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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

8/2020
Kunnanvaltuusto

Sivu

110
KOKOUSAIKA

Maanantai 21.12.2020 klo 18.30 – 20.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali ja teams-etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Eloranta Olavi
Franti Aija
Hoffrén-Pekkarinen Hanna,
teams
de Jong Peter, teams
Karhunen Otto, teams
Kilpeläinen Antti, teams
Kyllönen Petra
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma
Liu Päivi
Miettinen Mikael, teams
Nieminen Tea
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira, teams

Olander Tero
Palmgren Vesa, teams
Palviainen Erja
Putus Jaana
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika, poissa
Talvituuli Tamara
Tukiainen Johanna
Turunen Jukka, poissa
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Tikkanen Joija, varavaltuutettu,
teams
Mäenpää Ninna, varavaltuutettu,
teams

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Mattila Kia, teams
Samola Riitta
Wäre Jari, teams
Ikonen Antti

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
talous- ja viestintäjohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 63

ASIAT

63 – 73

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Kyllönen ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna, Tea Nieminen § 69

Seija Marttila

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

Pornainen 22.12.2020
Allekirjoitukset

Terhi Niinikoski
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Petra Kyllönen

Aika ja paikka

Pornainen 23.12.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 63

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.12.2020
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 63

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
15.12.2020 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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364

MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON
Khall § 219

Hallitus julkisti 23.10.2020 esityksen seitsemännestä lisätalousarviosta,
jossa myönnetään kunnille ja kuntayhtymille lisää tukea koronaviruskriisin kustannusten ja tulomenetysten kattamiseen. Merkittävin valtionosuuteen tullut muutos oli +350 miljoonan euron koronan testauskustannusten korvaus, joka jaettiin kunnille laskennallisesti osana peruspalvelujen valtionosuutta.
Kuntakohtainen ennuste testauskustannusten korvausten jakaantumisesta
kunnittain on päivitetty Kuntaliiton sivuille. Lopullinen valtionosuuspäätös kuntaan tulee vasta eduskunnan käsittelyn jälkeen joulukuun puolessa välissä.
Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuksia tulee 414 333 euroa talousarviota enemmän. Muutoksen ollessa näin merkittävä esitetään vastaavan suuruista korotusta talousarvioon.
TA2020

TA-muutos MTA2020

Tili.KP

7 239 313

414 333

6170.1000

7 653 646

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen kohtaan valtionosuudet edellä esitetyn mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien määrä kasvaa 414 333 eurolla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 64

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 - 2023 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 220, liite 48

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 31.8.2020 kehyksen, jossa käyttömenojen
kasvuprosentti oli 2,18 prosenttia 2020 vuoden muutettuun talousarvioon. Talousarvioesityksessä toimintakulut (ulk+sis) kasvoivat kehykseen
verrattuna 237 266 euroa. Suurin menojen kasvu on Keusoten talousarvioesityksessä, joka muuttui kehykseen verrattuna yli 8 prosenttia ollen
yli 600 000 euroa kehystä suurempi. Talousarvioesityksessä Keusoten
maksuosuuden näin merkittävää kasvua kehykseen verrattuna ei ole hyväksytty sellaisenaan vaan Keusoten maksuosuuteen tehtiin 250 000 euron alennus. Pornaisten kunta edellyttää, että Keusote etsii talousarviosta
säästökohteita, joilla saadaan kunnan maksuosuutta alemmaksi.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 20 781 000 euroa, joka on lähes yhtä paljon kuin vuoden 2020 kertymäarvio. Verotuloennusteessa on käytetty
Kuntaliiton lokakuun kertymäennustetta lisättynä tältä vuodelta arvioiduilla saamatta jääviltä kiinteistöverotuotoilla, jotka ovat vastaavasti vähennetty tämän vuoden toteutumaennusteesta.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6 217 900 euroa. Valtionosuuksien
arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton marraskuun alun kuntakohtaista ennustetta.
Lainojen lyhennykset vuonna 2021 on arviolta 2 625 000 euroa.
Vuonna 2021 arvioidaan lainaa otettavan 3 000 000 euroa. Lainaa on
tämän jälkeen 1945 euroa/asukas.
Investointimenot ovat 4 204 000 euroa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 65
§ 220

