 

  päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________ 
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 103   Päiväkodin johtaja on toimittanut seuraavat rekrytointilupahakemukset: 

 

1) Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan palve-

lussuhteeseen 3.8.2020 alkaen 

- vakinaisessa palvelussuhteessa ollut henkilö on irtisanoutunut 

- lapsiryhmä edellyttää varhaiskasvatuksen opettajanpalkkaamisen 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Neljä lastenhoitajan sijaisuutta ja kaksi ryhmäkohtaisen avustajan si-

jaisuutta määräaikaiseen palvelussuhteeseen 3.8.2020 – 31.7.2021 

väliseksi ajaksi 

- syyskaudella 2020 päiväkodeissa on neljä lastenhoitajan sijaisuutta 

ja kaksi avustajan sijaisuutta käytössä, osin sen vuoksi, että neljä va-

kituisista lastenhoitajista toimii varhaiskasvatuksen opettajan sijaisi-

na, myös avustajien tarve on syyskaudella 2020 merkittävä 

- lapsiryhmät edellyttävät lastenhoitajien ja avustajien palkkaamisen 

- 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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SIVISTYSJOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 104  Sivistysjohtaja on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan rekrytointi-

  lupahakemuksen: 

 

- kuraattorin määräaikainen palvelussuhde 1.8.2020 – 30.6.2021 vä-

liseksi ajaksi 

- oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää kunnan järjestävän laissa 

määritellyn mukaisesti kuraattoripalvelut, Pornaisten kunnan palve-

luksessa on yksi koulukuraattori 

- 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 haetun täyttöluvan 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 ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 105   Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut seuraavat rekrytointilupahake-

  mukset: 

 

1) Koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 

6.8.2020 alkaen, 30 h/viikko 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut 

- ei voida jättää täyttämättä 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Koulunkäynninohjaajan työsuhde määräaikaisena 6.8.2020 – 

4.6.2021 koulupäivien ja suunnittelupäivien ajaksi, 30 h/viikko 

- ohjaajaresurssia tarvitaan oppilaiden riittävän tuen takaamiseksi, oh-

jaaja toimii lisäksi koululaisten iltapäivätoiminnassa 

- ei voida 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. 

 

______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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KORONAPANDEMIAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTOIHIN JA 

TALOUTEEN KESÄAIKANA 2020 

 

Khall § 106   Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 §:ssä 78 päättänyt, että yh-

  teistoimintaneuvotteluja jatketaan 2.6.2020 alkaen, jolloin neuvottelut 

  päättyvät 15.6.2020. 

 

   Kunnanhallitus on samalla päättänyt, että koronapandemian aiheuttamaa 

  tilannetta ja sen vaikutuksia kunnan toimintoihin ja henkilöstötarpeeseen 

  ja talouteen seurataan 31.5.2020 saakka ja kesäaikanaan kohdistuvista 

  toimenpiteitä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 1.6.2020. 

 

   Kirjasto avautuu 1.6., kesäleirit toteutetaan kesäkuussa, varhaiskasvatus 

  toimii normaalisti, koulupäiviksi palkatut koulunkäynninohjaat ovat ke-

  säkeskeytyksellä. Suurin osa kesälomista ajoittuu kesä-elokuulle. 

  

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus toteaa, ettei kesäaikaan 2020 kohdistu aikaisemmin pää-

  tettyjen toimenpiteiden lisäksi muita toimenpiteitä.  

 

  Mahdollisista loppuvuoden toimenpiteistä päätetään 15.6.2020 päätty-

  vien yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. 

 

  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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MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN YLIJOEN ALUEELLA 

 

Khall § 107, liite 21  Pornaisten kunta ja vuokralainen ovat allekirjoittaneet 29.5.2020 liitteenä 

olevan vuokrasopimuksen.  

 

 Sopimuksen tarkoittama vuokra-alue on määräala Pornaisten kunnan 

Hevonselän kylässä sijaitsevasta Vanha-Klemola –nimisestä tilasta RN:o 

1:153 (611-402-1-153). Määräalan pinta-ala on 2.046 m2 ja se muodos-

tuu Ylijoen asemakaava-alueen korttelissa 247 sijaitsevasta ohjeellisesta 

1.446 m2 suuruisesta tontista nro 8 sekä siihen liittyvästä asemakaavassa 

istutettavaksi osoitetusta n. 600 m2:n suuruisesta osasta Järvenpääntietä 

vasten. 

 

  Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on 6 % 

(2.169,00 €) rakennuspaikan myyntihinnasta (36.150,00 €). Ensimmäi-

nen vuosivuokra suhteutetaan ko. vuoden vuokra-aikaan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy määräalan ja sen muodostaman omakotitontin 

vuokrasopimuksen liitteen nro 21 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. 

 

______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

184 Kunnanhallitus § 108  1.6.2020 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 108  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 ELY-keskus ja TE-palvelut: Uudenmaan työllisyyskatsaus huhti-

kuu 2020. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 12.5.2020. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 

12.5.2020 § 87: Osavuosikatsaus 1/2020. 

 Päätöksiä ajalta 19.5. – 1.6.2020: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 Talousarvion toteuma huhtikuun loppuun mennessä 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

   

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

töksiin. 

 

______________________ 

 

Kokous keskeytettiin Keusoten palveluverkkoselvityksen ajaksi. Ko-

kousta jatkettiin klo 20.04 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

185 Kunnanhallitus § 109  1.6.2020 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 109 Kunnanhallitus päätti Keusoten palveluverkkohankkeesta annetun esi-

tyksen jälkeen esittää Keusoten hallinnolle seuraavan kannanoton:  

 

- Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän jokaisessa jäsenkunnassa tulee 

olla ainakin yksi toimiva ja auki oleva terveysasema. Tuleva terveys-

asematarkastelu vuonna 2022 ei voi perustua siihen, että terveysase-

man ja hammashoitolan palvelut tahallaan näivetetään pitämällä pal-

velupisteet kiinni lähes koko vuoden ajan. 

- Terveysasema ja hammashoitola tulee avata kesäsulun jälkeen käyt-

töön mahdollisimman pian, mikäli pandemiatilanne sen sallii.  

- palveluiden sulkutoimenpiteistä/muutoksista kunnan palveluverk-

koon tulee neuvotella kunnan kanssa ennakkoon. 

- Ankkuritoiminta tulee käynnistää yhteistyössä poliisin kanssa välit-

tömästi, kun tarve on ilmennyt. Nuorten keskuudessa tehtävä ennalta 

ehkäisevä monialainen yhteistyö on tärkeää ja kustannustehokasta 

vaikuttamista.  

 

Yleisavustusten hakuaikaa päätettiin jatkaa elokuun loppuun asti. 

 

______________________ 

 

 

  

 



 

 

186 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  1.6.2020  110 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 

 

 

 

 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, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät  

 

99, 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

187 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

100 

 

 

 

 

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 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 

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

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


