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27 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  17 

Kuntakehitysjaosto § 4  7.3.2018  8 

Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  2 

Kunnanhallitus § 12  15.1.2018  19 
 

ELINVOIMAOHJELMAN JA MUIDEN OHJELMIEN KUNTALAISKUULEMISET 
 

Khall § 12, liite 2 Elinvoimaohjelman ja muiden ohjelmien kuntalaiskuulemiset: 
 

 Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneen-

taulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta. 
 

 Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitet-

ty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvoin-

tiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa. 
 

 Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala, 

hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä 

talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallinto- 

ja talous -toimiala. 
 

 Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:  
 

 1) Kehittäminen 

 2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

 3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 
 

 Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättä-

vät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muo-

dostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoi-

manäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus 

tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 
 

 Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyös-

kentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista 

mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.  
 

 Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa val-

tuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteutta-

maan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine peruste-

luineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään 

lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen. 
  

 Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelu-

jen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimi-

valtuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan sel-

vitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vä-

hän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täy-

täntöönpano-ohjeissa. 

      ./.. 
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28 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  18 

Kuntakehitysjaosto § 4  7.3.2018  9 

Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  3 

Kunnanhallitus § 12  15.1.2018  25 

 

Khall § 12 ./.. 

 Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esi-

tysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on: 

 tilannekuva 1 sivu 

 skenaariot 1-2 sivua 

 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 

  

 Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja var-

mistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja. 

Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään 

kunnanvaltuustossa samanaikaisesti. 

 

 Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu: 

 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018  

 valmistelun käynnistäminen 2/2018 

 osallistumismenettelyt 3-4/2018 

 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmis-

telutyöhön 5/2018 

 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018 

 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018 

 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018 

 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanval-

tuustossa 10/2018 

 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien 

valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.  

 

Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslauta-

kunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.  

 

Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan tou-

kokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.  
 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 
 

  Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________   ./.. 
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29 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  19 

Kuntakehitysjaosto § 4  7.3.2018  10 

Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  4 
 

Kuntakehjaosto § 1 ./.. 

Elinvoimaohjelman valmistelujen käynnistäminen: 
 

Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja –

toimiala. 
 

Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset ta-

voitteet, 

myös kolme läpileikkaavaa teemaa: 
 

1) Kehittäminen 

2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut 
 

Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja 

skenaariotyöskentelyä. kuntakehitysjaosto päättää omalta osaltaan, mi-

ten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, 

missä elinvoimanäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). 

Kunnanhallitus tekee oman työnsä vastaavalla tavalla. 
 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Elinvoimaohjelman valmistelu aloitetaan kunnanhallituksen esittämällä 

tavalla ja toteutetaan esitetyn aikataulun ja –ohjelman puitteissa. Työ 

aloitetaan tarkastelemalla SWOT –analyysia ja sen ajantasaisuutta sekä 

vanhaa elinvoimaohjelmaa ja sen käytettävyyttä uuden pohjatyönä. 
 

Osallistumismenettelyjen osalta kuntakehitysjaosto määrittelee tavoit-

teet, keitä valmisteluun kutsutaan ja miten eri osapuolilla on mahdollis-

ta vaikuttaa elinvoimaohjelman valmistelussa. Elinvoima on myös osa 

hyvinvointia, joten näiden ohjelmien osalta tehdään tarvittavaa yhteis-

työtä sivistyslautakunnan kanssa. 
 

Osallistuminen valmistelutyöhön mahdollistetaan myös kuntalaisille. 
 

Toimitaan kunnanhallituksen esitetyn aikataulun mukaisesti. 
 

Esitetään kunnanhallitukselle SWOT-analyysin tulokset. 
 

