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PORNAISTEN KUNNAN JA CIRCULATION OY:N VÄLISEN MAANVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 44, liite 9

Pornaisten kunnan ja Circulation Oy:n kesken on valmisteltu maanvuokrasopimusta. Sopimuksen tarkoittama vuokra-alue on n. 4 ha:n suuruinen
määräala Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevasta Honkahuoppi (611-402-1-86) –nimisestä tilasta. Vuokra-aika on 1.5.2017 –
30.4.2021.
Sopimus pohjautuu Hevonselän kaatopaikan sulkemiseen liittyvään vanhaan ympäristölupaan, joka koskee Hevonselän kaatopaikan sulkemista.
Vuokraaja sitoutuu hakemaan vanhan ympäristöluvan voimaan ja sulkemaan ja maisemoimaan kaatopaikan vuokra-aikana lupaehtojen mukaisesti. Kaatopaikka-alue luovutetaan tämän jälkeen takaisin vuokraajalle. Vuokralainen vastaa kaatopaikan tarkkailuun liittyvistä toimista
vuokra-aikana ja vuokraaja luovutuksen jälkeen. Vuokra-aikaa voidaan
tarvittaessa muuttaa.
Vuokratusta alueesta erotetaan noin 1,5 ha:n suuruinen maa-alue, jolla ei
ollut kaatopaikkatoimintaa. Vuokraaja vuokraa tämän osan alueesta varastokenttäkäyttöön puhtaille käsitellyille kierrätysjätteille kuten CEmerkitylle betonimurskeelle ja puuhakkeelle edelleen kierrätettäväksi.
Varastokentän rakentamisessa käytetään CE-merkittyä betonimursketta.
Vuokralainen sitoutuu hakemaan ns. MARA-luvan ennen toiminnan
aloittamista.
Sopimusluonnokseen sisältyy toteamus, että vuokratusta alueesta muodostettu kaatopaikasta erillinen noin 1,5 ha:n suuruinen maa-alue myydään vuokraajalle erillisen sopimuksen ja kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Kauppakirjan hyväksyy valtuusto.
Vuokrattavan alueen kiinteä vuosivuokra on 1000 euroa vuodessa. Muut
sopimusehdot ilmenevät maanvuokrasopimusluonnoksesta.
Maanvuokrasopimusluonnos ja siihen liittyvä kartta ovat esityslistan liitteenä nro 9.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Circulation Oy:n välisen
maanvuokrasopimusluonnoksen ja antaa vuokraajalle valtuudet hakea
tarvittavat luvat. Maanvuokrasopimus allekirjoitetaan myöhemmin ja se
tuodaan allekirjoittamisen jälkeen tiedoksi kunnanhallitukselle.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ YKSITYISTIELAIKSI JA
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Khall § 45

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää yksityistielakiluonnoksesta lausuntoja 21.3.2017 mennessä. Uudistuksen tavoitteena on tukea uuden
elinkeinotoiminnan syntymistä ja turvata yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen sekä elinkeinoelämän kuljetukset. Esitys tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista.
Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait tulisivat voimaan 1.1.2018. Uusi laki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä
(358/1962).
Esitettävällä lailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden
rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen. Uudistuksen myötä
kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin
Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtionlupa- ja valvontavirastoon. Muutoksella vähennettäisiin kuntien tehtäviä. Muutoksenhaku
tiekunnan päätöksistä osoitettaisiin maaoikeudelle.
Esityksessä maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa
yksityistieasioille vapaaehtoisia sovittelu- ja neuvontaelimiä. Lisäksi uudistuksella mahdollistettaisiin kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen
tieosakkaaksi tapauksissa, joissa ne ohjaavat liikennettä yksityisteille.
Uudistuksella mahdollistettaisiin tienpidon ammattimaistuminen kannustamalla tienpidon ulkoistamiseen ulkopuoliselle taholle.
Maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtion avustustehtävä
on esitetty siirrettäväksi maakunnille. Yksityisteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä. Avustuskriteereiksi jätettäisiin yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä
koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.
Kunta päättäisi edelleen itsenäisesti yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin
kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan
tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Kunta voisi uuden lain mukaan avustaa vain sellaisen yksityistien tienpitoa, jota koskevien asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta.
Uudistuksessa tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin, jatkossa tiekunta voisi antaa luvan muun muassa johtojen sijoittamiseen yksityistien
alueelle ja maanomistajien lupaa ei tarvittaisi.
./..
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Tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien
rakenteiden sijoittamista varten.
Esitetyllä lailla pyrittäisiin myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tiekuntien perustaminen ja yhdistyminen sekä jakaminen ja lakkauttaminen
mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla päätöksillä ilman yksityistietoimitusta. Tiekunnat voisivat jatkossa vahvistaa itselleen säännöt,
joissa voitaisiin sopia erikseen määritellyistä kysymyksistä myös toisin
kuin laissa säädetään.
Lakiluonnos 25.1.2017 ”Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi” löytyy osoitteesta:
https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=224615.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää seuraavaa:
Kunnanhallituksen mielestä yksityistieasioiden siirtäminen valtiolle ja
Maanmittauslaitoksen asiantuntemuksen hyödyntäminen yksityistieasioissa nykyistä laajemmin on kannatettava asia.
Kunnilla tulisi olla mahdollisuus saada Maanmittauslaitokselta määräajoin ajantasainen tieto perustetuista yksityisteistä ja niiden vastuuhenkilöistä, tiedot olisivat kunnille avuksi yksityistieavustuksia myönnettäessä.
Lakiesityksessä esitetään, että valitusviranomaisena toimisi Maaoikeus,
tilalle tulisi harkita maakunnallista tai kuntien yhteistä elintä käsittelemään valituksia.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 46

