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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  9/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  168 

KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2021 klo 18.00 – 18.55 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, teams 

Laukka Jorma, teams 

Niinikoski Terhi, teams 

Nyrhivaara Henna, teams 

Palviainen Erja, teams   

Vilén Mika, teams 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka, teams kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, poissa kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 97 – 110 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 6.5.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja Erja Palviainen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 6.5.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Henna Nyrhivaara    Erja Palviainen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 7.5.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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169 Kunnanhallitus § 97  3.5.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 26.4.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 97 Kunnanhallitukselle esitellään 26.4.2021 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   § 14 Koskikaaren AO-tontin hinnoittelu 

    Ote: tekninen toimi 

 

§ 16 Tartuntatautilain tarkastustoimintaa koskevan kuntien yh-

teistoimintasopimuksen hyväksyminen 

Otteet: Porvoon kaupunki, Porvoon ympäristöterveyden-

suojelu, Askolan kunta, Lapinjärven kunta, Loviisan kau-

punki, Sipoon kunta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

§ 17 Kannusterahan maksaminen Pornaisten kunnan palveluk-

sessa oleville henkilöille 

  Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito, palkat 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan 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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170 Kunnanhallitus § 98  3.5.2021 

 

 

 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 98 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 

8.6.2021 klo 12.30. 

 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on 

lähetettävä viimeistään neljätoista päivään ennen kokousta jäsenkuntien 

kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajil-

le. 

 

Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 19.5.2021 

mennessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 8.6.2021 pi-

dettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Mika Vilénin ja varaedusta-

jaksi Peter de Jongin Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 8.6.2021 

pidettävään yhtymäkokoukseen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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171 Kunnanhallitus § 99  3.5.2021 

 

 

 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 

 

Khall § 99 Uudenmaan aluetoimisto vastaa kutsuntojen toteuttamisesta alueellaan 

asevelvollisuuslain mukaisesti. Asevelvollisuuslaki määrittää tehtävät 

aluetoimiston lisäksi myös poliisille sekä kunnalle.  

 

   Pornaisten kutsunnat järjestetään 23.8.2021 Askolassa klo 9 alkaen. 

 

 Uudenmaan aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään kutsuntalautakun-

taan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lautakuntien jäsenten toivo-

taan olevan sosiaali- tai nuorisotyön parissa työskenteleviä henkilöitä. 

 

Valittujen nimet ja yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan Uudenmaan 

aluetoimistoon 1.6.2021 klo 12.00 mennessä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen 23.8.2021 pidettävään 

kutsuntatilaisuuden kutsuntalautakuntaan. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan jäseneksi Tea Niemisen ja 

varajäseneksi Henna Nyrhivaaran. 

 

______________________ 
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172 Kunnanhallitus § 100  3.5.2021 

 

 

 

VUONNA 2020 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET 

 

Khall § 100   Valtuutetut ovat vuonna 2020 jättäneet seuraavat aloitteet: 

 

1) Tea Niemisen ja 15 muun valtuutetun allekirjoittama aloite 

22.6.2020: Pornaisten nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus kun-

nanvaltuustolle 

- valtuusto käsitellyt aloitteen 31.8.2020 §:ssä 41 ja to-

dennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

2) Keskustan valtuustoryhmän 28.9.2020 jättämä aloite koskien kestä-

vän liikkumisen/joukkoliikenteen kehittämistä 

- valtuusto on käsitellyt aloitteen 21.12.2020 §:ssä 66 ja 

todennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

3) Keskustan ja SDP:n valtuustoryhmien aloite 31.8.2020, koirille oma 

nimetty uimapaikka 

- vuoden 2021 talousarviossa on varattu 20 000 €:n mää-

räraha koirien ulkoilureitin ja uimapaikan rakentamista 

varten 

- aloitteen käsittely on kesken 

4) SDP:n valtuustoryhmän aloite 31.8.2020, pyöräilyn ja pyörämatkai-

lun edistäminen Pornaisissa 

- aloitteen käsittely on kesken 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2020 jätetty-

jen aloitteiden käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että aloit-

teet 1 ja 2 ovat loppuun käsitelty, aloitteiden 3 ja 4 osalta käsittely on 

vielä kesken. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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173 Kunnanhallitus § 101  3.5.2021 

 

 

 

VUONNA 2020 JÄTETTY KUNTALAISALOITE 

 

Khall § 101   Anttilantien päällystämiseen liittyvä kuntalaisaloite jätetty 9.1.2020. 

