
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 3/2018 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 19.2.2018 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

26  47-48 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2018 

    

27 * 49 Peltoalueiden vuokraus  

    

28 4-6 50-51 Laidunalueen asemakaavan asettaminen vireille sekä asemakaavan asetta-

minen nähtäville luonnoksena 

    

29 7-9 52 Linnunlaulun päiväkodin asemakaavan muutoksen asettaminen nähtäville 

ehdotuksena 

    

30 10 53-54 Kiinteistön, määräalan ja kolmen erillisen palstan ostaminen ns. Kartanorin-

teen alueelta 

    

31  55-58 Informaatikon työsuhde 1.2.2018 alkaen 

    

32 11 59-60 Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisä vuonna 2018 

    

33 12 61 Kumppanuussopimus MLL:n tilapäisestä lastenhoitoavusta 

    

34 * 62-63 Lausunto suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta/611-401-1-155 

    

35 * 64-65 Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/611-404-11-13 

    

36 * 66-67 Lausunto poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta/611-406-24-399 

    

37  68 Asia ei ole nähtävissä 

    

38  69 Asia ei ole nähtävissä 

    

39  70 Ilmoitusasiat 

    

40  71 Muut asiat 

    

41  72-73 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 

 

 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  3/2018 

Kunnanhallitus  Sivu 
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KOKOUSAIKA Maanantai 19.2.2018 klo 18.00 – 19.25 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja  

Franti Aija 

Liu Päivi, poissa 

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika, poissa 

Villanen Riitta 

Laukka Jorma, Päivi Liun varajäsen 

Saarinen Maria, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Vihertie Hille talous- ja viestintäsuunnittelija,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 26 – 41 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.2.2018. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Aija Franti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Hille Vihertie 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 22.2.2018 

Allekirjoitukset 

     
 

Riitta Villanen   Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.2.2018 
Virka-asema 

Talous- ja viestintäsuunnittelija Hille Vihertie 
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47 Kunnanhallitus § 26  19.2.2018 

 

 

 

KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2018 

 

Khall § 26  Uusi valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan 1.1.2015. Uudistuksen  

  tarkoitus oli yksinkertaistaa ja selkeyttää järjestelmää ja parantaa sen 

  kannustavuutta. Laskentakriteerejä vähennetään, ja niistä poistetaan 

  päällekkäisyyttä.  

  Vastaisuudessakin valtionosuudet määräytyvät ennen kaikkea kunnan 

  väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. 

 

Kunnalle on toimitettu seuraavat käyttökustannusten valtionosuus-

päätökset vuodelle 2018: 

 

Valtiovarainministeriön päätös (saap. 8.1.2018) kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen 

vahvistamisesta vuodelle 2018, VM/2473/02.02.06.00/2017, 28.12.2017.  

 

       2018     2017 
1. Kunnan peruspalvelujen valt.osuus 6.870.108 € 7.122.174 € 

– josta verotuloihin perustuva          

valtionosuuden tasaus  1.148.816 1.262.815 

2. Valt.os. tehtävät väh./lis.    776.861    842.542 

      

 

Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 

2018. VM/2474/02.02.06.00/2017, 28.12.2017. Perusosa 6.511,92 €/opp. 

(6.573,54 €/2017). Laskelman mukaisesti: kotikuntakorvaustulot 121.122 

€ (157.831 €/2017), menot 249.485 € (294.284 €/2017). Netto -128.363 

€ (-136.453 €/2017). 

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa var-

ten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudes-

ta/rahoituksesta vuodelle 2018 45/221/2017 29.12.2017, -1.149.589 

€ (-1.119.252 € /2017). 

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun 

aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennal-

liset määrät vuonna 2018 41/221/2017, 4.12.2017, 32.826 € (32.619 

€ /2017). 

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuksen yksikköhin-

nasta vuodelle 2018 42/221/2076, 29.12.2017, 7.907,57 € (8.034,15 

€/2017). 

./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 26  ./.. 

Valtionosuusarviot talousarviossa ja saadut päätökset ovat seuraavat, 

1.000 €: 

  TA 2018 PÄÄTÖS  

Peruspalv. vos  6.870 (sis. valt.os.tasauksen) 

Opet.- ja kultt.toimen vos                     - 1.149  

Valtionosuudet yht.   5.620 5.721 €      

Kotikuntakorvaus, netto      -20   -128 (ei valt. osuus) 

Maksetaan kunnalle  5.600 € 5.593 € 

 

Jos kunta on tyytymätön valtionosuuspäätökseen, kunnalla on oikeus 

hakea kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisua 

valtionosuuspäätöksen tehneeltä viranomaiselta. 

