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  12/2018 

Kunnanhallitus  Sivu 

  233 

KOKOUSAIKA Maanantai 4.6.2018 klo 18.00 – 19.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Liu Päivi, poissa 

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Laukka Jorma, Päivi Liun varajäsen 
 

 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, poissa kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Vihertie Hille talous- ja viestintäsuunnittelija, pöytäkir-

 janpitäjä, poistui klo 18.22                                                                                                                                                                                                                                        

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 131 – 141 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 7.6.2018. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Juha Pajunen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki  Hille Vihertie    Hannu Haukkasalo 

  § 131-136  § 137-141 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 7.6.2018 

Allekirjoitukset 

     
 

Terhi Niinikoski   Juha Pajunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 8.6.2018 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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KUNNANVALTUUSTON 28.5.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 131  Kunnanhallitukselle esitellään 28.5.2018 pidetystä kunnanvaltuuston 

 kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  § 31 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2018 

   Otteet: hallintokunnat, esimiehet, kirjanpito 

 

 § 33 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon siirtäminen ja sitä 

 koskevat periaatteet Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymäs-

 sä 

  Otteet: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähalli-

 tus, Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginhallitus, Mäntsä-

 län, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat 

 

 § 34 Määrärahan siirtoesitys/tekninen toimi 

  Otteet: tekninen toimi, kirjanpito, talous- ja viestintäsuun-

 nittelija 

 

 § 35 Linnunlaulun päiväkoti, asemakaavamuutoksen hyväksy-

 minen 

  Otteet: ELY, Maanmittaustoimisto, rakennus- ja ympäris-

 tönsuojelulautakunta, Uudenmaan liitto 

 

 § 36 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 2017 

 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

  Ote: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus 

 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

 vätkä 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. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 132  Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavat rek-

 rytointilupahakemukset: 

 

1) määräaikainen tuntiopettajan palvelussuhde 1.8.2018 – 31.7.2019 vä-

liseksi ajaksi 

- opetettavat aineet ruotsi ja saksa 

- määräaikaisena tilanteen vakiintumattomuuden vuoksi, A2-

kielenä opetettavaa saksaa ei opeteta enää lukuvuotena 2019 - 

2020 

- nykyinen vakinainen viranhaltija irtisanoutunut 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) määräaikainen tuntiopettaja luokanopettajan palvelussuhteeseen 

1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi 

- tehtävää tällä hetkellä hoitava luokanopettaja siirtyy oman kou-

lun erityisluokanopettajan tehtävään 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttölupahakemukset esityksen mu-

 kaan. 

 

 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 JA MIKKO HAKKARAISEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN LU-

KUUN VÄLISEN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 133, liite 21 Pornaisten kunta ja Mikko Hakkarainen perustettavan yhtiön lukuun 

 ovat allekirjoittaneet 25.5.2018 kauppakirjan, jolla Pornaisten kunta myy 

 Pornaisten kunnassa sijaitsevasta Jokimäki –nimisestä tilasta (611-406-

 24-157) noin 8000 m2:n suuruisen määräalan ja sillä sijaitsevat raken-

 nukset. 

 

  Kauppahinta on 141 750 €. Valtuusto on hyväksynyt kauppahinnan 

 26.10.2015 §:ssä 69 ja oikeuttanut kunnanhallituksen tekemään ja alle-

 kirjoittamaan tarjouksen mukaisen kaupan, joka viedään valtuustolle tie-

 doksi. Muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjasta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Mikko Hakkaraisen pe-

 rustettavan yhtiön lukuun 25.5.2018 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

 nro 21 mukaisena. 

 

  Päätös viedään valtuustolle tiedoksi. 

 

  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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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2018 

 

Khall § 134  Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 

  ajan ja paikan. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuoden 2018 syys-

 kaudella pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden en-

 simmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin 

 seuraavana maanantaina. 

 

 Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli 

 mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämis- 

 ja kokouspäivä mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen voidaan 

 käyttää lyhyempää kutsumisaikaa. 