 

- valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.5.2020 §:ssä 19 ja päättänyt mer-

kitä Anttilantien alkuosan päällystämisen ja Mika Waltarin koulun 

pysäköintialueen päällystämisen yhteishankintana ELY-keskuksen 

kanssa ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2020 jätetyn 

kuntalaisaloitteen käsittelytilanteen tietotoonsa saatetuksi ja toteaa, että 

vuonna 2020 jätetty kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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174 Kunnanhallitus § 102  3.5.2021 

 

 

 

TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 102  Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

Kiinteistönhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.7.2021 alka-

en. 

 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut 

- talousarviossa on varattu määräraha 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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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175 Kunnanhallitus § 103  3.5.2021 

 

 

 

PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 103 Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahake-

muksen:  

 

Koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 

8.8.2021 alkaen koulupäivien ajaksi, työaika 38,25 h. 

 

- hoidettu hankerahoituksella 4 vuotta, tarve on vakiintunut 

- opetussuunnitelman mukainen lähikouluperiaate edellyttää riittävää 

määrää koulunkäynninohjaajia 

- talousarviossa on varattu määräraha 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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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176 Kunnanhallitus § 104  3.5.2021 

 

 

 

PERUSKOULULAISILLE MYÖNNETTÄVÄT STIPENDIT 

 

Khall § 104 Kunnalla on ollut tapana myöntää tietty summa vuosittain peruskoululai-

sille myönnettäviin stipendeihin. Stipendeihin on käytetty osittain jatku-

van tuottotilin korkoa, jota ei viime vuosina ole kuitenkaan kertynyt. 

Stipendeihin myönnetty summa on ollut 700,00 €. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää myöntää stipendeinä jaettavaksi 700,00 €. 

 

   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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177 Kunnanhallitus § 105  3.5.2021 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPERIAATTEET 

 

Khall § 105, liite 24 Pornaisten kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018 – 2020 on yh-

tenä tavoitteena kehittää uusia toimintatapaoja lisäämään kunnan elin-

voimaa ja kuntalaisten aktiivisuutta. Tämän vuoksi talousarvioon on va-

rattu 20 000 €:n määräraha osallistuvaan budjetointiin, mikä kannustaa 

kuntalasia ja kunnan yhteisöjä osallistumaan kehittämiseen ja ideoimaan 

kuntaa kehittäviä hankkeita ja tapahtumia. 

 

Liitteenä nro 24 on luonnos osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteis-

ta. 

 

 Mikäli kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperi-

aatteet, niin toteutusaikataulu on seuraava: 

 

- haku avataan 10.5. mennessä 

- ehdotukset tulee jättää viimeistään 4.6. 

- hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 7.6. 

- hakemusten käsittely johtoryhmässä 8.6. 

- kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 14.6. 

- tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden 

yhteyshenkilöille 14.6. 

- mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hal-

lintojohtajalle 30.6. mennessä 

- ennakkoavustukset maksetaan 2.7. mennessä 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet 

liitteen nro 24 mukaisena. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätösestä 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 / 611-405-1-58 

 

Khall § 106  HAKIJA: 

Esisopimuksella määräalan omistukseensa hankkinut on jättänyt suunnit-

telutarveratkaisuhakemuksen, joka koskee 10.000 m2 suuruista määrä-

alaa tilasta Pohjanrinne 611-405-1-58. Kantatila on kooltaan 19,778 ha. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen määräala sijaitsee Pornaisten keskiosassa Lahan kylässä, La-

hantien varrella. Rakennuspaikka on metsämaata, ja sijaitsee n. 4,5 km:n 

päässä koulusta ja kaupallisista palveluista. Alueella ei ole alueellista ve-

si- ja viemäriverkostoa. 