 

Sivistyslautakunta on osaltaan tarkistanut ja käsitellyt valtionosuus-

päätökset kokouksessaan 24.1.2018 ja todennut ne perusteiltaan oikeiksi 

ja että kunta tyytyy päätöksiin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt valtionosuuspäätökset tietoonsa 

saatetuksi ja toteaa, etteivät päätökset anna aihetta oikaisuvaatimuksen 

tekemiseen. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PELTOALUEIDEN VUOKRAUS 

 

Khall § 27  Pornaisten kunta vuokraa peltoalueita 1.5.2018 – 30.4.2023 väliseksi 

 ajaksi ympäristö- ja LFA –tukiin sitoutuneille viljelijöille. 

 

  Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 

 22.1.2018 ja Itäväylä –lehdessä 24.1.2018. Määräaikaan 12.2.2018  

 klo 15.00 mennessä saapui 7 tarjousta. 

   

  Peltolohko  Pinta-ala ha  €/ha/v,  

      korkein tarjous 

  Poteri 1  2,79  370,00 

  Poteri 2  1,07  370,00 

  *Halmeenpelto 1 2,00  370,00 

  *Halmeenpelto 2 0,95  370,00 

  Hietanen  2,80  306,00 

  Horma  2,62  306,00 

  *Yhteislaidun 4,39  452,00 

  *Ojala  1,81  370,00 

   

  Tarjouspyyntö ja yhteenveto tarjouksista lähetetään esityslistan mukana 

 tiedoksi. * Merkittyjen lohkojen vuokra-aikaa tarkastellaan vuosittain. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää vuokrata peltoalueet lohkoittain korkeimman 

 hehtaarihinnan jättäneelle tarjoajalle.  

 

  Peltolohkot Poteri 1, Poteri 2, Halmeenpelto 1, Halmeenpelto 2 ja  

 Ojala vuokrataan Mika Ruskeepäälle. 

 

  Peltolohkot Hietanen, Horma ja Yhteislaidun vuokrataan  

 Harri Laineelle. 

 

  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. 
 

  ______________________ 
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LAIDUNALUEEN ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN VIREILLE SEKÄ ASEMAKAAVAN 

ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE LUONNOKSENA 

 

Khall § 28, liite 4, 5, 6 Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi osana vuosien 2018–2020 kaavoi-

tusohjelmaa Laidunalueen asemakaavan laadintatyön. Kaavan laatijaksi 

oli jo aiemmin suoritetun kilpailutuksen kautta valittu Sweco Ympäristö 

Oy.  

 

 Kunnanvaltuusto linjasi asemakaavatyötä seuraavasti: Laidunalueen 

lunastuksen päätyttyä alueelle kehitetään asumiseen, palveluasumiseen, 

loma-asumiseen ja mahdollisesti ryhmäpuutarha-asumiseen tarkoitettu 

alue. Tutkitaan myös pienimuotoisen majoitustoiminnan mahdollisuutta. 

 

 Liitteenä nro 4 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä liit-

teenä nro 5 on kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa sekä niihin liittyvä kaava-

selostus liitteenä nro 6 mielipiteiden antamista varten. Tässä vaiheessa 

majoitustoimintaa alueelle ei ole esitetty, mutta sen sijaan on osoitettu 

varaus Mustijoen melontakeskuksen sijoittamiselle. 

 

 Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan seuraavilta osiltaan: 

 

 VE 1 (liite 5) 

 - sisältää palvelurakennusten korttelin 

 - melontakeskukselle käynti Laiduntien kautta 

 

 VE 2 (liite 5) 

 - ei palvelurakentamista, tilalla omakotitontteja  

 - melontakeskukselle käynti Onnentaipaleen kautta  

 

 Kaavaselostuksessa, liite nro 6, on esitetty vaihtoehtojen kuvaukset ja 

vaikutusarviointi vertailuineen. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Pornaisten kunnanhallitus päättää laittaa Laidunalueen asemakaavan vi-

reille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä tavalla.  

