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Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra, poissa
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 päätösvaltaiseksi.

ASIAT

225 – 236

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 24.10.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Jorma Laukka.

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 24.10.2019
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jorma Laukka

Aika ja paikka

Pornainen 25.10.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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Kokouspäivämäärä

sivu

21.10.2019
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.8.2019
Khall § 225

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi kolmannesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1. – 31.8.2019 lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. –
31.8.2019 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimialakohtaisen osavuosikatsauksen valtuutetuille tiedoksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 verotuloarviota
pienennetään 600 000 €:lla kuntaliiton ennusteen mukaisesti ja valtionosuuksia kasvatetaan 60 000 €:lla.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 käyttömenoja pienennetään 420 000 €:lla, sisältäen mm. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän 200 000 €:n suuruiset eläkemenoperusteiset maksut.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN TEAM SIPOON POJAT RY:N MAASTOLIIKENNELUPALAIN
30 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA AJOHARJOITTELU- JA KILPARADALLE
Khall § 226

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on pyytänyt Pornaisten
kunnalta lausuntoa maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta.
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.10.2019
mennessä. Kunta on jatkoaikaa siten, että asia voidaan käsitellä
21.10.2019 pidettävässä kokouksessa.
Team Sipoon Pojat ry hakee lupaa ajoharjoittelu- ja kilparadalle. Rata
sijoittuu peltoaukealle osoitteessa Brusaksentie 440, 753-426-13-50
Paippisten kylässä noin 250 metrin päässä Pornaisten kunnan rajalta.
Kyseessä on toiminta, jolle on myönnetty aikaisemmin 5 vuoden määräaikainen lupa vuonna 2014. Tätä ennen alueella on järjestetty talvisin
kilpailuja vuosina 2006 – 2014 meluilmoituksella.
Uutta lupaa haetaan vuosille 2020 – 2025. Ajoharjoittelua ja kilpailuja
tullaan järjestämään viikonloppuisin talvella (1.1. – 31.3.). Harjoittelu
tapahtuu lauantaisin klo 10 – 16 ja sunnuntaisin klo 12 – 16. Kilpailuajat
ovat lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8 – 17. Kilpailutapahtumia on maksimissaan 4kpl/talvi. Edellisessä luvassa kilpailuajat ovat olleet lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9 00 – 17.00.
Hakija arvioi melutason ympäristössä nousevan hieman kilpailuviikonloppuisin. Maksimimelutaso on 10 metrin päässä noin 100 dB ja melun
arvioitu leviäminen on 1500 metriä.
Esityslistan mukana lähetään tiedoksi karttakopio, josta alue ilmenee.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta melu- tai muuta ympäristöhaittaa
ja melun torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailuista tulee
tapauskohtaisesti tiedottaa alueen asukkaille, joille meluvaikutuksia on
havaittavissa.
Muutoin hakemuksesta ei ole huomautettavaa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VS. TEKNISEN JOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 227

Vs. tekninen johtaja on toimittanut seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

siivoustyön ohjaaja/laitoshuoltaja työsuhde 1.3.2020 toistaiseksi
voimassa olevaan palvelussuhteeseen
nykyinen työntekijä jää eläkkeelle nimikkeellä laitoshuoltaja
nimike muuttuu ja työnkuva laajenee jonkin verran
talousarvioesityksessä on varattu määräraha ja v. 2020 talousarvioesityksessä on varauduttu tehtävänkuvan muuttumiseen

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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-30-10
Khall § 228

HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka
koskee 9 015 m2:n suuruista tilaa Laukkosken kylässä.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä. Kiinteistöllä on kaksi asuinrakennusta, jotka on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkkoon. Molemmille asuinrakennuksille on oma liittymä.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa osayleiskaavan tonttikoosta,
tarkoituksenaan lohkoa tilasta 3 500 m2 suuruinen määräala, jolloin
kantatilan tontin kooksi jäisi 5 515 m2. Lisäksi kantatilasta on aikanaan
jäänyt yleisen tien alle 205 m2.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia. Alue sijoittuu maakuntakaavan pohjavesialueelle.
Kiinteistö sijaitsee Pornaisten kirkonkylän osayleiskaavan alueella.
Osayleiskaavassa rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella
alueella, jolla rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5 000 m2.
Asemakaavaa alueella ei ole.
KUNNANJOHTAJAN LAUSUNTO (16.10.2019):
Kunnanjohtaja puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin
perusteluin:
Tilalle on rakennettu kaksi asuinrakennusta eikä tilanne poikkeamisen
johdosta muutu. Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote lohkomista koskevasta
suunnitelmasta sekä Kirkonkylän osayleiskaavasta.

./..
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Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus yhtyy kunnanjohtajan valmistelemassa lausunnossa
esitettyihin perusteluihin ja puoltaa haettua poikkeamista.
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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LAUSUNTO TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020 – 2023
Khall § 229

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja
liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2020–2023 valmistui toukokuussa. Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa kokonaisuudessaan internetosoitteessa:
www.tienpidonsuunnitelma.fi. Sivuston löydät myös ELY-keskuksen
internetsivujen kautta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne. Suunnitelma
päivitetään vuosittain ja julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa
suomen- ja ruotsinkielillä.
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa
toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme).
Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa
oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä isompia
useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii
käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa laadittaessa ei ollut vielä nykyisen
hallituksen hallitusohjelma ja linjaukset selvillä. Hallitusohjelmassa on
perusväylänpidon rahoitustason korottaminen esillä ja siltä osin Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon suunnitelmaakin tullaan luonnollisesti
vielä päivittämään asioiden ja rahoitustason noston konkretisoiduttua
todennäköisesti syksyn aikana. Alueen toimijoiden näkemykset kriittisimmistä ja tärkeimmistä tienpidon tarpeista ovatkin nyt ensiarvoisen
tärkeitä, kun toteutusmahdollisuudet myös monien nyt suunnitelmasta
poisjääneiden toimenpiteiden osalta vaikuttavat aiempia vuosia paremmilta.
Mahdolliset lausunnot ja kommentit suunnitelmasta on pyydetty toimittamaan 31.10.2019 mennessä.
Suunnitelmassa ei ole osoitettu toteutettavaksi yhtään hanketta Pornaisiin suunnitteluvuosina 2020–2023.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille
2020 – 2023 seuraavan lausunnon:
./..
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./..
Mt 1494 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Porvoontie – Vähä-Laukkoskentie on tiesuunnitelmavaiheessa. Tiesuunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2019. Rakentamissuunnitelmaa laaditaan em. hankkeen osalta samanaikaisesti tiesuunnitelman
kanssa. Rakentamissuunnitelma valmistuu keväällä 2020.
Hankkeen eteneminen toteutukseen on Pornaisten kunnan liikenneturvallisuuden ja kaavoitettujen alueiden kehittymisen kannalta erittäin
tärkeää.
Muutkin kevyen liikenteen väylästön rakentamiset liittyvät tiiviisti
ELY:n hallinnoimiin teihin kuten Mt 146 Järvenpääntie, Mt 151 Monninkyläntie, MT 1494 Pornaisista Sipoon Nikkilään sekä pohjoisessa
MT 1493 Mäntsälän eteläosiin ja Järvenpään pohjoisosiin.
Liikenneturvallisuuden kannalta kiireellisimmät hankkeemme suunnitelmakaudelle ovat Mt 146 kevyen liikenteen väylä Ylijoen asemakaavaalueelle ja Mt 146/Mt 1494 risteysalueen puuttuvat suojatiejärjestelyt.
Lisäksi kunnanhallitus on huolissaan Pornaisten kunnan alueella sijaitsevien teiden päällysteiden ja kantavien rakenteiden huonosta kunnosta.
Perustienpidon rahoitusta tulisi kohdentaa näiden puutteiden poistamiseen.
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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KANSAINVÄLISESTI MENESTYNEEN E-URHEILIJAN PALKITSEMINEN
OMAKOTITONTILLA
Khall § 230, liite 44

