Asialista

PORNAISTEN KUNTA

2/2018

Kunnanhallitus
KOKOUSAIKA

Maanantai 5.2.2018 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia
Liite
Sivu

31

(seuraava liite = )
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

31

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

16

32

Kunnanviraston sulkeminen heinäkuussa neljäksi viikoksi ja joulun aikana

17

33

Nuorten kesätyöllistämisen ehtojen vahvistaminen

18

34

Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakuntaan

19

35

Kunnanvaltuuston 29.1.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano

20

36

Asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentie 5 osakkeiden myynti

21

37-40

Linnunlaulun omakotitonttien hinnoittelu

41

Kaavoituskatsaus 2017

23

42

Ilmoitusasiat

24

43

Muut asiat

25

44-45

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

22

3

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

2/2018
Kunnanhallitus

Sivu

31
KOKOUSAIKA

Maanantai 5.2.2018 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija, saapui klo 18.10
Liu Päivi
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltiseksi.

ASIAT

16 – 25

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 8.2.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pajunen 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 8.2.2018
Allekirjoitukset

Juha Pajunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 9.2.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 16

Kokouspäivämäärä

sivu
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KUNNANVIRASTON SULKEMINEN HEINÄKUUSSA NELJÄKSI VIIKOKSI JA JOULUN
AIKANA
Khall § 16

Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty heinäkuussa 2-4 viikkoa
suljettuna. Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna neljä viikkoa
3. – 30.7.2017 välisenä aikana ja lisäksi 27. – 31.12.2017 sekä 26.5.2017
(helatorstain jälkeinen perjantai).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna
2. – 29.7.2018 sekä 27. – 31.12.2018.
Lisäksi virasto pidetään suljettuna 11.5.2018 (helatorstain jälkeinen
perjantai).
Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät sulkuaikoina työssäoloa, niin lomaa
ei vahvisteta tuolloin ko. ajalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 17

Kokouspäivämäärä
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN EHTOJEN VAHVISTAMINEN
Khall § 17

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa on varattu 10.000
euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta työllistää 16 – 18 –vuotiaita koululaisia, opiskelijoita ja nuoria 4.6. – 31.8.2018 välisenä aikana kunnan omissa töissä seuraavin ehdoin:
-

kunnan töissä, myös perusturvan Pornaisten työpisteissä työllistetään
yhteensä enintään 12 henkilöä

-

työllistettävien nuorten työjakso on enintään kuukausi (20 työpäivää/työntekijä) ja palkka keskimäärin 750,00 euroa kuukaudessa

-

hakemukset tulee jättää kunnantoimistoon tai toimittaa sähköisesti
kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta(at)pornainen.fi 16.3.2018
mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella (lomake löytyy
kunnan kotisivuilta 28.2.2018 alkaen, jolloin hakuaika alkaa)

-

työntekijän tulee täyttää 16 vuotta kuluvan vuoden aikana

Tämän pykälän 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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 18

Kokouspäivämäärä

sivu
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MÄNTSÄLÄN KASVATUS- JA
SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
Khall § 18

Valtuusto on hyväksynyt Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimuksen varhaiskasvatuksen järjestämisestä 2.10.2017 §:ssä
96.
Sopimuksen 3 §:ssä todetaan mm., että Pornaisten kunnan kunnanhallituksen edustajalla on kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajan Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakuntaan toimikaudekseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajaksi Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakuntaan Terhi Niinikosken.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 19

Kokouspäivämäärä

sivu

5.2.2018

35

KUNNANVALTUUSTON 29.1.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 19

Kunnanhallitukselle esitellään 29.1.2018 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§2

Valtuuston kokouksista ilmoittaminen ja kunnan ilmoituslehden valinta vuonna 2018
Otteet: Itäväylä –lehti, hallintokunnat

§3

Eron myöntäminen Tero Nyqvistille luottamustehtävistä ja
henkilöiden valitseminen hänen tilalleen
Otteet: Tero Nyqvist, Askolan kunta, valitut henkilöt

§4

Valtuutettu Jorma Laukan jättämä valtuustoaloite lisähenkilöstön palkkaamisesta Pornaisten vanhusten kotihoitoon/sosiaali- ja terveyslautakunnan vastaus
Otteet: Jorma Laukka, Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 20

Kokouspäivämäärä
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖ PORVOON JOUKAHAISENTIE 5 OSAKKEIDEN MYYNTI
Khall § 20

