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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 90

ASIAT

90 – 97

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osku Kuusela ja Jorma Laukka.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harri Virtanen

Seija Marttila

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

Pornainen 20.12.2021
Allekirjoitukset

Osku Kuusela
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jorma Laukka

Aika ja paikka

Pornainen 21.12.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 90

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.12.2021

149

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 90

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
9.12.2021 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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22.11.2021
28.6.2021
19.10.2020
18.5.2020
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244
310
161

PORNAISTEN PORTTI, ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 93, liite 17

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pornaisten Portin asemakaavan 10.12.2007 ja
kaava sai lainvoiman 15.1.2008. Myöhemmin kunta on ostanut kaavan
lähialueelta lisämaata, joka on nyt kaavan laadinnan ja laajennustarkastelun kohteena.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueen itäreunaan lisää yritystontteja.
Pornaisten Portin voimassa olevan asemakaavan on laatinut DI Pertti
Hartikainen Karttaako Oy:stä. Hän on selvittänyt asemakaavan laadintaa
varten kaavan lähtökohtia ja laatinut tähän liittyen kaksi viitesuunnitelmaa laajennusalueesta. Lähtökohtatarkastelu ja viitesuunnitelmat lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi ilman liitenumeroa.
Lähtökohtatarkasteluun perustuen on tarkoituksenmukaista jakaa suunnittelualue kahteen osaan, ensivaiheessa kaavoitettavaan alueeseen ja
tarkastelualueeseen. Menettelyä esitetään noudatettavaksi, jotta tarkastelualuetta koskevat kysymykset eivät viivästyttäisi kaavan laadintaa
muulla alueella. Tarkastelualueella on korkeuseroista johtuen tarpeen
selvittää kallioisen mäen madaltamista. Madaltaminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi riittävän loivan pääsytieyhteyden ja riittävän laajan, tasaisen tonttimaan aikaansaamisen kannalta. Tarkastelualueen osalta arvioidaan myös alueen toteuttamismahdollisuutta ilman merkittävää alueen tasaamista ja asemakaavan toteuttamismahdollisuutta ilman läpiajotietä jo toteutetulta alueelta uudelle alueelle.
Kaavan laatijaksi on valittu DI Pertti Hartikainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asetetaan nähtäville kunnanvirastoon ja kunnan kotisivuille internettiin
30 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä myös tämän jälkeen koko
kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan (MRL 62 §, MRA
30 §).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Pornaisten Portin laajennusalueen asemakaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti
Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 91
§ 262
§ 152
§ 187
§ 93

Khall § 93

./..
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 548 9936.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 187, liite 40 a,b

Pornaisten Portin laajennusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) oli nähtävillä 27.5–29.6.2020 välisenä aikana. Suunnitelmasta ei
jätetty mielipiteitä.
Alueen asemakaavan muutos- ja laajennusalueen luonnos on nyt valmistunut nähtäville asetettavaksi.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainnekuva. Täydennetty OAS on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille
16.10.2020.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 40 a olevan ja 12.10.2020
päivätyn asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30
päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. Liitteenä nro 40 b oleva OAS asetetaan samassa yhteydessä nähtäville.
Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta
pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 91
§ 262
§ 152

Khall § 152, liite 33-34

./..
Pornaisten Portin asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus ja kaavaselostus ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten
Asemakaavan laajennuksen luonnos ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 30.10–30.11.2020 välisenä aikana.
Luonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa. Mielipiteitä asemakaavan luonnoksesta ei esitetty. Liitteenä nro 33 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä
nro 34 asemakaavan kaavaselostus ja kaavan laatijan vastineet lausuntoihin, havainnekuva, kuivatusverkko sekä kuvaus alueen vesihuollosta.
Kaavaselostus toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla ennen kokousta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vastineet esitettyihin lausuntoihin ja niiden perustella tehdyt muutokset asemakaavaan. Samalla kunnanhallitus päättää
asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.
Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta
pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja tekninen johtaja Antti Ikonen puh. 040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 262, liite 53-55

Pornaisten portin asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva
ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 30.8–29.9.2021 ja siitä
pyydettiin MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot. Uudenmaan liitto ja Askolan rakennusvalvonta ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa. Yhtään
muistutusta ei jätetty.
./..
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Khall § 262