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Lea Koskinen on toimittanut kunnanhallitukselle 10.3.2017 päivätyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. koulunkäynninohjaajan työsuhde, työaika 30h 24 min/viikko
14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen koulupäivien ajaksi
- koulunkäynninohjaajan työsuhde ollut määräaikaisesti täytettynä
8.8.2014 alkaen lukuvuosittain
- henkilö toimii yhtenäiskoulun pienluokassa
- talousarviossa määräraha
2. koulunkäynninohjaajan työsuhde, työaika 38h 45 min/viikko
14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen koulupäivien ajaksi
- koulunkäynninohjaajan työsuhde ollut määräaikaisesti täytettynä
8.8.2011 alkaen
- ei voi jättää täyttämättä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vuoksi
- talousarviossa määräraha
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kahden koulunkäynninavustajan työsuhteen
täyttämisen 14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toisen työsuhteen työaika on 30h 24 min/viikko koulupäivien aikana ja toisen 38h 45 min/viikko koulupäivien aikana.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 47

Yhtenäiskoulun rehtori Marjo Rissanen on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. Liikunnanopettajan virka määräaikaisena 1.8.2017 – 31.7.2018
- määräraha on talousarviossa
2. Päätoimiminen tuntiopettaja kotitalouden ja terveystiedon aineenopettajan tehtävään vuosiluokille 7 – 9 määräaikaisena 1.8.2017 –
31.7.2018
- kotitaloutta opetetaan pakollisena aineena, lisäksi suosittu valinnaisaine
- virkoja yksi, sen puitteissa ei opetusta nykyisellä oppilasmäärällä
voida toteuttaa
- määräraha on talousarviossa
3. Kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.2017 toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen
- sopeutumista ja tunne-elämän kehitystä tukeva ja kuntouttava
opetus sekä 3 – 4 luokille että 7 – 9 luokille
- tällä hetkellä virkoja hoitaa vailla kelpoisuutta olevat opettajat
- erityisluokan oppilasmäärä saa perusopetusasetuksen 43 §:n mukaan olla enintään 10 oppilasta, palveluntarve ei ole muuttumassa
- määräraha on talousarviossa
4. Kaksi luokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
1.8.2017 alkaen
- viranhaltijoiden siirtyminen eläkkeelle
- nykyisillä oppilasmäärillä ei uudelleenjärjestely tai tehtävien jakaminen ole mahdollista
- päätoimisen, määräaikaisen tuntiopettajan virkaa ei täytetä
- määräraha on talousarviossa
5. Erityisluokanopettaja toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2017
alkaen
- oppimisen eritysvaikeuksia kuntouttava opetus vuosiluokilla 7 –
9
- erityisluokan oppilasmäärä saa perusopetusasetuksen 43 §:n mukaan olla enintään 10 oppilasta
- erityisoppilaiden määrät huomioon ottaen palveluntarve lisääntyy
koko ajan
./..
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-

nykyistä virkaa hoitaa vailla kelpoisuutta oleva opettaja
määräraha on talousarviossa