Kunnan omistukseen on tullut asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentie 5 osakkeita nrot 14916 – 15415, yhteensä 500 kappaletta, jotka ovat
yhteisomistuksessa Askolan kunnan kanssa. Osakkeet oikeuttavat yhden
2h+kk huoneiston, 51 m2 hallintaan kyseisessä asunto-osakeyhtiössä.
Omistus on Porvoonseudun kansanterveystyön kuntayhtymän aikaisia
peruja, eikä omistuksella ole kummallekaan kunnalle strategista merkitystä.
Huoneisto on ollut vuokrattuna, nykyinen vuokrasuhde päättyy helmimaaliskuun vaihteessa 2018.
Askolan kunnan kanssa on neuvoteltu huoneiston jatkokäytöstä ja tultu
siihen tulokseen, että huoneisto asetettaisiin myyntiin.
Hallintosäännön 21 §:n 5 momentin mukaan kunnanhallitus on toimivaltainen kyseisten osakkeiden myyntiä koskevassa asiassa siltä osin kuin
toimivaltaa ei ole annettu muille toimielimille tai viranhaltijoille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamat asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentien osakkeet nrot 14916 – 15415 asetetaan myyntiin
yhdessä Askolan kunnan kanssa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalle annetaan oikeus
Pornaisten kunnan puolesta hyväksyä lopullinen osakekauppa.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 21
§ 98
§ 214
§ 23
§ 64

Kokouspäivämäärä
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LINNUNLAULUN OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU
Khall § 64

Pornaisten kunnanvaltuusto päätti 25.5.2015 vahvistaa uuden Ylijoen
asuinalueen omakotitonttien hinnaksi 35 €/m2 ja rivitalotonttien hinnaksi 135 €/rakennusoikeuden mukainen kerrosalaneliömetri. Alueen kunnallistekniikka valmistui kesäkuussa 2016 ja alueelta on vuokrattu yksi
omakotitontti, joka on parhaillaan rakenteilla.
Tonttikauppa erityisesti omakotitalotonttien osalta on ollut pysähdyksissä jo kolme vuotta, ja siihen olisi aika saada vauhtia. Mm. kiinteistövälittäjät ovat omana palautteenaan kertoneet, että kunnan tonttien kokonaishinta muodostuu mm. niiden isosta pinta-alasta johtuen liian korkeaksi.
On kuitenkin huomattava, että esim. Ylijoen alueen tonttijako on ohjeellinen ja siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketa esitettyä pienempään
tonttikokoon.
Tonttikaupan elvyttämiseksi olisi syytä tarkistaa tonttien hintoja ja /tai
kokeilla tonttien tarjouskampanjaa. Paras myyntivaltti tässä markkinatilanteessa on naapurikuntia edullisempi myyntihinta.
Suunnitellun omakotitonttien tarjouskampanjan on tarkoitus olla voimassa 31.8.2017 saakka nyt päätettävällä hinnalla. Syksyn aikana tehdään päätökset tonttien hinnoittelusta jatkossa sekä Ylijoen alueella että
kunnan muilla asuinalueilla. Tarjouskampanja ei tässä vaiheessa koske
Ylijoen alueella olevia rivitalo- ja kytkettyjen pientalojen tontteja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylijoen alueen omakotitonttien
hinnaksi vahvistetaan 25 €/m2, jolloin alueen tonttien alkaen
-hinnaksi muodostuu 28.875 €. Tämä tonttien tarjoushinta on voimassa
niissä kaupoissa, joissa tontin ostotarjous on tehty viimeistään
31.8.2017. Tarjous koskee myös tilannetta, jossa alueelta aiemmin vuokrattu tontti halutaan määräajan kuluessa lunastaa omaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 23

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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2.10.2017
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 21
§ 98
§ 214

Khall § 214

./..
Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu toteutettiin nimellä
”Pornaisten tonttihulinat”. Kampanja herätti positiivista mielenkiintoa,
mutta lopulta tontteja myytiin vain kaksi. Muutama mahdollinen asiakas
on odottamassa kunnan päätöksiä jatkosta. Lisäksi talotoimittajien kanssa on käyty neuvotteluja ja toteutettu yhteismarkkinointia ”avaimet käteen” ajatuksella.
Ylijoen alueen tonttien hinnoittelu on perusteltua muuttaa pysyväksi ja
vahvistaa tonttien hinnaksi 25 €/m2. Alueelta on mahdollista tässä vaiheessa myydä yhdeksän tonttia. Lisäksi asemakaavassa on APmerkinnällä osoitettu kaksi rivitaloille tai kytketyille pientaloille osoitettua tonttia, joiden hinnaksi on päätetty 135 € rakennusoikeusneliö. Koska alueen toteuttaminen kaavan sallimalla tehokkuudella on epätodennäköistä ja tämän alueen maapohjan rakennettavuus asettaa haasteita,
myyntihintaa on tarpeen tarkistaa alaspäin olemaan 90 € rakennusoikeusneliötä kohden. Alennus vastaa omakotitonttien osalta tehtyä linjausta.
Pornaisten kunnalla on 13 myymätöntä omakotitonttia Linnunlaulun
asemakaava-alueella. Päätös tonttien hinnoittelusta on tehty kunnanvaltuustossa jo 28.6.2007 § 62. Tonttien hinnaksi on määritelty 30 €/m2.
Kahden Rintamamiesalueella olevan tontin myyntihinta on määritelty
em. periaatteesta poiketen ja vaihtelee 60 000-63 000 € välillä.
Linnunlaulun alueen tonttien osalta hintoja ei esitetä alennettavaksi pysyvästi, vaan ainoastaan käynnistettävän markkinointikampanjan ajaksi.
Markkinointikampanja käynnistyisi lokakuun puolivälissä ja kestäisi
vuoden 2017 loppuun saakka. Kampanja-aikana m2-hintaan perustuvien
tonttien hinnaksi esitetään 25 €/m ja Rintamamiesalueen tonttien hintaa
laskettavaksi 20 %.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylijoen alueen omakotitonttien
hinnaksi vahvistetaan 25 €/m2, jolloin alueen tonttien alkaen
-hinnaksi muodostuu 28.875 €. Lisäksi alueen AP-tonttien hinnaksi vahvistetaan 90 € rakennusoikeusneliötä kohden.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Linnunlaulun alueella toteutetaan 31.12.2017 kestävä tarjouskampanja, jonka aikana alueen
myymättömien omakotitonttien hinnaksi vahvistetaan 25 €/m2 ja samaksi ajaksi lasketaan myymättömien kahden Rintamamiesalueen tonttien
hintaa 20 %.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Khall § 214