./..
Liitteenä nro 53 kaavaselostus ja liitteenä nro 54 on asemakaavakartta.
Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen on liitteenä nro
55.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 8.11.2021 päivätyn
vastineen ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavaan tehdyt vähäiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 91, liite 16-18

Liitteenä nro 16 kaavaselostus ja liitteenä nro 17 on asemakaavakartta.
Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen on liitteenä nro
18.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
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16.12.2021
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2021 / OSAVUOSIKATSAUS 3
Khall § 272, liite 57

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnan valtuustolle ja
kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1. – 30.9.2021 on esityslistan liitteenä nro 57.
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion tulisi olla toteutunut 75 prosenttisesti. Toimintatuottojen toteuma 30.9.2021 on 84,59 % ja toimintakulujen 74,22 %. Tontin myyntivoittoja on 30.9.2021 mennessä kertynyt 350
705 €.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisena.
Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoihin tullaan
tarvitsemaan lisämäärärahaa 491 201 €.
Kuntaliiton verotuloennusteissa on ollut vuoden aikana heittelyä, koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat kuitenkin olleet tähän mennessä oletettua pienemmät. Verotuloja on kertynyt
30.9.2021 mennessä 16 450 025 € (79,16 %).
Valtionosuuksia on kertynyt 30.9.2021 mennessä 4 665 675 € (75,04 %).
Osavuosikatsauksessa on esitetty toimialoittain arvioita talousarvion toteutumisesta. Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien loppuvuoden kertymät sekä Keusoten menojen kehitys vaikuttavat tämän vuoden tuloksen muodostumiseen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.11.2021 käsitellyt sivistystoimen osavuosikatsausesityksen.
Osavuosikatsauksessa esitetään talousarviomuutoksia verotuloihin lisää
yhteensä 794 000 € ja valtionosuuksiin lisää 5 211 €. Nämä vaikuttavat
tilikauden tulokseen positiivisesti 799 211 €. Hallinto- ja taloustoimialalla muutoksia esitetään siirtoa työllistämistukipalkoista palvelukorttelin
henkilöstökuluihin 15 000 €. Palvelukorttelin henkilöstökuluihin on varauduttu työllistämisen alle, mutta nyt hankkeella on oma kustannuspaikkansa. Palvelukorttelin avustuksiin esitetään tuloa 4 000 €. Lisäksi
esitetään lisäystä työmarkkinatuen kuntaosuuteen 60 000 € ja sosiaali- ja
terveysmenoihin 491 201 €. Nämä vaikuttavat negatiivisesti toimintakatteeseen 547 201 €.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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442

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 92
§ 272

Khall § 272

./..
Investointien osalta esitetään lisämäärärahoja seuraaville investoinneille:
Kunnanviraston julkisivu 65 000, Parkkoja lähiliikuntapaikka 15 000,
Parkkojan kattila 20 000, Kuntorata 70 000, Laidunalueen asemakaavaalueen viemäri 20 000, Vesilaitoksen automaatiotyöt 10 000 ja Esteetön
luontopolku 75 000. Nämä lisäävät investointimenoja yhteensä 275 000.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. –
30.9.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimialakohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset käyttötalouteen siten, että kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon kohdasta työllistämistukipalkat 15 000 €:n siirron kohtaan
määräaikaisten/sijaisten palkat (palvelukorttelihankkeen projektipäällikkö).
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat
talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon:
Verotulot:
Valtionosuudet:

+ 794 000 €
+ 5 211 €

Käyttötulot:
- Yleishallinnon kohtaan tuet ja avustukset 4 000 € (valtionavustus palvelukorttelihankkeeseen )
Käyttömenot:
- Työmarkkinatuen kuntaosuus
- Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä (Keusote)

+ 60 000 €
+ 491 201 €

Investointimenot:
- Kunnanviraston julkisivu
- Parkkoja lähiliikuntapaikka
- Parkkojan kattila
- Kuntorata
- Laidunalueen asemakaava-alueen viemäri
- Vesilaitoksen automaatiotyöt
- Esteetön luontopolku

