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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 24.2.2022.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Juntunen ja Henna Nyrhivaara.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna, § 26, 29

Seija Marttila

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

Pornainen 24.2.2022
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Juha Juntunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Aika ja paikka

Pornainen 25.2.2022
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Talous- ja viestintäjohtaja
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2022
Khall § 24

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2022 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi mahdollista muutoksenhakua varten.
Talousarvion 2022 valtionosuuksiin on budjetoitu ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin pohjautuen 6.313.466 euroa. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuuksia saadaan 6.246.230 euroa eli 67.236 euroa talousarvioon budjetoitua vähemmän.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus
Verotulomenetysten korvaukset
Verolykkäysten takaisinperintä
Opetus- ja kulttuurit. valtionosuus
Yhteensä

2022
5.281.318

2021
5.465.901

2.276.153
-23.338
1.287.903
6.246.230

2.082.153 194.000
-75.257
51.919
-1.249.686 -38.217
6.223.111

Muutos
-184.583

23.119

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus
oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Valtiovarainministeriö
hoitaa edellä mainitun kotikuntakorvauslaskutuksen keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä. Valtiovarainministeriön päätöksellä vahvistetaan kotikuntakorvausten 2022 perusosaksi 7.452,22 €/opp.
(7.112,84 €/2021).

Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Netto

2022
213.283
262.393
-49.110

2021
158.190
177.963
-19.773

Muutos
55 093
84 430
-29 337

Valtionosuuspäätösten oikeellisuus on kunnassa tarkastettu hallinto- ja
taloustoimialan ja sivistystoimialan toimesta. Kotikuntakorvausmenojen
osalta Ylivieskan kaupungille merkitty oppilas on aiheeton (11.924 €).
Vastaavasti Vantaan kaupungille on merkitty kaksi oppilasta liikaa ikäluokissa 7-12 v ja 13-15 v. (19.376 €). Näiltä osin kotikuntakorvausmenoista on aiheellista tehdä oikaisupyyntö. Valtionosuuspäätökset ovat
nähtävillä kokouksessa.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen Ylivieskan kaupungille ja Vantaan kaupungille merkittyihin kotikuntakorvausmenoihin. Muilta osin kunnalla ei ole huomauttamista valtionvarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2022 valtionosuuksia ja yksikköhintoja koskeviin päätöksiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja
Antti Kärkkäinen, puh. 040 174 5055.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN SELVITYS KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE
Khall § 25, liite 4 a-b

1. Selvityksen taustaa
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21
hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu
laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle
selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa
kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän
henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta
lomapalkkavelasta.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen
viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan
antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät
toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen
tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen
jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen
tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen
antaa kunnan valtuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä.
./..
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2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista
Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan.
Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään
kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen
voimassaoloa vuodella.
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran
laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä
vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022
saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus,
jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023–2026) vuokrasopimuksen
vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on
katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue
voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan
vuokran tulee olla säädetyn mukainen.
Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät
sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset
toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa
sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.
Kunnan ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välille solmitut sote -kiinteistöjä koskevat vuokrasopimukset siirtyvät kuntayhtymältä sellaisenaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.
Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Pornaisten kunnan osalta on lueteltu liitteessä nro 4 b. Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 / 2022 kustannuksia. Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja.
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän
jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan/kuntayhtymän ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.
./..
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3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023
sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä
immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaalija terveyspalvelujen tuottaminen. Selvitys Pornaisten kunnan siirtyvästä
omaisuudesta on liitteessä nro 4 a.
4.

Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.
Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät
myös kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset,
pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan
ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.
Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka
kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.
Hyvinvointialueella valmistellaan Cloudia-hyvinvointialuemallin hankintaa, jota kautta siirtyvät sopimukset voidaan kunnissa ja kuntayhtymissä tallentaa. Sellaiset sopimukset, joita ei voida viedä hyvinvointialuemallin kautta, ilmoitetaan myöhemmin erillisessä liitteessä.
Pornaisten kunta toteaa, että sillä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen järjestämiseen liittyviä sopimuksia eikä markkinoilta sisään vuokrattuja sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevia tiloja koskevia vuokrasopimuksia.
./..
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5. Selvitys siirtyvistä vastuista
Pornaisten kunta ehdottaa, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
siirtyvät osaltaan liitteissä 4 a ja 4 b mainitut sopimuksiin ym. liittyvät
vastuut.
Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole
mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan.
6.