 

 Samalla kunnanhallitus päättää asettaa MRA 30 § mukaisesti nähtäville 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaksi asemakaavakartoilla esitet-

tyä luonnosvaihtoehtoa sekä kaavaselostuksen. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

      ./.. 
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Khall § 28 ./.. 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ASETTAMINEN  

NÄHTÄVILLE EHDOTUKSENA 

 

Khall § 29, liite 7, 8, 9 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävä-

  nä MRA 30 §:n mukaisesti 30.11 – 13.12.2016. 

 

  Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide. Kaavan laatijan vastine esitettyyn 

  mielipiteeseen on esitetty liitteessä nro 7. Liitteenä nro 8 on asema- 

  kaavakartta ja nro 9 kaavaselostus. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 7 mukaisen vastineen 

  esitettyyn mielipiteeseen ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen näh-

  täville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot 

  MRA 28 §:n mukaisesti. 

 

  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. 

 

  ______________________ 
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KIINTEISTÖN, MÄÄRÄALAN JA KOLMEN ERILLISEN PALSTAN OSTAMINEN 

NS. KARTANORINTEEN ALUEELTA 

 

Khall § 30, liite 10 Pornaisten kunta ja maanomistaja Marcus Fredriksson ovat neuvotelleet 

kiinteistökaupasta, jossa kiinteistö K212T1 (611-406-49-11) 2050 m² 

sekä kiinteistöstä Kotojärven kartano (611-406-49-0) erotettava määrä-

ala ja kiinteistön kolme erillistä palstaa yhteensä n. 67500 m² siirtyisivät 

kunnan omistukseen.  

 

 Kaupan kohteeseen sisältyy yhteensä seitsemän omakotitonttia, yleisen 

tien alue sekä metsää. Kaupan kohteen sijainti ja ulottuvuus käyvät sel-

ville kauppakirjan liitteenä olevista kartoista. 

 

 Pornaisten kunta omistaa alueelta jo kuusi omakotitonttia, katualueet, 

leikkipuistoalueen (VK) ja suojaviheralueen (EV), jotka ovat siirtyneet 

kunnan omistukseen Kartanonrinteen asemakaavan toteutuksesta 

18.1.2007 solmitun maankäyttösopimuksen perusteella.  

 

Kaupan kohde sijaitsee kokonaisuudessaan kunnanvaltuuston 14.4.2003 

hyväksymän Pornaisten Kotojärven osayleiskaavan alueella. Pääosa alu-

eesta on asemakaavoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi kunnanval-

tuuston 29.1.2007 hyväksymässä Pornaisten Kartanonrinteen asemakaa-

vassa. Asemakaavoittamaton alue on osayleiskaavan määräysten mu-

kaan pääosin maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun oh-

jaamistarvetta. 

 

Kauppahinta on sata yhdeksänkymmentä tuhatta euroa (190 000 €). 

 

Tämä kauppakirja korvaa alueen toteutuksesta aiemmin solmitut sopi-

mukset ja maanomistajan alueelle jo toteuttamat kunnallistekniikan (ka-

dut, valaistus, vesi- ja viemäriverkko) rakenteet, rakennelmat ja laitteet 

siirtyvät ilman eri korvausta ostajan omistukseen. 

 

Kaupan muut ehdot käyvät selville 16.2.2018 allekirjoitettavasta kaup-

pakirjaluonnoksesta, joka tulee pöytäkirjan liitteeksi nro 10. Kauppakir-

jaluonnos toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla perjan-

taina aamupäivällä kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  

 

Vuoden 2018 talousarvion investoinneissa on osoitettu kahdensadan tu-

hannen euron (200 000 €) määräraha maanhankintaan. 

 

    

     ./.. 
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Khall § 30 ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kiinteistökaupan, jossa kiinteistö 

K212T1 (611-406-49-11) sekä kiinteistöstä Kotojärven kartano (611-

406-49-0) erotettava määräala ja kiinteistön kolme erillistä palstaa siir-

tyvät kunnan omistukseen kauppakirjaluonnoksessa esitetyin ehdoin.  

 

Kunnanhallitus esittää kaupan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttä-

väksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

55 Kunnanhallitus § 31  19.2.2018 

Kunnanvaltuusto § 134  18.12.2017  260 

Kunnanhallitus § 297  11.12.2017  513 

 

INFORMAATIKON TYÖSUHDE 1.2.2018 ALKAEN 
 

Khall § 297  Yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 

 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henki-

 lötietojen käsittelyyn sekä myös muussa kuin automaattisessa muodossa 

 tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun käsiteltävät henkilö-

 tiedot muodostavat rekisterin osan. Asetuksen mukaan henkilötiedolla 

 tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

 seen henkilöön liittyviä tietoja. 
 