 

 Kunnanhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat: 20.8., 3.9., 17.9., 

 1.10., 15.10., 5.11. (verot), 19.11., 3.12., 17.12. (valtuuston kokouksen 

 jälkeen). 

 

 Lisäksi merkitään tiedoksi valtuuston kokousten ajankohdat: 27.8., 24.9., 

 29.10., 12.11. (verot), 17.12. (talousarvio). 

 

 Kokousajat toimitetaan tiedoksi valtuutetuille. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-5-46 

 

Khall § 135  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman  

   

 HAKIJA:  

 Kiinteistön omistaja on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, jo-

ka koskee 0,8363 hehtaarin kiinteistöä 611-406-5-46 Viljonmäki. Kiin-

teistö on rekisteröity vuonna 1971 ja se on rakentamaton. 

 

 RAKENNUSPAIKKA:   

 Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä 

 osoitteessa Porvoontie 135 Mustijoen rantamilla. Lähistöllä on saman 

 tien varrella parisen kymmentä loma-asuntoa ja omakotitaloa. Ehdotettu 

 rakennuspaikka on loiva, lounaaseen suuntautuva peltorinne. 

 Alakouluun on matkaa 2,2km ja yläkouluun 6,2km sekä päiväkotiin 

  5,2km.   

 Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoa.   

 

 HAETAAN: 

  Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua tontin myyntiä 

  varten.  

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei 

 ole mitään erityisiä aluevarauksia.  

 Kiinteistö on eteläisten kylien osayleiskaavassa, jossa rakennuspaikka 

 on AT alueella eli kyläalueella. AT-alue on tarkoitettu kylämäisen ra-

 kentamisen alueeksi, jolle saa rakentaa yksiasuntoisen asuin- tai lomara-

 kennuksen talousrakennuksineen tai kyläyhteisöjen toimintaa tukevia 

 yleisiä rakennuksia sekä sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta 

 haittaa ympäröivälle asutukselle. Uuden rakennuspaikan tulee olla vä-

 hintään 5000 m2, jos ei ole alueellista vesihuoltoverkostoa. Osayleiskaa-

 vassa on emätilamitoituksen tuoma avoin pallo AT-alueella eli uuden 

 rakennuspaikan symboli. 

 Kiinteistöstä yli puolet on M-alueella, joka on maisemallisesti ja maise-

 mahistoriallisesti arvokasta peltoaluetta. Tämä alue tulee jättää avoimek-

 si, jotta perinteiset avoimet peltoaukeat säilyvät. 

  

 Asemakaavaa ei rakennuspaikalla ole. 

 Alue on MRL:n §:n 16, §:n 72, §:n 136 ja §:n 137 mukaan suunnittelu-

  tarvealuetta. 

   

       ./.. 
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Khall § 135  ./.. 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (30.5.2018): 

 Hakemuksen mukaisesta rakentamisesta ko. paikalle ei saa olla haittaa 

 (MRL137§) asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käy-

 tön muulle järjestämiselle ja sen tulee olla sopivaa yhdyskuntateknisten 

 verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden 

 ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja olla sopivaa maisemalliselta 

 kannalta eikä saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön 

 arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista eikä säilyttä-

 mistä. 

 Rakentaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään ra-

 kentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 

 vaikutuksia. 
  

  Rakennuspaikka on osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen. 

 Asuinrakennus talousrakennuksineen tulee sijoittaa osayleiskaavan 

 osoittamalle AT-alueelle. Rakennusten sijoittamisessa tontille on neuvo-

 teltava rakennustarkastajan ja aluearkkitehdin kanssa niiden lopullinen 

 sijainti rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 

 Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten 

  määräyksiä. 
 

 Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin eh-

 doin.  
 

 Esityslistan oheismateriaalina on tiedoksi ote osoitekartasta ja maakun-

 takaavasta ja valokuvia rakennuspaikalta. 
 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

 Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua aluearkkitehdin 

 esittämin perustein. 
 

 Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että lupakäsittelyn yhteydessä 

selvitetään mahdollisuudet liittyä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkos-

toon. 
 

 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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HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDUSTELU HALUKKUUDESTA YHTEISTYÖHÖN YMPÄ-

RISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVÄKOKONAISUUDEN JÄRJESTÄMISVASTUUN 

SIIRTÄMISEKSI KUNNILLE MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ 1.1.2020 LUKIEN 

 

Khall § 136 Maakuntalakia koskevan esityksen mukaan (HE 15/2015 vp) ympäristö-

terveydenhuollon ja siihen kytkeytyvät tehtävät siirtyvät kunnilta perus-

tettaville maakunnille 1.1.2020 lukien. Hallituksen esitys maakuntalaiksi 

ja laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun 

siirtämistä maakunnalta kunnalle (HE 148/2017 vp) on parhaillaan edus-

kunnassa käsiteltävänä tavoitteena lainsäädännön voimaan tulo ensi 

vuoden alusta. 

 

 Maakuntalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan maakunta voi 

sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle 

kunnalle, jolla maakunnan arvion mukaan on riittävät taloudelliset ja 

muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen. Järjestämisvastuun siir-

ron edellytyksenä olisi, että järjestämisvastuun vastaanottavalla kunnalla 

tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maakunnalla on käytettävissään 

vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit elintarvikelain, 

terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten viranomaistehtävien suo-

rittamiseen. 

 

 Sopimus järjestämisvastuun siirtämisestä olisi tehtävä viimeistään 

31.7.2019 ja se tulisi voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Maakuntaa 

koskevia maakuntalain ja edellä mainittujen lakien säännöksiä sovellet-

taisiin kuntaan siltä osin kuin järjestämisvastuu on siirretty kunnalle. 

Maakunta vastaisi kuitenkin tehtävien rahoituksesta, vaikka järjestämis-

vastuu olisi siirretty kunnalle tai kunnille. 

 

 Porvoon kaupunki järjestää yhteistyösopimukseen perustuen ympäristö-

terveydenhuollon maakuntaan siirtyvät palvelut Askolassa, Lapinjärvel-

lä, Loviisassa, Porvoossa, Pornaisissa ja Sipoossa löytöeläinpalveluja lu-

kuun ottamatta. Nykymuodossa palvelut on järjestetty vuodesta 2009 lu-

kien. Ympäristöterveydenhuolto järjestetään Porvoossa neljässä toimin-

tayksikössä: terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto 

ja hallinto. Vakansseja on tällä hetkellä yhteensä 29 kpl. Kuvaus ympä-

ristöterveydenhuollon nykyisestä järjestämistavasta sekä eräistä järjes-

tämisvastuun siirrossa huomioon otettavista asioista lähetetään tiedoksi 

ilman liitenumeroa.  

 

 Helsingissä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa kaupunkiympä-

ristötoimialan ympäristöpalvelut. Tehtävä kuuluu ympäristöpalveluissa 

elintarviketurvallisuus- ja ympäristöterveysyksiköille ja siihen käytetään 

63 henkilötyövuotta. Luku ei sisällä hallintopalveluita eikä ulkoistettua 

eläinlääkäripalvelua.     ./.. 
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Khall § 136 ./.. 

 Helsingin kaupunki on 29.1.2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Uu-

denmaan liitolle aikovansa jatkossakin hoitaa tämän tehtävän itse. 

 

 Helsingin kaupunki tiedustelee muilta tulevan Uudenmaan maakunnan 

kunnilta ja ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiltä, onko kunnilla 

ja valvontayksiköillä halukkuutta yhteistyöhön Helsingin kaupungin 

kanssa järjestämisvastuun siirtämiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä 

kunnille. Helsinki on pyytänyt vastausta 31.5.2018 mennessä. 

 

 Porvoon kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.5.2018. 

