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Nro
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Sivu

376
KOKOUSAIKA

Maanantai 18.10.2021 klo 18.00 – 19.05

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija, teams
Juntunen Juha
Nyrhivaara Henna, teams
Palviainen Erja, teams
Runolinna Liljan-Kukka
Vilén Mika, poissa

puheenjohtaja

Virtanen Harri, teams
Nieminen Tea, teams
Valve Mari
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

235 – 243

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 21.10.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Aija Franti.

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 21.10.2021
Allekirjoitukset

Liljan-Kukka Runolinna
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 26.10.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 235

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021

377

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 235

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
19.11.2021 klo 12.30.
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on
lähetettävä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien
kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille.
Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 1.11.2021
mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 19.11.2021
pidettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Mika Vilénin ja varaedustajaksi Peter de Jongin 19.11.2021 pidettävään Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 236

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021

378

KUNNAN YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN
SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2022 ALUEVAALEJA VARTEN
Khall § 236

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 12.1. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12.1 –
15.1.2022.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa
kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat
voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 mennessä.
Kunnanhallituksen päätöksestä on käytävä ilmi äänestyspaikan nimi,
käyntiosoite ja päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin
ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Ennakkoäänestyspaikkoina (laitosäänestys) ovat lisäksi sairaalat, ympärivuorokautiset
hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset.
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusreksiteriin hänen kohdalleen.
Pornaisten kunnassa on kolme äänestysaluetta. Kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kunnanviraston valtuustosali.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnan yleinen äänestyspaikka vuoden 2022
aluevaaleissa on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali, postiosoite:
PL2, 07171 Pornainen, käyntiosoite: Kirkkotie 176, 07170 Pornainen,
puhelin (019) 5294 500 (vaihde), telefax (019) 664 7006.

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021

379

Kunnanhallitus

§ 236

Khall § 236

./..
Kunnanviraston ennakkoäänestyspaikka on avoinna aluevaaleissa
12.1. – 18.1.2022 seuraavasti:
-

keskiviikko 12.1.2022
torstai 13.1.2022
perjantai 14.1.2022
lauantai 15.1.2022
sunnuntai 16.1.2022
maanantai 17.1.2022
tiistai 18.1.2022

klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00
klo 10.00 – 12.15
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 14.00
klo 10.00 – 16.00
klo 10.00 – 18.00

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnan laitosäänestyspaikkoina ovat
Aurinkomäen palvelukeskus ja Attendo Onnentäyttymyksen hoivakoti,
vaalitoimikunta päättää näiden paikkojen ennakkoäänestysajankohdista.
Aluevaalien vaalipäivän äänestystä varten äänestysalueiden äänestyspaikat ovat:
-

Parkkojan koulu, Alkutaival 16 (äänestysalue 001)
Mika Waltarin koulu, Anttilantie 9 (äänestysalue 002)
Pornaisten kunnanvirasto, Kirkkotie 176 (äänestysalue 003)

Kunnan yleisen ennakkoäänestyspaikan sekä vaalipäivän äänestyspaikan
tiedot ilmoitetaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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§ 206

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021
6.9.2021

380
334

VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN
Khall § 206

Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan
kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi
ajaksi 5 tai 7 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäsenistä ja varajäsenistä 3 tai 5 valitaan Pornaisten kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista. Kunnanhallitus pyytää esityksen
jäsenistä ja varajäsenistä ja vahvistaa sen jälkeen vammaisneuvoston kokoonpanon. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti Pornaisten kunnassa toimivia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä
Lisäksi kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon yhden ja sivistyslautakunta yhden jäsenen ja varajäsenen.
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vammaisneuvosto voi tarvittaessa pyytää kokouksiinsa asiantuntijoita.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus pyytää Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:tä ja sivistyslautakuntaa esittämään edustajansa vammaisneuvoston jäseniksi ja
varajäseniksi.
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston saatuaan esitykset.
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.
______________________

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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381

Kunnanhallitus

§ 237

Khall § 237

./..
Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry on kokouksessaan 17.8.2021
esittänyt kunnanhallitukselle, että vammaisneuvostoon nimettäisiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsenet
Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
Anu Haukanheimo-Skogman
Katja Pohjolainen
Marja-Leena Kaskinen

Varajäsenet
Saija Palomäki
Eliisa Leppänen
Kaisa Nieminen
Jenny Vilkman
Mia Haansuu