  Jokaisen viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka ei ole tuomiois-

 tuin, on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä 

 on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa or-

 ganisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet sekä toi-

 mia valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilö-

 tietojen käsittelyyn liittyvissä kehittämistehtävissä (esim. suomi.fi ja 

 kunnan uudet kotisivut). 
 

  Kirjaston talousarvioesityksessä on varattu 25 500 €:n määräraha määrä-

 aikaisen kirjastovirkailijan palkkaamiseen vuodeksi. 
 

  Johtoryhmässä on keskusteltu, että määräaikainen kirjastovirkailijan 

 työsuhde voitaisiin muuttaa informaatikon toistaiseksi voimassa olevaksi 

 työsuhteeksi, jolloin hänen tehtävistään n. puolet muodostuisi kirjaston 

 tehtävistä ja toinen puoli tietosuojavastaavan tehtävistä sekä muista tie-

 donhallintaan liittyvistä kehittämistehtävistä. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon vara-

 taan määräraha toistaiseksi voimassa olevan informaatikon palkkaami-

 seen 1.2.2018 siten, että n. puolet työajasta on kirjaston tehtävien hoita-

 mista ja toinen puolikas yleishallinnon tulosalueella olevien tietosuoja-

 vastaavan tehtävien sekä muiden tiedonhallintaan liittyvien kehittämis-

 tehtävien hoitamista. 
 

  Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kirjastotoimen määräaikaisten palk-

 kamäärärahoista on vuoden 2018 talousarvioesityksessä siirretty 10.000 

 € hallintotoimiston palkkamäärärahoihin menokohtaan 5000.1230 ja että 

 ko. menokohtaan on lisätty 4.500 €. 
 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

  Kunnanhallituksen päätös:  
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

       ./.. 
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Kunnanvaltuusto § 134  18.12.2017  261 

 

 

Kvalt § 134 ./.. 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Keskustelun kuluessa Peter de Jong esitti Jaana Putuksen, Jenni Lastu-

vuoren ja Petra Kyllösen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen 

valmisteluun. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty asian palauttamista koskeva kannatet-

tu esitys, joten asian käsittelyn jatkaminen tulee ratkaista äänestämällä. 

 

 Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne jotka 

kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA, ja ne, jotka kan-

nattavat asian palauttamista uudelleen valisteluun, äänestävät EI. 

 

 Äänestysmenettely hyväksyttiin. 

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

 

- asian käsittelyn jatkaminen JAA    8 ääntä 

- asian palauttaminen uudelleen valmisteluun EI 19 ääntä 

Yhteensä    27 

 

Äänestyksen tuloksen äänin 19 – 8 asia palautettiin uudelleen valmiste-

luun. 

 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 

 

______________________ 

 

 

Khall § 31  Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen 

 käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. 

 

  Tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojan painoarvo organisaatiossa ko-

 rostuu. Tietosuojaan liittyy uudentyyppisiä vaatimuksia, riskejä ja tarpei-

 ta. Asetuksen velvoitteet vaativat myös resursointia eikä kuntaorganisaa-

 tiossa ole riittävästi asiaan liittyvää osaamista. 

 

  Tietosuojavastaava antaa tietosuojaan liittyen tietoja ja neuvoja sekä 

 työnantajalleen että muille työntekijöille henkilötietojen käsittelyyn liit-

 tyen. Hän seuraa asetuksen noudattamista omassa organisaatiossaan. 

 Tietosuojavastaavan vastuulle kuuluu myös tietosuojan tietoisuusohjel-

 man rakentaminen ja kouluttaminen organisaation henkilöstölle. 

       ./.. 
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Khall § 31  ./.. 

  Kunnanvaltuusto käsitteli informaatikon työsuhteen täyttämistä v. 2018 

  talousarvion  käsittelyn yhteydessä. Valtuusto hyväksyi määrärahat  

  palkkaamiseen, mutta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.  

  Keskustelussa nousi esille tarve varmistaa toimialojen johtamisen, asian-

  tuntija- ja tukipalvelujen kokonaisuus ennen informaatikon tehtävän 

  täyttämistä. Lisäksi informaatikon toimenkuvaa tuli selkeyttää. 