6. Luokanopettajan virka, johon sisältyy rehtorin tehtävien hoitaminen
toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2017 alkaen
- nykyinen viranhaltija siirtyy eläkkeelle
- määräraha on talousarviossa
7. Päätoiminen tuntiopettaja, opetettavina aineina käsityö ja matematiikka 1.8.2017 – 31.7.2018 väliseksi ajaksi
- uuden opetussuunnitelman voimaantulon ja suuren ikäluokan
aloittaessa seitsemänsillä luokilla nykyiset resurssit eivät riitä
(vuosiluokilla 7 – 9 noin 40 oppilasta enemmän kuin lukuvuonna
2016 – 2017)
- määräraha on talousarviossa
8. Äidinkielen lehtorin virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2017 alkaen
- nykyinen viranhaltija irtisanoutunut
- määräraha on talousarviossa
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten 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 hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHDISTYS- JA SEURATALOAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Khall § 48

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 8.000 euron määräraha yhdistysja seurataloavustusten myöntämiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa yhdistys- ja seurataloavustusten myöntämisen
perusteiksi seuraavat periaatteet:
1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen.
2. Yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa.
3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahalähde.
4. Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
5. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli hyväksyttyjä periaatteita rikotaan.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhdistys- ja seurataloavustukset julistetaan haettavaksi 28.4.2017 mennessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN LISÄÄMISESTÄ ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEISEEN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUNSOPIMUKSEEN SEKÄ SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MUILTA OSIN / SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 234

Päätös Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävien seudullisesta järjestämisestä on
tehty Askolan kunnanvaltuustossa 20.6.2005. Sopimuksen tarkoituksena
on, että yhteinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta) toimii rakennusvalvontaviranomaisena
sekä ympäristön suojeluviranomaisena sopijakuntien alueella kuntalain
(410/2015) 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sopimuksen mukaan toimielin
hoitaa myös muita sille asetettuja tehtäviä. Yhteistoimintasopimus on
laadittu neljän kunnan kesken ja siihen kohdistuvista muutoksista päättää
sopijakuntien valtuustot yhtäpitävillä päätöksillä.
Yksityisistä teistä annetun lain 6:n luvun mukaisia tehtäviä hoidetaan
sopijakunnissa tällä hetkellä seuraavasti:
-

Askolassa tielautakunta

-

Myrskylässä yksityistiejaosto

-

Pornaisissa kunnanhallituksen tekninen jaosto

-

Pukkilassa tekninen jaosto

Sopijakuntien edustajien kanssa pidettyjen keskustelujen pohjalta näyttäisi olevan halua ja tarvetta lisätä rakennus- ja ympäristölautakunnan
tehtäviin tielautakunnan tehtävät. Tällä järjestelyllä hyödynnettäisiin jo
valmiina olevan rakennus- ja ympäristölautakunnan seudullinen tietämys
ja toimintamallit sekä vahva viranomaistoimintojen tuottamisen tausta.
Kustannuksien muodostumisen osalta sopimukseen ei tehtäisi tässä vaiheessa muutoksia vaan kustannukset tulisivat jakaantumaan vanhan kaavan mukaisesti.
Sopimusta on myös tarkoitus päivittää niin, että se on ajantasainen voimassa olevien lakien ja asetusten kanssa. Menettely toteutettaisiin
1.6.2017 alkaen.
Liitteenä nro 43 olevaan sopimukseen on korjattu yllämainitut sekä muut
muuttuneet tiedot.
Yksityistieavustuksista päättäminen jää kuntiin.
./..
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./..
Askolan kunnanhallitus on pyytänyt sopimuskunnilta lausuntoa Askolan,
Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteistoimintasopimuksen muutoksista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että tielautakunnan tehtävien lisääminen rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviin on hyvä ja kannatettava ratkaisu ja että yhteistoimintasopimukseen esitetyt muutokset ovat
hyväksyttävissä, kuitenkin niin, että yksityistielain 95 §:n mukaisista
avustuksista päättäminen jää edelleen kuntien omaksi tehtäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 49, liite 10

Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnat ovat toimittaneet lausuntonsa
Askolan kunnanhallitukselle. Lausunnot ovat puoltaneet tielautakunnan
tehtävien lisäämistä kuntien yhteisen rakennus- ja ympäristönsuojeluyksikön tehtäviin.
Askolan kunnanhallitus on 1.2.2017 §:ssä 26 päättänyt esittää Askolan,
Myrskylän, Pukkilan ja Pornaisten välisen sopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi ja päättänyt samalla lähettää sopimuksen Myrskylän, Pukkilan ja Pornaisten kuntiin hyväksyttäväksi.
Sopimusluonnos on liitteenä nro 10.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja
Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristösuojelusta
laaditun sopimuksen hyväksymistä liitteen nro 10 mukaisena.
./..
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / RAKENNUSPAIKAN SIIRTO, VILLE KALLINEN
Khall § 50