+ 65 000 €
+ 15 000 €
+ 20 000 €
+ 70 000 €
+ 20 000 €
+ 10 000 €
+ 75 000 €
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.12.2021
7.12.2021

156
443

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 92
§ 272

Khall § 272

./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 92, liite 19

Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1. – 30.9.2021 on esityslistan liitteenä nro 19.
Kunnanvaltuuston päätös:
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2021/osavuosikatsaus 3
merkittiin tietoon saatetuksi. Talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 – 2024 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 268

Pornaisten valtuusto on hyväksynyt 30.8.2021 § 66 vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksen.
Toimialojen suorittaman valmistelun jälkeen talousarviota on käsitelty
28–29.10.2021 kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa. Seminaarin
jälkeen valtuustoryhmille toimitettiin 3.11.2021 valmisteluaineistoa ja
siihen liittyvät kannanottopyynnöt. Valtuustoryhmien käymien neuvottelujen jälkeen kannanotot palautettiin kunnanjohtajalle 18.11.2021 mennessä. Valtuustoryhmien näkemykset käsiteltiin johtoryhmässä
23.11.2021.
Kunnanjohtaja on työstänyt aineistoa edelleen. Ratkaisuesitykset on tarkoitus käydä läpi kunnanhallituksen kokouksessa. Talousarvioon liittyvistä asioista ja kunnanvaltuustolle tehtävästä esityksestä päätetään vasta
7.12.2021 pidettävässä kokouksessa. Samassa kokouksessa käsitellään
Pornaisten kaavoituskatsaus v. 2021 ja kaavoitusohjelma vuosille 2022–
2026.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa kunnanjohtajan ratkaisuesitykset talousarviokysymyksiin, alustava tuloslaskelma sekä kaavoituskatsauksen ja –ohjelman luonnos.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käy läpi kunnanjohtajan valmisteleman aineiston ja keskustelee talousarvion laadintatilanteesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus kävi lävitse kunnanjohtajan valmisteleman aineiston. Talousarvioesityksen käsittelyä jatketaan 7.12.
______________________

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 93
§ 273

Khall § 273, liite 58

./..
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 22 317 000 €, joka on 742 100 € enemmän kuin vuoden 2021 kertymäarvio. Verotuloennusteessa on käytetty
Kuntaliiton lokakuun kertymäennustetta.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6 313 466 €. Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton marraskuun kuntakohtaista ennustetta.
Lainojen lyhennykset vuonna 2022 on arviolta 2 624 542 €.
Vuonna 2022 arvioidaan lainaa otetavan 3 000 000 €. Lainaa on tämän
jälkeen 1 998 €/asukas.
Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä on 65 988 €.
Ehdotus vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille
2023 – 2024 on esityslistan liitteenä nro 58.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 58 olevan vuoden 2022 talousarvion
ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja viestintäjohtajan tekemään asiakirjaan pieniä teknisluonteisia tarkistuksia.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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§ 93
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./..
Kunnanhallituksen päätös:
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman
osalta käytiin ensi yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu, jonka aikana tehtiin muutamia tekstitarkennuksia.
Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 93, liite 20

Ehdotus vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille
2023 – 2024 on esityslistan liitteenä nro 20.
Kunnanvaltuuston päätös:
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman
osalta käytiin ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu.
Keskustelun jälkeen talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa.
______________________
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PORNAISTEN KAAVOITUSKATSAUS 2021 JA KAAVOITUSOHJELMA 2022 – 2026
Khall § 282, liite 60

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaan kunnan tulee laatia vähintään
kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset
ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Liitteenä nro 60 on kuntaan laadittu kaavoituskatsaus ja –ohjelma, jotka
on selvyyden vuoksi yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Samalla kunnanhallitus merkitsee tiedoksi laaditun kaavoituskatsauksen
ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn
keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Mika Vilén.
______________________

Kvalt § 94, liite 21

Esityslistan liitteenä nro 21 on kuntaan laadittu kaavoituskatsaus ja –
ohjelma, jotka on selvyyden vuoksi yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn alettua klo 19.25. Päivi Liu saapui kokoukseen.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 95

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________
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Ilmoitusasioita ei ollut.
__________________
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

16.12.2021
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
92, 94, 96

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

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

91, 93

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

164
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.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