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja
kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai
kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.
Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä.
Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.
Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy
31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen
palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti
jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.
./..
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Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla
olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen
palvelukseen.
Pornaisten kunta antaa liitteessä nro 4 a olevan arvion KeskiUudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
7. Muuta huomioitavaa
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen
antaa kunnanvaltuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä. Pornaisten osalta muutos on rajallinen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämis- ja tuottamisvastuu on jo aiemmin siirretty KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymälle. Pornaisten kunnan selvityksen perusteella hyvinvointialueelle ei ole siirtymässä irtainta omaisuutta tai muuta
irtaimistoa, kiinteistöjä, osakkeita, kiinteää omaisuutta, velkoja, takausvastuita tai sopimuksia. Henkilöstöön liittyen siirron kohteena ovat lain
nojalla siirtyvät oppilashuollon henkilöt. Lisäksi vuokrasopimusten osalta sopijapuoli vaihtuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. Näissä sopimuksen ja niihin liittyvien vastuiden luovuttajana toimii KeskiUudenmaan sote -kuntayhtymä. Tämän perusteella päätöksen katsotaan
olevan kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaisesti kunnanhallituksen
toimivaltaan kuuluvasta kunnan yleisen edun valvonnasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1.antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle liitteiden 4 a ja 4 b mukaisen selvityksen,
2.esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Pornaisten kunnalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle,
3.varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
4.valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja
muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.

.
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN NCC INDUSTRY OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN 11 MUUTTAMISEKSI, KOSKIEN PINTAVESIEN JOHTAMISTA JA TARKKAILUA
Khall § 26

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt NCC Industry Oy:lle
ympäristöluvan maankaatopaikalle ja kierrätysterminaalille 2.11.2020.
Lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi 10.12.2020.
Lupamääräyksessä 11 on todettu, että hulevedet on kerättävä yhteen hallitusti ja käsiteltävä ennen niiden johtamista maastoon hakemuksen mukaisesti. Hakemuksessa on esitetty pintavesien johtamista alueen kaakkoiskulmaan ja purettavan uuden rakennettavan laskeutusaltaan kautta
alueen eteläpuolisiin Vilonojaan johtaviin ojiin.
NCC Industry Oy hakee lupaa johtaa pintavedet hulevesistä laaditun
suunnitelman mukaisesti Bikendaalinojan kautta Vilonojaan. Vedet johdettaisiin Bikindalinojaan laskeutusaltaan 6 kautta sen jälkeen, kun allas
6 on rakennettu.
Sitowise Oy:n laatimassa toteutussuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi kaksi uutta allasta (altaat 5 ja 6). Altaasta 6 vedet on tarkoitus johtaa Bikindalinojan kautta Vilonojaan. Altaan 6 kautta on tarkoitus kerätä
maastosta jo nykyisellään kertyviä pintavesiä sekä toteutettavan täytön
rinnevaluntaa. Suunnittelulla ratkaisulla Bikindalinojan vesitalous ei
suunnitelman laatijan mukaan häiriinny, vaan valuma-alueet ja virtausreitit pyritään säilyttämään mahdollisimman nykyisen kaltaisena. Alueen
toiminnasta hulevesiin kohdistuu lähinnä kiintoaineskuormitusta, jota
pyritään laskeuttamaan suunnitelmien mukaisella allasjärjestelyllä.
Bikindalinoja ei kuulu Natura 2000 -alueeseen. Rambollin laatiman
luontoselvityksen mukaan sekä hankealueen ojat että lähimmät purouomat ovat niin vähävetisiä, että taimenten nousu niihin on epätoden
näköistä.
Alueen kaikki suunnitellut purkuojat, Bikindalinoja mukaan lukien, johtavat lopulta samaan vesistöön, Kroopinojaan. Altaasta 6 länteen Bikindalinojaan purettavat vedet virtaavat n. 1 900 metriä ennen yhtymistä
Vilonojaan, jonne myös alueen jätteenkäsittelyalueelta poistuvat vedet
virtaavat.
Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa 7.3.2022 mennessä.
./..
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Kunnanhallitus

§ 26

Khall § 26

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa NCC Industry Oy:n hakemalle ympäristöluvan lupamääräyksen 11 muuttamiselle koskien pintavesien
johtamista ja tarkkailua / DiaariNro ESAVI/35395/2021 hakemuksessa
esitetyllä tavalla.
Laskeutusallas 6 tulee olla rakennettuna ennen kuin pintavesiä lasketaan
Bikindalinojaan.
Perusteluina kunnanhallitus toteaa, ettei kyseisen muutoksen katsota
aiheuttavan merkittäviä ympäristömuutoksia verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian
pöydälle.
Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun
ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna.
Otto Karhunen toimi Juha Virkin varajäsenenä tämän pykälän ajan.
______________________
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 27