Kuntakehitysjaoston päätös: 
 

Aloitettiin työ ehdotuksen mukaisesti. Käsiteltiin SWOT –analyysiä ja 

tehtiin elinvoimaohjelmaan uusia esityksiä, joita SWOT –analyysin 

pohjalta otetaan huomioon elinvoimaohjelman päivittämisessä. Elin-

voimaohjelman sisältöä käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

Osallistumisen osalta yhdistetään sivistyslautakunnan kanssa kuntalais-

ten osallistuminen hankkeeseen järjestämällä maalis-huhtikuussa kuu-

lemistilaisuus kuntalaisille. Aikataulu ja ohjelma vahvistetaan seuraa-

vassa kokouksessa kun asiasta on myös sivistyslautakunnan näkemys.

     ./.. 
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30 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  20 

Kuntakehitysjaosto § 4  7.3.2018  11 

Kuntakehitysjaosto § 1  31.1.2018  5 
 

Kuntakehjaosto § 1 ./.. 

Kokouksessa kirjattiin Pornaisten tämänhetkisiä vahvuuksia ja heik-

kouksia sekä toimintaympäristön muutosten aiheuttamia uhkia ja mah-

dollisuuksia, joita pidetään myös osana elinvoimaohjelman päivittämi-

sen rakennetta. Swot-analyysiä käsitellään vielä seuraavissa kokouksis-

sa. 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Sijainti lähellä pääkaupunkiseutua 

- Viihtyisä ympäristö, jossa maalaisekso-

tiikkaa, mutta silti hyvät peruspalvelut 

- Hyvät julkiset liikenneyhteydet pääkau-

punkiseudulle ja myös muualle (Bussi-

liikenne, Lahden oikorata, Lentoaseman 

läheisyys) 

- Yhtenäinen kunnallispolitiikka yhteisten 

asioiden edistämisessä 

- Hyvät ja kustannustehokkaat peruspalve-

lut 

- Hyvä huoltosuhde (yhteiskuntarakenne, 

ikärakenne, työttömyys) 

- Tasapainoinen ikärakenne 

- Sähköinen rakennuslupakäsittely no-

peuttaa asiointia (lupapiste.fi) 

- Pieni työttömyysaste 

- Infra: Toimiva vesihuolto, valokuitu lii-

tettävissä olemassa olevaan infraan lähes 

kaikilla asutuilla alueilla. 110kV Sähkö-

asema teollisuusalueen vieressä 

- -yhteisöllisyys ja talkoohenki 

- Kuuma yhteistyö 

- Yrittäjien taustatyö (messujen ja tapah-

tumien järjestäminen) 

- Vuokra-asuntojen puute 

- Teollisuustonttien jalostusaste suppea  

- Kunnan rajallinen taloudellinen liik-

kumavara 

- Pieni työpaikkaomavaraisuus 

- kevyen liikenteen väylien osittainen 

puute pääreiteillä 

- Elinvoima-asioiden edistämisessä pie-

net henkilöstöresurssit (ei erillistä 

henkilöstöä, tehdään oman toimen 

ohella). 

Mahdollisuudet Uhat 

- Uudet asukkaat 

- Uudet yritykset ja yrittäjät 

- Monipuolinen tonttitarjonta 

- Liikkumismahdollisuuksien parantami-

nen 

- Lentokenttä 

- -kyläkaavat 

- informaatio ja osallistuminen 

- Markkinointi ja profiloituminen (esi-

merkiksi Hollywood of Finland) 

- Sähköisen viestinnän tehostaminen 

- Kustannusten nousu 

- Alueellinen epätasapaino 

- Muuttoliikkeen heikentyminen 

- väestön vähentyminen 

- palveluiden heikentyminen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________   ./.. 
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31 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  21 

Kuntakehitysjaosto § 4-5  7.3.2018  12-13 

 

Kuntakehjaosto § 4 ./.. 

 Elinvoimaohjelman ja muiden ohjelmien kuntalaiskuuleminen: 
 

 Sivistyslautakunta järjestää kevään aikana hyvinvointiohjelmaan liittyen 

yhdistyksille kuulemistilaisuuden 11.4.2018. Sivistyslautakunta kokoon-

tuu hyvinvointiohjelman valmisteluissa iltapäiväseminaariin 19.4.2018.  
 