 

  Pornaisten kunnassa on käynnissä erilaisia sähköisten palvelujen kehit-

  tämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä kunnan kotisivujen uudistaminen 

  kuluvan kevään aikana. Näissä tehtävissä informaatikolla on oma tärkeä 

  roolinsa. 

 

  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.1.2018 kunnan kuntastrategia

  työn jatkon ohjeistuksesta. Tässä yhteydessä se linjasi, että laadittavat 

  ”Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palve-

  lujen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toi-

  mivaltuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan 

  selvitystarpeeseen…”  

 

  Informaatikon tehtäväkuvaan kuuluisi: 

- vastata tietosuojasta ja sen kehittämisestä 

- huolehtia tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön määritte-

lemistä tietosuojavastaavan tehtävistä 

- seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimia val-

vontaviranomaisen ja rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietola-

kiin liittyvissä tehtävissä 

- opastaa ja kouluttaa kuntalaisia sähköisten palvelujen käyttöön (kun-

tastrategissa on kolmen ohjelma yhtenä läpileikkaavana teema digi-

talisaatio ja sähköiset palvelut) 

- kehittää ja laajentaa kouluyhteistyötä (koulun ja kirjaston välinen yh-

teistyö mainitaan myös uudessa OPS:ssa) 

- työskennellä kirjaston asiakaspalveluissa sekä toimia kirjastotoimen-

johtajan sijaisena 

- osallistua kunnan sähköisten palvelujen kehittämiseen 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa luvan informaatikon työsuhteen täyttämi-

seen toistaiseksi voimassa olevaa työsuhteeseen 1.4.2018 lukien. Talou-

den tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

      ./.. 
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Khall § 31  ./.. 

Määrärahat sisältyvät talousarvioon eikä tehtävän täyttämistä ole mahdol-

lista toteuttaa uudelleenjärjestelyillä.  

 

Työsuhteen täyttämisen perusteita ja toimenkuvaa on selkeytetty kunnan-  

valtuuston edellyttämällä tavalla. Samalla Pornaisten strategiatyöhön liit-

tyvien kehittämisohjelmien laadinta on aikataulutettu ja ohjeistettu niin, 

että toimialojen johtamisen sekä asiantuntija- ja tukipalvelujen koko-

naisuus tulee varmistetuksi. 

 

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. 

 

  ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ VUONNA 2018 

 

Khall § 32, liite 11 Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, sää-

 tiöille tai yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajalle, joilla on toi-

 mipiste Pornaisissa) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan 

 osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuk-

 siin. Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää TE-toimiston 

 palkkatuen saamisen ehdot. Tukea voi saada budjettiin varattujen määrä-

 rahojen puitteissa niin kauan kuin palkatulle henkilölle myönnetään 

 palkkatukea ja hänen työssäoloehtonsa täyttyy. 

 

  Tuki on harkinnanvaraista riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuk-

 sista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuk-

 sesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan 

 (esim. työnantajan 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 alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan tulee ol-

 la vähintään 80 % alan säännöllisestä työajasta. Mikäli työsuhde pure-

 taan 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 palkkauskustannukset ja lakisääteiset työnantajaku-

 lut. 

 

  Pornaisten kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat 

 ehdot eivät toteudu. 

 

  Vuoden 2018 talousarviossa on varattu menokohdalle 5040.1280 työllis-

 tämistukipalkat 24700 €, tästä summasta olisi mahdollista siirtää määrä-

 rahaa työllistämisen kuntalisän kustannuksiin. Kunnanhallituksen hy-

 väksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan palkkamäärära-

 hojen käytöstä muiden menojen kattamiseen päättää kunnanhallitus. 

 

  Liitteenä nro 11 on Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisän ehdot 

 vuonna 2018. 

       ./.. 
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Khall § 32  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 11 mukaiset kunnan työllistämisen 

 kuntalisän ehdot vuonna 2018. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus päättää, että talousarviokohdasta 5040.1280 työl-

 listämistukipalkat siirretään 8000 € työllistämisen kuntalisän rahoittami-

 seen. 

 

  Kunnanhallitus päättää lisäksi, että päätösvalta kuntalisää koskevissa 

 asioissa on hallintojohtajalla. 

 

  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. 

 

  ______________________ 
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KUMPPANUUSSOPIMUS MLL:N TILAPÄISESTÄ LASTENHOITOAVUSTA 

 

Khall § 33, liite 12 Valtuusto on hyväksynyt 18.12.2017 §:ssä 130 4000 €:n määrärahan 

 MLL:n lastenhoitoavun järjestämisen sisällyttämisestä vuoden 2018  

 talousarvioon. 