Pornaisten kunnassa asuvan, kilpapeliorganisaatio ENCEa edustavan eurheilija Joona ”Serral” Sotalan menestys vuonna 2018 oli huima.
Vuonna 2018 Starcraft 2 -peliä ammatikseen pelaava Sotala teki historiallisen teon voittamalla lähes kaikki peliin liittyvät ammattilaisturnaukset sekä maailmanmestaruuden ensimmäisenä ei-korealaisena pelaajana.
Urheilujätti ESPN valitsi Sotalan maailmanmestaruuden vuoden parhaaksi eSports-hetkeksi. Sotalan saavutus ei jäänyt myöskään kotimaassa huomiotta, sillä se oli ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Suomen urheilugaalassa. Lisäksi Suomen elektroninen urheiluliitto (SEUL) palkitsi Sotalan suoritukset tunnustuksilla Vuoden teko
2018 ja Vuoden pelaaja 2018. Hänen menestyksensä on myös jatkunut
turnauksissa kuluvan vuoden aikana.
Haastatteluissaan Sotala on useaan otteeseen korostanut haluaan asua
Pornaisissa ja viihtymistään kunnassa. Monet kuntalaiset ottivat Sotalan
menestyksen jälkeen yhteyttä ja tiedustelivat, miten kunta aikoo palkita
menestyneen urheilijan. Asiasta käytiin alustavaa keskustelua myös
kunnanhallituksessa.
Perinteisesti kunnat ovat palkinneet Olympia ja MM-voittajiaan tontinluovutuksin. Joona Sotala on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut omakotitalon rakentamisesta Pornaisiin. Kunnalle tuli mahdollisuus yhdistää
vanha perinne uudenlaiseen urheilulajiin palkitsemalla Joona Sotala
omakotitontilla menestyksestään.
Sopiva tontti löytyi Linnunlaulun alueelta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.6.2019 § 50 periaatteen tontin luovuttamisesta. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään käytännön asioista kuten tontin luovutustapa sekä tontin lopullinen koko ja muoto ohjeellisen tonttijaon korttelissa.
Kunnan ilmoitus, että se aikoo palkita e-urheilijan, levisi mm. Iltasanomien kautta yleiseen tietoon. Valtuuston päätös tontin luovutuksesta
näkyi ainakin Helsingin Sanomissa, Iltasanomissa ja Keski-Uusimaa –
lehdessä. Lisäksi kaksi tv:n kuvausryhmää ja yksi tv-dokumentin tekijätiimi haastattelivat kunnan edustajaa lahjoituksesta.
./..
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Pornaisten hallintosäännön 5. luvun 21 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien luovuttamista noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää luovuttaa Joona Sotalalle liitekarttaan nro 44
merkityn noin 2500 m2:n suuruisen määräalan omakotitalon rakentamista varten Linnunlaulun asuinalueelta. Tontin muodosta johtuen tonttia
on laajennettu vähäisessä määrin etelän suuntaan kuitenkin niin, ettei
muutos vaikeuta korttelin ohjeellisen tonttijaon toteutumista.
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta luovuttaa tontin vastikkeetta tunnustuspalkintona merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa menestyneelle urheilijalle.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan
ja allekirjoittamaan tunnustuspalkinnon luovutuskirjan esitetyin ehdoin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 214 SIJAITSEVAN
OMAKOTITONTIN NRO 7 MYYNTIÄ KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 231, liite 45