 Kuntakehitysjaosto esittää yhteistä kuntalaisille suunnattua avointa kuu-

lemistilaisuutta torstaina 26.4.2018 kello 17-19. Tilaisuus voitaisiin 

järjestää kunnanvirastolla valtuustosalissa. Tavoitteena olisi, että työ-

ryhmätyöskentelyn avulla pohdittaisiin keinoja, mitä yhteistä elinvoima-, 

hyvinvointi- ja talousohjelmilla on ja miten kunnan päätöksenteossa voi-

taisiin ottaa huomioon kuntalaisten tarpeita ja yhteensovittaa niitä eri oh-

jelmien välillä. Tilaisuudessa voitaisiin alustaa ohjelmien laadintaa ja si-

sältöä ja pohtia asioita tältä pohjalta. Päivämäärä vahvistetaan, kun eri 

ohjelmien valmistelijoilta on saatu vahvistus asiaan. Ohjelma laaditaan 

yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 
 

Kuntakehitysjaoston päätös: 
 

 Päätettiin ehdottaa sivistyslautakunnalle ja hallinnolle yhteistä avointa 

kuulemistilaisuutta, jossa käsitellään Elinvoima-, hyvinvointi- ja henki-

löstöohjelmaa ja niihin liittyvää ideointia torstaina 26.4.2018 kello 17-

19. Valtuutettiin tekninen johtaja sopimaan asiasta muiden valmisteli-

joiden kanssa. 
 

Kuntakehjaosto § 5 Elinvoimaohjelman sisällön läpikäynti: 
 

Kunnanhallitus on antanut ohjeet elinvoimaohjelman laajuudesta 
 

- tilannekuva 1 sivu 

- skenaariot 1-2 sivua 

- kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

- toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 
 

Kokouksessa käsitellään näiden pohjalta jatkotyöskentelyn tarpeet ja 

mietitään, miten nykyisen elinvoimaohjelman sisältö vastaa nykytarpei-

ta ja mitä muutostarpeita on. 
 

Suunnitellaan ja jaetaan tehtäviä edellä mainittujen sisältöjen tuottami-

seen. 
 

Kuntakehitysjaoston päätös: 
 

Käytiin läpi nykyistä elinkeino-ohjelmaa ja todettiin, että runkona käy-

tetään kunnanhallituksen ohjeen mukaista runkoa. Vanhat elinkeino-

ohjelmassa olevat käyttökelpoiset tavoitteet ja –asiat kerätään uuteen 

runkoon. Asia valmistellaan teknisen johtajan toimesta käsiteltäväksi 

seuraavaan kokoukseen. 

______________________   ./.. 
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32 Kuntakehitysjaosto § 13  7.5.2018 

Kuntakehitysjaosto § 9  4.4.2018  22 

 

 

Kuntakehjaosto § 9 ./.. 

 Elinvoimaohjelman sisältö: 

 

Kunnanhallitus on antanut ohjeet elinvoimaohjelman laajuudesta 

 

- tilannekuva 1 sivu 

- skenaariot 1-2 sivua 

- kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua 

- toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Edellisessä kokouksessa päätetyn osalta käsitellään elinvoimaohjelman-

runkoa ja päätetään jatkotoimista elinvoimaohjelman jalostamiselle. 

Seuraava kokous järjestetään 26.4.2018 kuntalaiskuulemistilaisuuden 

jälkeen, jolloin elinvoimaohjelmaan kirjataan myös tältä pohjalta saatu-

ja kehittämisasioita elinvoimanäkökulmat huomioiden. Elinvoimaoh-

jelman tekstirunko toimitetaan erikseen liitteenä kokoukseen. 

 

Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

Käytiin läpi elinvoimaohjelman runkoa ja todettiin, että ohjelmarunkoa 

jalostetaan seuraavaan kokoukseen myös välissä pidettävien yhdistys- 

seura- ja kuntalaisten kuulemistilaisuuksien jälkeen. Annettiin tehtäväk-

si kaikille kuntakehitysjaoston jäsenille miettiä Elinvoimaohjelman ke-

hittämistoimenpiteitä seuraavaan kokoukseen mennessä. 