 

  Perheet tilaavat hoitajan MLL:n piirin välityspisteen kautta joko puheli-

 mitse tai internetin kautta. Lastenhoitoapu on arjen apua lapsiperheille. 

 Se on ennaltaehkäisevää ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa. Perheillä 

 on mahdollisuus saada lastenhoitoapua omien tarpeidensa mukaan vuo-

 rokauden kaikkina aikoina. 

 

  MLL:n piirin lastenhoitotoiminnassa työsuhde on hoitajan ja perheen 

 välillä. Hoitotapahtuma on kertaluonteinen ja siitä tehdään suullinen työ-

 sopimus hoitajan ja vanhempien kesken. Perhe työnantajana vastaa työ-

 lainsäädännössä määrätyistä työnantajanvelvoitteista. Näiden lisäksi 

 perhe huolehtii hoitajan riittävästä opastuksesta lastenhoitotehtäviin. 

 Hoitajan tehtävänä on toimia perheen antamien ohjeiden mukaan ja vas-

 tata työntekijän velvoitteista. MLL:n piirin välityspisteen tehtävänä on 

 opastaa perheitä työnantajavelvollisuuksien hoitamiseen. 

 

  Kunnan ja MLL:n välinen neuvottelu kumppanuussopimusta koskevista 

 asioista on käyty 13.2.2018. 

 

  Liitteenä nro 12 on MLL:n ja Pornaisten kunnan välillä laadittu kumppa-

 nuussopimus tilapäisestä lastenhoitoavusta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy MLL:n ja Pornaisten kunnan välillä laaditun 

 kumppanuussopimuksen liitteen nro 12 mukaisena. 

 

  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. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

62 Kunnanhallitus § 34  19.2.2018 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISESTA /  

611-401-1-155 

 

Khall § 34  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman.  

  

 RAKENNUSPAIKKA: 

 Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöllä 611-404-1-155 (Kuusikylä) 

 Pornaisten Kupsenkylässä, osoitteessa Kupsenkyläntie 321.  

 Kiinteistöllä on harvennettu sekametsä ja se on loivaa rinnettä. Kiinteis-

 tön koko on 8360m2 ja se on rekisteröity vuonna 1994. 

 

 HAETAAN:  

 Hakija on jättänyt poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuk-

 sen, jossa hän hakee lupaa yhdelle omakotitalolle ja talousrakennukselle 

 kiinteistölleen 611-404-1-155 Kuusikylä. 

 

 Tila on Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaavassa M-alueella, jolla 

 ei ole emätilamitoituksen mukaista uuden rakennuspaikan symbolia. 

 Maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolinen uudisrakentaminen sallitaan 

 alueella vain, mikäli maanomistajan mitoituksen mukaista uutta raken-

 nuspaikkaa ei voida tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää maanomista-

 jan muilla alueilla, eikä rakentaminen vaikuta häiritsevästi maisemaku-

 vaan. Mikäli uudisrakentaminen on välttämätöntä, tulee se ensisijaisesti 

 ohjata olemassa olevien rakennusten ja tiestön yhteyteen. Rakennuspai-

 kan vähimmäiskoko on 1ha. Jos rakennuspaikalla on kunnallinen tms. 

 vesi- ja viemärijärjestelmä, voi rakennuspaikan koko olla 5000m2.  

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa on rakennuspaikka ns. valkoisella alueella eli mitään 

 aluevarauksia ei ko. alueella ole. 

 Pornaisten Pohjoisten kylien lainvoimaisessa osayleiskaavassa raken-

 nuspaikka on M-alueella. Kuten edellä on mainittu, rakennuspaikan mi-

 nimikoko on osayleiskaavassa 1ha. 

 Asemakaavaa alueella ei ole.       

               

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.2.2018): 

 Kupsenkyläntielle on muodostunut viime vuosikymmenten aikana ennen 

 osayleiskaavan valmistumista (v. 2009) parikymmentä ympärivuotista 

 asuinpaikkaa noin puolen hehtaarin tonteille. Osayleiskaavassa on osoi-

 tettu vajaat kymmenen uutta rakennuspaikkaa alueelle Kupsenkyläntien 

 läheisyyteen. 

 

      ./.. 
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Khall § 34  ./.. 