./..
Tarjous ei koske tilannetta, jossa alueelta aiemmin vuokrattu tontti halutaan määräajan kuluessa lunastaa omaksi. Muussa tapauksessa alueelta
aiemmin tontin ostaneet ja vuokranneet joutuisivat eriarvoiseen asemaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 98

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 21

Päätös tonttien hinnoittelusta Linnunlaulun asemakaava-alueella on tehty
kunnanvaltuustossa jo 28.6.2007 § 62. Tonttien hinnaksi on määritelty
30 €/m2. Kahden Rintamamiesalueella olevan tontin myyntihinta on
määritelty em. periaatteesta poiketen ja vaihtelee 60 000-63 000 € välillä.
Kunnanvaltuusto päätti 2.10.2017 Ylijoen alueen tonttien hinnoittelusta.
Linnunlaulun alueen tonttien hintoja ei sen sijaan alennettu pysyvästi,
vaan ainoastaan käynnistetyn markkinointikampanjan ajaksi. Markkinointikampanja käynnistyi lokakuun puolivälissä ja kesti vuoden 2017
loppuun saakka. Kampanja-ajaksi m2-hintaan perustuvien tonttien
hinnaksi päätettiin 25 €/m ja Rintamamiesalueen tonttien hintaa
laskettiin 20 %.
Ennen vuoden vaihdetta tehtiin Linnunlaulun alueelta vain yksi tonttikauppa, mutta kysyntä näyttäisi olevan jossain määrin elpymässä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Linnunlaulun alueella myymättömien omakotitonttien hinnaksi vahvistetaan 25 €/m2 ja samalla lasketaan myymättömien kahden Rintamamiesalueen tonttien hintaa 20 %.
Hinnoittelu olisi sama kuin ennen vuoden vaihdetta toteutetun kampanjan aikana.
./..
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Kunnanhallitus

§ 21

Khall § 21

./..
Hinnoittelun muutos ei koske tilannetta, jossa alueelta aiemmin vuokrattu tontti halutaan lunastaa omaksi. Muussa tapauksessa alueelta aiemmin
tontin ostaneet ja vuokranneet joutuisivat eriarvoiseen asemaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 22

Kokouspäivämäärä

sivu

5.2.2018

41

KAAVOITUSKATSAUS 2017
Khall § 22, liite 3

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä;
tätä kutsutaan kaavoituskatsaukseksi.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Pornaisten kunnan kaavoituskatsauksen 2017 pohjana on kaavoitusohjelma sekä kunnanhallituksen erikseen tekemät päätökset kaavoituksen
käynnistämisestä.
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan ”Luonnollisesti Pornainen”
- tiedotuslehden avulla sekä lisäksi katsaus liitetään kunnan kotisivuille
kaavoituksen yhteyteen.
Kaavoituskatsaus 2017 on liitteenä nro 3.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tiedottaa kuntalaisille kunnassa vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista liitteenä olevan kaavoituskatsauksen muodossa.
Kaavoituskatsaus 2017 lähetetään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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ILMOITUSASIAT
Khall § 23

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Porvoon museon lausunto 29.12.2017: Purkulupahakemus koskien
Pornaisten kirkonkylän palotallia.



Valtiokonttorin päätös 12.1.2018 dno 171/2015: Sotilasvammalain
(404/48) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain
(1301/2014) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
ajalta 1.1.2016-31.12.2016.



Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan oikaistu ja vahvistettu vaalitulos.



Suomen Kuntaliiton kirje 4.12.2017: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 3/2017, 13.12.2017.



Päätöksiä ajalta 16.1. - 5.2.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 24

MUUT ASIAT
Khall § 24

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

5.2.2018
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

5.2.2018

25
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
19, 21, 22, 23, 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
16, 17, 18, 20

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
16, 17, 18, 20

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

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