Khall § 220

./..
Talousarvioesityksen mukainen alijäämä on -590 554 euroa.
Ehdotus vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille
2022-2023 on esityslistan liitteenä nro 48.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 48 olevan vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja viestintäjohtajan tekemään asiakirjaan pieniä teknisluonteisia tarkistuksia.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Käsiteltäessä hallinto- ja taloustoimialan sosiaali- ja terveystoimen
osuutta Jorma Laukka esitti Erja Palviaisen kannattamana, ettei 250 000
€:n vähennystä Keusoten maksuosuuteen hyväksytä.
Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.25 - 19.35.
Neuvottelutauon jälkeen jatkettiin talousarvioesityksen käsittelyä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, joten asia pitää ratkaista äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
-

esittelijän ehdotus 5 ääntä (Virkki, Franti, Olander, Nyrhivaara,
Vilén)
Jorma Laukan ehdotus: 2 ääntä (Laukka, Palviainen)

Äänestyksen jälkeen äänin 5 – 2 kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Jorma Laukka ja Erja Palviainen jättivät eriävän mielipiteen asiasta,
eriävät mielipiteet ovat pöytäkirjan liitteenä.
./..
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./..
Keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen kunnanhallitus esittää vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman liitteen
nro 48 mukaisena kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
______________________

Kvalt § 65, liite 17

Ehdotus vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille
2022-2023 on esityslistan liitteenä nro 17. Talousarvio on lähetetty valtuutetuille ja 1. varavaltuutetuille sähköpostitse 10.12.2020.
Kunnanvaltuuston päätös:
Talousarvioesityksen osalta käytiin ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen
yksityiskohtainen keskustelu.
Käsiteltäessä hallinto- ja taloustoimialan sosiaali- ja terveystoimen
osuutta Erja Palviainen esitti Jorma Laukan kannattamana, ettei 250 000
€:n vähennystä Keusoten maksuosuuteen hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia pitää ratkaista äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne jotka
kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Erja Palviaisen tekemää esitystä, äänestävät EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestyksen jälkeen äänin 16 – 10 valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen
esityksen.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Petra Kyllönen, Liljan-Kukka Runolinna, Olavi Eloranta, Päivi Liu, Riitta Villanen, Erja Palviainen, Jorma Laukka, Tamara Talvituuli sekä Vesa
Palmgren esittivät eriävän mielipiteen asiasta.
Eriävät mielipiteet liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman liitteen
nro 17 mukaisena.
______________________
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KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE
Khall § 227

Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 28.9.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Joukkoliikenne Pornaisissa ei palvele riittävästi autottomien kuntalaisten tarpeita. Palveluliikenteen järjestäminen on käsityksemme mukaan
ollut viranhaltijoilla työn alla, mutta mitään esityksiä siitä ei ole saatu.
Mielestämme olisi tärkeää saada pikaisesti aikaiseksi järjestelmä, jolla
liikkumista kuntamme alueella saataisiin kehitettyä. Koululaisten koulukyydit maksavat paljon ja mielestämme tätäkin järjestelmää voisi kehittää palvelemaan myös muita kyydin tarvitsijoita.
Kestävään liikkumiseen tulevaisuudessa on muutekin syytä valmistautua. Yhteiskäyttöautot ja sähköautot ovat jo tätä päivää. Pornaisissakin
voisi selvittää esimerkiksi yhden sähköauton hankkimista, jota voisi
kunnan henkilökunta käyttää ja kuntalaiset varata hetkellistä auton käyttötarvetta varten. Monella perheellä on useita autoja ja tällainen toiminta
voisi vähentää useamman auton omistamisen tarvetta.”
Vuoden 2021 talousarvioesityksessä on varattu 24 000 €:n määräraha
kestävän kehityksen liikkumisselvityksen laatimiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen osalta valtuustolle seuraavaa:
Kestävän kehityksen liikkumisselvitykseen on vuoden 2021 talousarvioesityksessä varattu määräraha ja selvityksen laatiminen aloitetaan alkuvuodesta 2021.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 66

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall § 228, liite 50

Nykyinen palkkiosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2018
§:ssä 90, tuolloin palautettiin palkkiosääntö ennen tasapainottamisohjelmaa olevalle tasolle.
Hallinnon kehittämistoimikunta on käsitellyt palkkiosäännön päivittämistä 30.11.2020 pitämässään kokouksessa ja päättänyt esittää kunnan
hallitukselle ja –valtuustolle palkkiosäännön päivittämistä liitteen nro 50
mukaisesti.
Palkkiosääntöluonnoksessa on nykyiset palkkiot esitetty suluissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen nro 50 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 67, liite 18

Luottamushenkilöiden palkkiosääntöluonnos on esityslistan liitteenä
nro 18.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTOSÄÄNNÖN TÄYDENTÄMINEN
Khall § 229