 

______________________ 

   

Kuntakehjaosto § 13 Avoin seuratapaaminen, palautteet elinvoimaohjelman osalta: 

 

Seuratapaaminen paikallisille seuroille ja yhdistyksille järjestettiin 

11.4.2018. Paikalla oli yli 30 aktiivista seura- tai yhdistyshenkilöä. 

Osallistujille jaettu etukäteen tapaamisten antia ja ehdotuksia elinvoi-

man parantamiseksi kunnassa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 

Kirjataan seuratapaamisen pohjalta kehittämistoimia elinvoimaisuuden 

lisäämiseksi ja otetaan näitä huomioon mahdollisuuksien mukaan elin-

voimaohjelmassa. 

 

Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 
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Kuntakehitysjaosto § 10  4.4.2018  23 

 

 

AVOIN KUNTALAISKUULEMINEN ELINVOIMAOHJELMAN OSALTA, TULOSTEN  

KÄSITTELY 

 

Kuntakehjaosto § 10 Edellisessä kokouksessa 7.3.2018 ehdotettu yhteinen kuulemistilaisuus 

järjestetään yhteistyössä sivistyslautakunnan kanssa 26.4.2018 kello 17-

19. Paikkana toimii kirjasto. Ohjelman rakentaminen ja ideointi toteute-

taan yhteistyössä sivistysjohtajan, teknisen johtajan ja hallintojohtajan 

toimesta. Tavoitteena on saada aikaiseksi vapaamuotoinen osallistuva 

tilaisuus, jossa kuntalaiset muun asioinnin yhteydessä voivat antaa ke-

hittämisideoitaan ja kommentteja ohjelmiin liittyen. Suunnitelmissa on 

myös oheisohjelmaa, jolla saadaan houkuteltua kuntalaisia tilaisuuteen. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Kuntakehitysjaosto voi antaa ehdotuksia, mitä asioita elinvoimaohjel-

man suhteen tulisi ainakin olla esillä kuulemistilaisuudessa.  

 

Kuntakehitysjaoston päätös: 

  

 Todettiin, että käsitellään kuntalaisten ehdotuksia käytyjen kuntalaisti-

laisuuksien pohjalta. 

 

______________________    

 

 

Kuntakehjaosto § 14 Kuntalaisille avoin kuulemistilaisuus järjestettiin 26.4.2018. Paikalla oli 

yli 70 kävijää ja saatiin yli 100 palautetta liittyen elinvoimaan, hyvin-

vointiin ja muihin kuntalaisia askarruttaviin asioihin. Osallistujille jae-

taan ennen kokousta yhteenveto saaduista palautteista tai kehittämiseh-

dotuksista elinvoiman parantamiseksi kunnassa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 

Kirjataan kuntalaiskuulemisen sekä kuntakehitysjaoston näkemysten 

pohjalta kehittämistoimia elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja otetaan näi-

tä huomioon mahdollisuuksien mukaan elinvoimaohjelmassa. 

 

 Kuntakehitysjaoston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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34 Kuntakehitysjaosto § 15  7.5.2018 

 

 

 

MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS 

 

Kuntakehjaosto § 15  

Muita asioita ei ollut.  

 

Seuraava kokous on 6.6.2018 kello 17.00 kunnanvirastolla.  

Mukaan kutsutaan yrittäjien edustaja. 

 

  ______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kuntakehitysjaosto  7.5.2018  16 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

13, 14, 15 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

Valitusaika 

 

  14  päivää 

 

 

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

       

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

  – valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

  – päätös, johon haetaan muutosta 

  – miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

  – muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 

allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 

ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 

 

 

 

Lisätietoja 
 

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: 

ma - ke 8.00 - 16.00 

to 8.00 - 18.00 

pe 8.00 - 12.15 

 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 