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Hakijana on Ville Kallinen, Mannilantie 10 B 26, 04400 Järvenpää.
RAKENNUSPAIKKA:
Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöllä Vähäaho (611-403-8-27),
kooltaan 3,769 ha. Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Riitaronniityllä, Kirvekoskentie 392 kohdalta lähtevän yksityistien varrella.
Kiinteistöstä on noin puolet peltoa ja toinen puolisko metsää.
HAETAAN:
Ville Kallinen on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, jossa hän hakee
lupaa yhdelle omakotitalolle ja hevostallille kiinteistölle 611-403-8-27,
Kirveskoskentie 392. Tilalla ei ole uuden tai vanhan rakennuspaikan
symbolia Kirkonkylän osayleiskaavassa.
Ville Kallinen omistaa lähistöltä, noin 550 metrin etäisyydeltä toisen
kiinteistön (611-403-3-189), jolla on vanhan rakennuspaikan symboli.
Ville Kallinen hakee rakennuspaikan siirtoa tilalta 611-403-3-189 tilalle
611-403-8-27. Tilan 611-403-3-189 rakennukset puretaan.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa on rakennuspaikka ns. valkoisella alueella eli mitään
aluevarauksia ei ko. alueella ole.
Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka ja vanha rakennuspaikka ovat M-alueella.
Asemakaavaa alueella ei ole.
NAAPUREIDEN KUULEMINEN:
Osa naapureista on kuultu, heillä ei ole ollut huomautettavaa.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.3.2017):
Vuosisatojen mittaan on alueelle muodostunut väljä kylärakenne. Lähin
naapurirakennus tulisi olemaan noin 65 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

20.3.2017

83

Kunnanhallitus

§ 50

Khall § 50

./..
Asiasta on keskusteltu Uudenmaan ELY:n lakimiehen Olli Miettisen
kanssa ja hän ei näe ongelmaa kyseisessä menettelyssä, jos siitä ei tule
yleistä käytäntöä.
MRL:n § 173 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin ehdoin;
Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.
Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto.
Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten
määräyksiä.
Kiinteistöt yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi.
Esityslistan oheismateriaalina on alueen sijaintia osoittava maakuntakaavan kartta, sijainti osoitekartalla ja osayleiskaavassa sekä valokuvia
rakennuspaikalta. Muu materiaali on nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamista/rakennuspaikan
siirtoa aluearkkitehdin esittämin perustein.
Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki naapurit kuullaan. Mikäli naapurien kuulemisessa tulee esille jotain sellaista, mikä edellyttää uuden lausunnon pyytämistä poikkeamisesta, niin poikkeaminen tulee lähettää uudelleen kunnanhallituksen lausunnolle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 51

Yhtenäiskoulun rehtori Marjo Rissanen on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1. Esiluokan opettajan virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.9.2017 lukien
- nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle
- esioppilaiden määrä pysyy lähivuosina lähes samalla tasolla
- talousarviossa on määräraha
2. Matematiikan, kemian ja fysiikan lehtorin virka toistaiseksi voimassa
olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2017 lukien
- nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle
- kemian ja fysiikan opetuksen tavoitteiden savuttaminen, erilaisten oppijoiden kykyjen mukaisen oppimisen tukeminen ja työskentelyn turvallisuus edellyttävät, että opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoisia, enintään 16 oppilaan suuruisia
- oppilasmäärät ja virkaan sisältyvien oppiaineiden laajuudet opetussuunnitelmassa edellyttävät viran täyttämistä
- talousarviossa on määräraha
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisina.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 52

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 27.2.2017, UUDELY/4146/2016: Joukkoliikenteen valtionavustuksen maksaminen.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.3.2017, ESAVI/10771/07.03.02/2016: Erityisavustuksen myöntäminen liikunnallisen elämäntavan paikalliselle kehittämishankkeelle.



KAS vuokra-asunnot: Asukasvalintaraportti helmikuu 2017.



Uudenmaan ELY-keskus, tiedote 14.3.2017: Itä-Uudenmaan henkilöliikennetyöryhmän asettaminen.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 53

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 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
44

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
-

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 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
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät
-

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 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