Päiväkodin johtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) 3 määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta ajalle
1.8.2022 – 31.7.2023
-

tällä hetkellä Linnunlaulun päiväkodissa toimii 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä
lapsiryhmät edellyttävät kolmen varhaiskasvatuksen opettajan
palkkaamisen toimikaudelle 2022 – 2023
talousarviossa on varattu määräraha

2) 5 määräaikaisen lastenhoitajan sijaisuutta ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023
-

-

Linnunlaulussa, Wanhassa Puukoulussa toimii varhaiskasvatuksen lastenhoitajia määräaikaisissa työsuhteissa, jotka päättyvät
31.7.2022
lapsiryhmä edellyttää, että ryhmässä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia
talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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HALLINTOJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 28

Hallintojohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Palkkasihteerin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.4.2022
lukien.
-

palkkasihteeri eläköityy syksyllä
tehtäväkokonaisuuksien läpikäynti edellyttää yhtä aikaa työssäoloa
talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja työsuhteiden sekä 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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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-401-1-166-M
Khall § 29

HAKIJA:
Kiinteistön 611-401-1-166 vuokralainen on hakenut suunnittelutarveratkaisua Lupapiste -palvelun kautta. Kiinteistöltä vuokratun maa-alueen
pinta-ala on 5406 m2.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Halkian kylässä Hakalankaari
nimisen tien varrella.
HAETAAN:
Kiinteistön vuokralainen hakee suunnittelutarveratkaisua rakennuspaikan siirtoon kiinteistöltä vuokraamalleen maa-alueelle. Vuokratun maaalueen pinta-ala on 5406 m2. Rakennuspaikka siirretään kiinteistöltä
611-401-1-168 kiinteistölle 611-401-1-166.
KAAVOITUSTILANNE:
Siirrettävä rakennuspaikka sijaitsee hakijan tilalla AT- alueella kylärakenteen ja tieverkon ulkopuolella.
Suunniteltu uusi rakennuspaikka sijaitsee Pornaisten pohjoisten kylien
osayleiskaavan MT- alueella voimassaolevan rakennus- ja tiekannan läheisyydessä.
MT alueeksi kaavoitettu alue on ensisijaiseksi maatalouden harjoittamiseen varattu alue, jolla sallitaan maataloutta palveleva rakentaminen.
Muu uudisrakentaminen sallitaan, mikäli alueelle osoitettua mitoituksen
mukaista rakennuspaikkaa ei voida järkevästi sijoittaa maanomistajan
muille alueille.
Uudisrakentamisessa rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 10 000
m2. Mikäli rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5 000 m2.
POIKKEAMISEN PERUSTELUT:
Osayleiskaavan mukaisen rakennuspaikan siirto toiselta haltijan tilalta
samalta osayleiskaava-alueelta edullisempaan paikkaan tilalta 611-4011-166 vuokratulle alueelle. Rakennuspaikka siirretään tilalta Mustikkarinne 611-401-1-168. Tilalla on pohjoisten kylien osayleiskaavan mukaisen emätilatarkastelun mukainen karttaan merkitty rakennuspaikka ja
toinen kauppakirjalla siirretty rakennuspaikka.
./..
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Kunnanhallitus

§ 29

Khall § 29

./..
Rakennuspaikan siirtoon liittyvä naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä rakennuspaikan siirtoon liittyviä valituksia ilmennyt.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa rakennuspaikan siirtoon haettua suunnittelutarveratkaisua.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun
ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna.
Otto Karhunen toimi Juha Virkin varajäsenenä tämän pykälän ajan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 30

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:






ELY-keskus ja TE-palvelut: Uudenmaan työllisyyskatsaus joulukuu 2021.
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 26.1.2022, H344/2022, dnro
20433/03.04.04.04.10/2020: Virkasuhteen purkamista koeajalla
koskeva kunnallisvalitus.
Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 8.2.2022,
2/2022.
Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 26.1.2022.
Päätöksiä ajalta 8. – 21.2.2022:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 31

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
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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
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
24

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
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 380
00531 Helsinki

Pykälät
24

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 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
(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