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.9.2021 nimennyt vammaisneuvostoon jäseneksi Marko Stjernvallin ja varajäseneksi Vesa-Pekka Husson.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet
Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
Anu Haukanheimo-Skogman
Katja Pohjolainen
Marja-Leena Kaskinen
Marko Stjernvall
Juha Juntunen

Varajäsenet
Saija Palomäki
Eliisa Leppänen
Kaisa Nieminen
Jenny Vilkman
Mia Haansuu
Vesa-Pekka Husso
Juha Virkki

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus
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sivu

18.10.2021
23.8.2021

382
300

TALOUS- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VAALI
Khall § 187

Talous- ja viestintäjohtajan viran hakuaika päättyi 17.8.2021 klo 12.
Hakuaikana kunnanhallitukselle tuli 7 hakemusta.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.
Hakijalta edellytetään hyvää osaamista kunta-alan taloushallinnon suunnittelu- ja raportointitehtävistä. Lisäksi edellytetään hyvää toimisto- ja
tietotekniikan hallintaa, projektiosaamista sekä viestintämyönteistä työotetta. Talous- ja viestintäjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi yhdistelmä hakijoista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:
-

Anders Backström
Kalle Eklund
Kirsi Kettunen
Juha Savela

Lisäksi kunnanhallitus päättää haastatteluryhmän kokoonpanosta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Haastatteluryhmään nimettiin Juha Virkki, Liljan-Kukka Runolinna,
Hannu Haukkasalo ja Seija Marttila.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
./..
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./..
Talous- ja viestintäjohtajan viran hakuaikaa jatkettiin 4.10.2021 saakka.
Kaikkiaan virkaa haki 15 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa saatuaan toisen viran.
Haastatteluryhmä on haastatellut Kirsi Kettusen, Juha Savelan, Anders
Backströmin, Antti Kärkkäisen ja Janne Majoisen. Haastatelluista ovat
Kettunen, Kärkkäinen ja Majoinen olleet testattavana.
Haastatteluryhmä kokoontuu 18.10.2021 ennen kunnanhallituksen kokousta.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talous- ja viestintäjohtajan virkaan valitaan Antti Kärkkäinen. Virka täytetään vakinaisesti neljän kuukauden koeajan jälkeen.
Antti Kärkkäinen on hakemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella soveliain talous- ja viestintäjohtajan virkaan.
Vaali vahvistetaan sen jälkeen kun henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.6.2021 / OSAVUOSIKATSAUS 2
Khall § 239, liite 51

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1. – 30.6.2021 on esityslistan liitteenä nro 51.
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Toimintatuottojen toteutuma 30.6.2021 tilanteessa on 56,18 % ja
toimintakulujen 48,92 %. Toimintatuottoja kasvattavat päivähoitomaksutuotot ja vesimaksutuotot, joita on kertynyt arvioitua enemmän. Tontin
myyntivoittoja on 30.6.2021 mennessä kertynyt 171 646 euroa.
Henkilöstökulut ovat puolivuotiskauden osalta toteutuneet talousarvion
mukaisena.
Keusote on käsitellyt talouden ja jäsenkuntien raportoinnin ennustetta 18/2021 yhtymähallituksessa 23.9.2021. Ennusteen mukaan sosiaali- ja
terveystoimen menomäärärahoihin tullaan tarvitsemaan lisämäärärahaa.
Lisämäärärahaa ei tässä vaiheessa vielä esitetä vaan odotetaan Keusoten
esitystä.
Kuntaliiton verotuloennusteissa on ollut alkuvuoden aikana heittelyä, joten verotuloihin ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia, vaan se tehdään
kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä joulukuussa. Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat tähän mennessä olleet pelättyä pienemmät. Verotuloja on kertynyt 30.6.2021 mennessä
54,86 %.
Valtionosuuksia on kertynyt 30.6.2021 mennessä 50,03 %.
Osavuosikatsauksessa on esitetty toimialaoittain arvioita talousarvion toteutumisesta. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien loppuvuoden kertymät sekä Keusoten menojen kehitys vaikuttavat tämän vuoden tuloksen muodostumiseen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.9.2021 käsitellyt sivistystoimen
osavuosikatsausesityksen.
./..
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Osavuosikatsauksessa esitetään talousarviomuutoksia elinkeinoelämän
kehittämiseen, yleishallintoon sekä ympäristönsuojeluun. Elinkeinoelämän kehittämisestä kohdasta joukkoliikenne esitetään siirtoa 15 000
yleishallinnon alle kohtaan kunnanhallitus. Lisäksi kuntakehityksen puolelta ympäristönsuojelusta esitetään siirtoa 10 000 yleishallinnon alle
kohtaan kunnanhallitus. Näiden muutosten vaikutus hallinto- ja taloustoimialan toimintakatteeseen on -10 000 ja kuntakehityksen toimintakatteeseen +10 000. Koko kunnan tasolla vaikutusta toimintakatteeseen ei
ole.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. –
30.6.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimialakohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset käyttötalouteen siten, että kunnanhallitus hyväksyy elinkeinokehittämisen kohdasta joukkoliikenne 15 000 €:n siirron yleishallintoon kohtaan kunnanhallitus.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy kuntakehityksen kohdasta ympäristönsuojelu 10 000 €:n määrärahasiirron yleishallinnon kohtaan kunnanhallitus.
Edellä mainitut talousarviosiirrot liittyvät strategiaseminaarin toteutukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VASTAUS LAHAN SILLAN UUSIMISTA KOSKEVAAN LAUSUNTOPYYNTÖÖN
ESAVI/17791/2021
Khall § 240