 Hakija on ostanut kiinteistön vuonna 2003 eli kuusi vuotta ennen 

 osayleiskaavan valmistumista omakotirakentamista varten. Kauppahinta 

 oli tuolloin 19 000 euroa. Hakijan mukaan Pornaisten rakennustarkasta-

 jalta varmistettiin oikeus rakentaa tontille omakotitalo. 

 

 MRL:n §173 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoituk-

 selle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 

 eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeut-

 taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-

 tamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen. 

 

 Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun 

 myöntämistä, ottaen huomioon kiinteistön ostohistorian ja alueelle jo 

 muodostuneen väljän kylän, seuraavin ehdoin; 

 

 Rakennukset sovitetaan ympäristöönsä niin muodoiltaan, kooltaan, ma-

 teriaaleiltaan ja väreiltään. 

 Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.  

 Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto. 

 Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten 

  määräyksiä.  

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi karttakopio, josta ilmenee alueen 

 sijainti osoitekartalla, maakuntakaavan kartalla ja osayleiskaavassa sekä 

 valokuvia rakennuspaikalta.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamista ja suunnittelutarveratkai-

 sua aluearkkitehdin esittämin perusteluin. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-404-11-13 

 

Khall § 35  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman 

 

 

 RAKENNUSPAIKKA: 

 Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöstä 611-404-11-13 (Juhola) ero-

 tettavalla määräalalla (5000m2) Pornaisten Kupsenkylässä, osoitteessa 

 Juholanraitti 108. Kiinteistö sijaitsee mäen laella ja alueella on harven-

 tamaton sekametsä. Kantakiinteistö on rekisteröity vuonna 1995 ja on 

 kooltaan 107,66ha. 

 Tien toisella puolella on uudehko omakotitalo. 

 

  HAETAAN: 

  Hakija on jättänyt suunnittelutarveratkaisu-hakemuksen, jossa haetaan 

 lupaa omakotilolle (200krsm2), talousrakennukselle (120krsm2), puulii-

 terille (25krsm2) ja pihasaunalle (25krsm2). 

  Tilalla on jäljellä Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaavassa emäti-

 laselvityksen pohjalta määriteltyjä rakennuspaikkoja. 

 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella eli mitään 

 aluevarauksia alueella ei ole. 

 

 Alueella on oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava, joka on 

 saanut lainvoiman vuonna 2009. Rakennuspaikka sijaitsee M-alueella, 

 jossa rakennuspaikan minimikoko on 1ha. Jos liitytään kunnalliseen tms. 

 vesi- ja viemäriverkkoon, niin tontin minimikoko on 0,5ha. Maa- ja met-

 sätalouskäytön ulkopuolinen rakentaminen sallitaan alueella vain, mikäli 

 maanomistajan mitoituksen mukaista uutta rakennuspaikkaa ei voida 

 tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää muilla alueilla, eikä rakentaminen 

 vaikuta häiritsevästi maisemakuvaan. Mikäli uudisrakentaminen on vält-

 tämätöntä, tulee se ensisijaisesti ohjata olemassa olevien rakennusten ja 

 tiestön yhteyteen.  

 Asemakaavaa alueella ei ole. 

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO: 

  Rakennuspaikka on rakentamiseen hyvin soveltuva. 

 Kiinteistöllä on emätilamitoituksen mukainen uusi rakennuspaikka poh-

 joisten kylien lainvoimaisessa osayleiskaavassa. 

 Asuinrakennus liitetään hakijan mukaan vesi- ja viemäriverkostoon. 

 

      ./.. 
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Khall § 35  ./.. 

 MRL:n §137 mukaan rakentaminen 

 

1) ei saa aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

 

 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteut-

 tamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kan-

 nalta; ja 

 

 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- 

 tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur-

 vaamista. 

 

 Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuk-

 siltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia 

 ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 

 Edellä mainitut seikat huomioon ottaen, aluearkkitehti puoltaa suunnitte-

 lutarveratkaisun myöntämistä seuraavin ehdoin; 

 Rakennukset sovitetaan ympäristöönsä niin muodoiltaan, kooltaan, ma-

 teriaaleiltaan ja väreiltään. Tontille jätetään riittävä suojapuusto.  

 Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. 

 Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten 

 määräyksiä. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi alueen sijaintia osoittava kartta 

 ja asema maakuntakaavassa sekä osayleiskaavassa sekä valokuvia. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua aluearkkitehdin 

 esittämin perusteluin. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 

611-406-24-399 

 

Khall § 36  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman  

   

 RAKENNUSPAIKKA:  

 Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöllä Pelkola 611-406-24-399 

 (3.884ha), joka sijaitsee Pornaisten Laukkoskella, osoitteessa Koivikon-

 tie 28. 

 Jokeen on yli 300m metriä etäisyyttä suunnitellulta rakennuspaikalta. 

 Maasto on joesta loivasti nousevaa viljelysmaata, joka jyrkkenee ja 

 muuttuu metsämaaksi. 

 

 HAETAAN: 

 Hakijat ovat jättäneet poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhake-

 muksen, jossa he hakevat lupaa 1-kerroksiselle puuverhoillulle omakoti-

 talolle ja talousrakennukselle.  

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

   Maakuntakaavassa on rakennuspaikka ns. valkoisella alueella eli mitään 

  aluevarauksia ei ko. alueella ole. 

 

 Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavassa rakennuspaikka on osittain 

 AT-alueella ja osittain M-alueella. Vanhan tai uuden rakennuspaikan 

 merkintää kiinteistöllä ei ole.       

                Asemakaavaa alueella ei ole. 

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.2.2018): 

 Vuosisatojen mittaan on Laukkoskelle Mustijoen molemmille rannoille 

 joen sekä vanhojen raittien varteen muodostunut nauhamainen kyläalue. 

 Kyseinen rakennuspaikka sopii hyvin maastoon täydentämään vanhaa 

 rakennetta. 

 

 Ko. kiinteistölle on haettu kaksi kertaa aiemmin poikkeamislupaa sa-

 moin perustein kuin tälläkin kerralla ja saatu myönteinen päätös (8§79 

 rakennus- ja ympäristölautakunta 16.9.2010 ja uudelleen vuonna 2015). 

 Aiemmat hakijoiden ja aiemman ja nykyisen aluearkkitehdin perustelut 

 ovat yhä samat;  

 kiinteistö on ostettu rakennuspaikkana vuonna 2003 ennen kaavan 

 osayleiskaavan laatimista (sai lainvoiman vuonna 2009). 

  

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

67 Kunnanhallitus § 36  19.2.2018 

 

 

 

Khall § 36  ./.. 

 Kyseinen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteut-

 tamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luon-

 nonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympä-

 ristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

 Rakentaminen ei myöskään johda merkittävään rakentamiseen. 

 (MRL §173 ja §137) 

 

 Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun 

 myöntämistä seuraavin ehdoin; 

 Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.  

 Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto. 

 Jätevesien ja jätteiden käsittely: liitytään paikalliseen vesiosuuskuntaan 

 ja noudatetaan muutoinkin ympäristöviranomaisten määräyksiä. 

  

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi alueen sijaintia osoittava maa-

 kuntakaavan kartta, sijainti osoitekartalla ja osayleiskaavassa sekä valo-

 kuvia rakennuspaikalta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

 Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamista ja suunnittelutarveratkai-

 sua aluearkkitehdin esittämin perusteluin. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ 

 

Khall § 37   
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ 

 

Khall § 38   
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 39  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön korvauspäätös 26.2.2018. 

 Verohallinnon tilitystuloste 19.1.2018: Kunnan yritystoimintaerän 

merkittävimmät yritykset. 

 Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu 

kevätkaudelle 2018. 

 Mäntsälän kunta, ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta 

30.1.2018 § 7: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 talous-

arvion käyttösuunnitelma. 

 Askolan kunta, ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 31.1.2018 § 24: 

Asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentie 5 osakkeiden myynti. 

 Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 5.2.2018. 

 Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja 5.2.2018. 

 Päätöksiä ajalta 6. - 19.2.2018: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

71 Kunnanhallitus § 40  19.2.2018 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 40 Riitta Villanen kertoi saamastaan ympäristöasioihin liittyvästä palaut-

teesta. Todettiin, että ympäristöasioiden osalta toimivalta on kuntien yh-

teisellä ympäristöviranomaisella Askolan kunnassa. 

 

 Kunnanjohtaja tiedotti Pornaisten Portin tonttikysynnästä ja 19.2.2018 

käynnistyvästä markkinointikampanjasta Pornainen – Uudenmaan suuri 

salaisuus. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  19.2.2018  41 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

27, 31, 32, 33, 37, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

27, 31, 32, 33, 37, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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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 

 

 

 

 

 

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 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 

 