 

  HAETAAN: 

 Määräalan omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua 150 k-m2:n suu-

ruiselle omakotitalolle ja 100 k-m2 suuruiselle autotalli-/ talousraken-

nukselle. 

 

KAAVOITUSTILANNE JA MITOITUSTARKASTELU: 

Maakuntakaavassa rakennuspaikka on valkoisella alueella, jolla ei ole 

mitään erityisiä aluevarauksia. Rakennuspaikka sijaitsee osayleiskaavo-

jen ulkopuolisella alueella, jolla rakennuspaikan vähimmäiskoon tulee 

olla vähintään 10.000 m2. 

 

Rakentamishankkeesta on laadittu rakennusoikeustarkastelu, jossa on 

arvioitu tilan kantatilapohjaista rakennusoikeutta suhteutettuna Pohjois-

ten kylien osayleiskaavassa esitettyyn mitoitukseen. 

 

Käytännössä osayleiskaavojen ulkopuolella on noudatettu suunnittelu-

tarveratkaisuissa v. 2008 ja 2019 osayleiskaavoja tiukempia ohjeellisia 

mitoitusperusteita.  

 

Niissä osayleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikkojen määrä 

tilaa kohden on kytketty vesiosuuskuntien toiminta-alueisiin. Mikäli ra-

kennuspaikka sisältyy vesiosuuskunnan toiminta-alueelle, on lupahake-

muksen yhteydessä mitoitus laskettu kuten osayleiskaava-alueella, mutta 

hyväksytty yksi rakennuspaikka vähemmän kuin mitä määrä olisi tilan 

sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. Mikäli rakennuspaikka sijoittuu toi-

minta-alueen ulkopuolelle, lasketaan mitoitus kuten osayleiskaava-

alueella, mutta hyväksytään vain ½ (puolet) siitä rakennuspaikkojen 

määrästä mitä määrä olisi tilan sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. 

 

     ./.. 
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Khall § 106  ./.. 

Tässä tapauksessa kantatilalla olisi kaksi rakentamatonta rakennuspaik-

kaa sijoittuessaan osayleiskaava-alueelle. Kaavan ulkopuolisella alueella 

rakennuspaikkojen määrä olisi tässä tapauksessa sama, eli 2-1=1 tai 

2:2=1. Tällä perusteella on kohtuullista puoltaa suunnittelutarveratkaisua 

nyt haettavalle rakennushankkeelle. 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kiinteistörekisterin karttaote, ra-

kennushanketta koskeva asemapiirros ja rakennusoikeustarkastelu. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua seuraa-

vin perustein:  

 

Rakennusoikeustarkastelun perusteella kantatilalla olisi kaksi rakenta-

matonta rakennuspaikkaa, mikäli se sijoittuisi osayleiskaava-alueelle. 

Kaavan ulkopuolisella alueella uusien laskennallisten rakennuspaikkojen 

määrä on yksi. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen 

on kohtuullista puoltaa suunnittelutarveratkaisua nyt haettavalle raken-

nushankkeelle. 

 

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 

 

 

 

 

180 Kunnanhallitus § 107  3.5.2021 

 

 

 

SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 107  Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

Koulukuraattorin määräaikainen palvelussuhde 1.8.2021 – 30.6.2022 vä-

liseksi ajaksi. 

 

- perhevapaan jatko 

- oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää kunnan järjestävän laissa 

määritellyn mukaisesti kuraattoripalveluja 

- Pornaisissa yksi koulukuraattori 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan 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 

 

 

 

 

181 Kunnanhallitus § 108  3.5.2021 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 108  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 13.4.2021. 

 Päätöksiä ajalta 20.4. – 3.5.2021: 

Kunnanjohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin pää-

töksiin. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

182 Kunnanhallitus § 109  3.5.2021 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 109 Keskusteltiin Järvenpää – Pornainen iltavuoron jatkosta syyskaudella ja 

mahdollisista muista liikkumisjärjestelyistä sekä kestävän liikkumisen 

selvityksen laatimisesta. 

 

 ______________________ 

 

  

  

 

 



 

 

183 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  3.5.2021  110 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

97, 100 - 109 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

98, 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

98, 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

184 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 

Markkinaoikeus  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

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 

 

 