Pornaisten kunta on 21.10.2019 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 2.249 m2 suuruisen tilan
Tienmutka RN:o 49:18 (611-406-49-18).
Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen
korttelialuetta (AO). Tila muodostaa karttaliitteen mukaisen, Kartanorinteen asemakaavan korttelissa 214 sijaitsevan tontin nro 7. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,18 ja rakennusoikeus 405 km2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon.
Kauppahinta on 67.470 euroa, ja muut ehdot ilmenevät jaettavasta kauppakirjasta.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Allekirjoitettu kauppakirja jaetaan kokouksessa ja se on esityksen liitteenä nro 45.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 45
mukaisena.
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
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Kunnanhallitus

§ 232

Kokouspäivämäärä
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KAHDEN PIENTALOTONTIN HINNOITTELU YLIJOEN ALUEELLA
Khall § 232, liite 46

Ylijoen alueelta, Yläkujan varrelta korttelista 247 on myyty tontit 5
(1 427 m2), 6 (1 000 m2) ja 7 (1 400 m2). Viereiset tontit 8. ja 9. ovat
vielä myymättä. Jäljellä olevien tonttien koot ovat 1 544 m2 ja 2 046
m2, ja niihin sisältyy Järvenpääntien varressa oleva isohko istutettava
osuus. Istutettava osuus on liitetty asemakaavassa tontteihin, jotta alueelle ei syntyisi kunnan hoidettavaksi jäävää pientä puistoaluetta. Tilanne
käy parhaiten ilmi liitteenä nro 46 olevasta kartta-aineistosta.
Pornaisten kunnanvaltuusto on määritellyt Ylijoen asemakaava-alueen
omakotitonttien hinnaksi 25,00 € neliömetriltä. Asemakaavan tonttijako
on ohjeellinen rakennuspaikan vähimmäiskoko 1 000 m2.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Tontin nro 9 myymisestä on neuvoteltu asiakkaan kanssa, joka pitää
tonttikokoa liian suurena alueen muihin tontteihin, kaavaratkaisuun ja
omaan tarpeeseensa verrattuna. Ratkaisu olisi määritellä tontin hinta rakentamiseen soveliaaseen alueeseen, jonka pinta-ala olisi 1.344 m2 ja
kauppahinta 33 600 €. Järvenpääntien puoleinen 200 m2 suuruinen istutettava alue liitettäisiin tonttiin vastikkeetta lisäalueena.
Vastaavanlainen ratkaisu tehtäisiin tontin nro 8 osalta, jolloin tontin
myyntihinta määriteltäisiin 1 446 m2:n mukaan ja vastikkeetta tonttiin
liitettävä, ja omistajan hoidettavaksi tuleva alue olisi 600 m2.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Ylijoen asemakaava-alueen tontit 8 ja 9 korttelissa 247 hinnoitellaan seuraavasti:
Tontin nro 9 hinta määritellään rakentamiseen soveliaan alueen eli 1.344
m2:n mukaan ja Järvenpääntien puoleinen 200 m2 suuruinen istutettava
alue liitetään tonttiin vastikkeetta lisäalueena.
Tontin nro 8 myyntihinta määritellään 1 446 m2:n mukaan ja vastikkeetta tonttiin liitetään omistajan hoidettavaksi tuleva 600 m2 suuruinen alue
Järvenpääntien varresta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

21.10.2019

395

Kunnanhallitus

§ 232

Khall § 232

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 233

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

liikunnan ja terveystiedon avoimen viran hoito 21.10.2019 –
30.5.2020
virkaa hoitanut päätoiminen tuntiopettaja irtisanoutunut tehtävästä
koeaikana
talousarviossa 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 234

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Keravan kaupunki, kaupunginvaltuusto, ote pöytäkirjasta nro
6/2019 7.10.2019 § 94: KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan
jäsenet ja lisäjäsenet vuosille 2019-2021.



Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 3/2019, 12.9.2019.



Päätöksiä ajalta 8. – 21.10.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vs. teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 235

MUUT ASIAT
Khall § 235

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

21.10.2019

236

399

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
225 – 230, 232 - 234

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
231

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
231

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

400

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