Hallinnon kehittämistoimikunta on 30.11.2020 pitämässään kokouksessa
päättänyt esittää hallintosäännön täydentämistä (täydennykset vahvennuksella) seuraavasti:
23 §
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Kunnanjohtaja päättää:
a) – j)
Lisäksi teknisen johtajan (aiemmin aluearkkitehdin) valmistelun pohjalta
a) – f)
51 §
Tietoturva, tietosuoja ja tiedonhallinta
Kunnan johtamisessa, riskienhallinnassa, esimiestyöskentelyssä ja toimialojen toiminnan järjestämisessä huomioidaan tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn tietosuoja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
viranomaismääräyksiä sekä kunnanhallituksen vahvistamaa tietoturva- ja
tietosuojapolitiikkaa ja kunnan sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai
sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineostojen tallentamistavasta ja muista
käsittelytavoista.
Pornaisten kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii
kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että kunta täyttää tietosuojalainsäädännön ja
tiedonhallintalain mukaiset velvoitteet.
Kunnanjohtaja vastaa kunnan tietosuojan ja tietoturvan ja tiedonhallinnan ohjauksesta, toimialajohtajat vastaavat toimialansa tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan järjestämisestä ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksiköidensä tietoturvan, tietosuojan ja tiedonhallinnan järjestämisestä.
./..
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./..
Tietosuojaan, tietoturvaan ja tiedonhallintaan liittyviä asioita kunnassa
koordinoi tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaava antaa tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyen tietoja, neuvoja sekä työnantajalleen että muille työntekijöille henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Hän seuraa asetuksen noudattamista ja hänen vastuulleen kuuluu myös tietosuojan tietoisuusohjelman rakentaminen ja
kouluttaminen organisaation henkilöstölle. Tietosuojavastaava neuvoo
vaikutustenarviointeihin liittyen ja toimii valvontaviranomaisen yhteistyötahona.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edellä esittelytekstissä esitetyt hallintosäännön
täydennykset valtuuston hyväksyttäväksi.
Täydennykset tulevat voimaan, kun valtuusto on ne hyväksynyt.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 68

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2025
Khall § 235, liite 56

Pornaisten kunnan voimassa oleva kaavoitusohjelma vuosille 2020 –
2024 on hyväksytty valtuustossa 16.12.2019 § 86. Kaavoitusohjelma on
päivitetty vuosittain, ja koska ohjelman sisällöllä on vaikutuksia seuraavan vuoden talousarvion määrärahavarauksiin, on ohjelma tarkoituksenmukaista käsitellä samanaikaisesti talousarviokäsittelyn kanssa.
Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, yleispiirteiset tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. Myös laajempiin kaavatöihin tai muuhun maankäytön järjestämiseen liittyvät selvitykset on
hyvä sisällyttää ohjelmaan.
Kaavoitusohjelman hyväksyy valtuusto. Liitteenä nro 56 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Suunnittelutöitä varten varatut määrärahat on osoitettu vuoden 2021 talousarvioesityksessä.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään yhteenveto kunnan maanomistuksesta niillä alueilla, jotka on kaavoitusohjelmassa esitetty asemakaavoitettavaksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2021 – 2025 kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen nro 56 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 69, liite 19

Liitteenä nro 19 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään yhteenveto
kunnan maanomistuksesta niillä alueilla, jotka on kaavoitusohjelmassa
esitetty asemakaavoitettavaksi.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

7.12.2020
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Kunnanvaltuusto

§ 69

Kvalt § 69

./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liljan-Kukka Runolinna ja Olavi Eloranta poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajan toimi tämän pykälän osalta 1. varapuheenjohtaja Tea
Nieminen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 70
§ 215

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.12.2020
16.11.2020
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358

KEVÄÄN 2021 KUNNANHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON KOKOUSAJAT
Khall § 215

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin
klo 18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30.
Kevätkaudelle on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3. (tilinpäätös), 6.4. (tiistai), 19.4., 3.5.,
17.5.
Valtuusto:
25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 24.5.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kevään 2021 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 70

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 71

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.12.2020
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MUUT ASIAT
Kvalt § 71

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 72

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.12.2020

124

ILMOITUSASIAT
Kvalt § 72

Petra Kyllönen luovutti ja luki valtuustoryhmien puheenjohtajien allekirjoittaman vastauksen Raahen kaupunginvaltuuston haasteeseen tavoitteena tehdä yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.
Samalla haastetaan mukaan myös kaikki Pornaisten kunnan asukkaat,
virkamiehet, nuorisovaltuusto ja muut kunnan toimijat tämän tärkeän
tehtävän toteuttamiseen.
Olavi Eloranta kertoi, että Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on 16.12.2020 tekemällään päätöksellä palauttanut ympäristönsuojelumääräysten uudistamisen uudelleen valmisteluun.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

21.12.2020

Sivu

73
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
64, 66, 69 - 72

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

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

65, 67, 68

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

126
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.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