Päätöksessään kaupunginhallitus toteaa, että Porvoon kaupunki suhtau-

tuu periaatteessa myönteisesti ympäristöterveydenhuollon järjestämis- ja 

tuottamisvastuuta koskevaan yhteistyöhön Helsingin kaupungin kanssa, 

ja on valmis aloittamaan asian vaatimat yksityiskohtaiset neuvottelut. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Porvoon kaupungin kannanoton ja 

ilmoittaa vastauksenaan Helsingin kaupungin tiedusteluun, että Pornais-

ten kunta haluaa olla mukana kuntien välisissä, asiaa koskevissa neuvot-

teluissa. 

 

 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 § 137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ./.. 
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Khall  § 137  ./.. 
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TALOUS- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN VIRAN MUUTTAMINEN TALOUSJOHTAJAN 

VIRAKSI 

 

Khall § 138 Pornaisten kuntaan kesäkuussa 2017 valitun talous- ja viestintäsuunnitte-

lijan viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto. 

Valitulta edellytettiin hyvää osaamista kunta-alan taloushallinnon suun-

nittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyvää toimisto- ja 

tietotekniikan hallintaa sekä viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja 

viestintäsuunnittelija on toiminut kunnan johtoryhmän jäsenenä. 

  

 Talous- ja viestintäsuunnittelijan toimenkuva on osittain muuttunut ke-

väästä 2017, ja hän on toiminut projektipäällikkönä kunnan taloushallin-

non uudistamisessa ja sähköisten palvelujen kehittämisessä.   

 

 Talous- ja viestintäsuunnittelija on myös toiminut Pornaisten kunnan 

edustajana kuntien yhteisissä taloushallinnon valmisteluryhmissä sekä 

Kuuma-seudulla että 6-sotessa. Tällaiset kunnan edunvalvontaan ja yh-

teistyöhön liittyvät tehtävät samoin kuin itsenäisesti käytävät neuvottelut 

yhteistyökumppaneiden kanssa tulevat jatkossa lisääntymään.  

 

 Em. ryhmissä ja neuvotteluissa kuntien edustajina toimivat niiden ta-

lousjohtajat, ja Pornainen on ainoa kunta, jonka edustaja toimii niissä 

suunnittelijan nimikkeellä. Toiminnan ja edustuksen uskottavuuden kan-

nalta on perusteltua yhdenmukaistaa virkanimike talousjohtajaksi myös 

Pornaisissa. 

 

 Jatkossa, kun sähköisten palvelujen kehittämiseen liittyvät projektit saa-

daan valmiiksi, viestintätehtävät tulevat korostumaan talousjohtajan toi-

menkuvassa aikaisempaa enemmän nimikemuutoksesta huolimatta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

 Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talous- ja viestintäsuunnitteli-

jan viran muuttamisen talousjohtajaksi ja esittää nimikemuutoksen edel-

leen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Nimikemuutos astuu voimaan 

1.8.2018. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014.  

 

       ./.. 
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Khall § 138  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Hille Vihertie ei esteellisenä osallistunut asian käsitte-

lyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tämän päätöksen osalta toimi Hannu Haukka-

salo. 

   

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 139  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 24.5.2018 UU-

DELY/2388/2018: Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjel-

masta, Pornaisten maankaatopaikka. 

 Myrskylän kunnanvaltuusto, pöytäkirjanote § 7, 21.5.2018: Itä-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkaminen. 

 Myrskylän kunnanvaltuusto, pöytäkirjanote § 11, 21.5.2018: Itä-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 2017 hyväksy-

minen. 

 Päätöksiä ajalta 15.5. - 4.6.2018: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

  _______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 140 Kunnanhallitus keskusteli: 

 

- Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn lähiaikoina tule-

vista asioista. 

 

- Parkkojan kentän kunnosta. 

 

- Joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä uuden liikennekaaren 

voimaantulon jälkeen. 

 

 ______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  4.6.2018  141 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