Aluehallintovirasto on pyytänyt Pornaisten kunnalta lausuntoa
Lahankylän yksityistien tiekunnan 000-2005-K8466, hakemaan lupaan
uuden sillan rakentamiselle Mustijoen ylitse ja paikalla sijaitsevan
vanhan sillan purkamiselle Lahantiellä Pornaisissa.
KUVAUS HANKKEESTA
Mustijoen yli kulkeva vanha silta on huonokuntoinen palkkisilta, joka on
perustettu kallionvaraisesti betonisille maatuille ja välimaatuille. Silta on
rakennettu 1940 – 1950-luvuilla ja sillan kansirakenteita on korjattu
1990-luvulla. Silta on tullut käyttöikänsä päähän, joten se on uusittava.
Uusi silta on tarkoitus perustaa kallionvaraisesti teräsbetonisille perustuksille. Perusrakenteiden päälle asennettava uusi silta on liimapuinen
palkkisilta. Vanha silta puretaan kokonaisuudessaan.
Rakennustyöt ajoitetaan siten, että joen pinta on mahdollisimman alhaalla. Lahantie voidaan sulkea rakentamisen ajaksi. Purku- ja rakennustyöt
kestävät noin 6-8 viikkoa ja ne on tarkoitus toteuttaa 1.6. - 30.9.2022 välisenä aikana.
Silta sijaitsee Lahantiellä Lahan kylässä yhdyskuntarakenteen kannalta
edullisen asumisen vyöhykkeellä M alueella. Sillan yli kulkee
osayleiskaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Sillan läheisyydessä
ei ole kaavassa osoitettuja museoviraston suojelemia kohteita.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään sillan rakennussuunnitelma.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta puoltaa Lahan yksityistien tiekunnan hakemaa lupaa
sillan rakentamiselle.
Uuden sillan rakentaminen tukee osayleiskaavan ratkaisuja ja Mustijoen
yli kulkeva silta on tärkeä reitti joen itäpuolella asuville kuntalaisille.
Suunniteltu uusi puupalkkisilta ei eroa ulkonäöltään merkittävästi vanhasta sillasta ja se sulautuu hyvin ympäristöön edellisen tavoin. Lisäksi
vanhan sillan välimaatuet puretaan. Sillan rakennussuunnitelmassa on
yksilöity käytetyt menetelmät ja rakenteet.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021
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Kunnanhallitus

§ 240

Khall § 240

./..
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 241

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021
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ILMOITUSASIAT
Khall § 241

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:








Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 3/2021, 30.9.2021.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeudenilmoitus 8.10.2021 dnro
01267/01.01.00/2021: Käräjäoikeuden lautamiesten toimikausi.
Digi- ja väestötietoviraston kirje 11.10.2021: Vuoden 2022 aluevaalit, äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen
ilmoittaminen.
Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 10/2021,
28.9.2021.
Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 11/2021,
5.10.2021.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 30.9.2021.
Päätöksiä ajalta 5. – 18.10.2021:
Kunnanjohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
Ennen kokouksen alkua projektipäällikkö Kati Harkoma esitteli Ikäihmisten palvelukortteli –hanketta.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 242

MUUT ASIAT
Khall § 242

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

18.10.2021
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

18.10.2021

243
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
236, 238, 239, 240, 241, 242

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
235, 237

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

235, 237

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

391

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
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 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

