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Maanantai 16.12.2019 klo 19.46-19.52

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika, poissa
Nyrhivaara Henna, Jenni Lastuvuoren varajäsen
de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Marttila Seija
Samola Riitta

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
hallintojohtaja, esittelijä
talous- ja viestintäjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

282 – 286

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 19.12.2019.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Aija Franti.
Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Samola

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

Pornainen 19.12.2019
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 20.12.2019
Virka-asema

Talous- ja viestintäjohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Riitta Samola
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 282

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Esiluokan opettajan avoimen viran hoito 1.8.2020 – 31.7.2021
- virka on ollut määräaikaisesti täytettynä 1.1.2019 alkaen, perusteena
on oppilasmäärän väheneminen ja tilanteen vuosittainen arvio
- työnkuva ennallaan
- talousarviossa varattu määräraha
- yhtenäiskoulun esiluokille perustetaan lukuvuodeksi 2020 – 2021
kaksi ryhmää
2) Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2020 alkaen
- nykyinen viranhaltija irtisanoutunut tehtävästään 1.2.2020 alkaen
eläköitymisen vuoksi
- ajanjakso 1.2. – 30.5.2020 avoimen viran hoidon erillisellä ulkoisella
haulla
- vakinainen virka hakuun helmikuussa 2020
- talousarviossa varattu määräraha
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KUNNANVALTUUSTON 16.12.2019 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 283

Kunnanhallitukselle esitellään 16.12.2019 pidettävästä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 84

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelman käsittely
Otteet: toimialat/työpisteet, kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja, Askolan kunta, Keusoten hallitus

§ 85

Määrärahamuutosesitykset vuoden 2019 talousarvioon
Otteet: Kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja, kuntakehitystoimiala

§ 86

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma
Otteet: kuntakehitystoimiala, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, aluearkkitehti

§ 87

Laidunalueen asemakaavan hyväksyminen
Otteet: Uudenmaan ELY-keskus, kuntakehitystoimiala,
muistutuksen jättäneille

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
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ASIA EI OLE NÄHTÄVISSÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Khall § 285

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Päätöksiä ajalta 3. – 16.12.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vs. teknisen johtajan päätökset.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 286

MUUT ASIAT
Khall § 286

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

16.12.2019

287
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
282, 283, 284, 285, 286

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- 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

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

482

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
Markkinatuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

273

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

