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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin Pornaisten kirjastolla ma 5.3.2018

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Jenni Lastuvuori ja Johanna Tukiainen
Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Laitinen

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

Pornainen, 5.3.2018
Allekirjoitukset

Jenni Lastuvuori

Johanna Tukiainen

Aika ja paikka

6.3.2018 Pornainen
Virka-asema

Vs. sivistysjohtaja

Päivi Laitinen
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PORNAISTEN HYVINVOINTIOHJELMAN LAATIMINEN
Siv.ltk 17 §
*

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pornaisten strategiset tavoitteet
kokouksessaan 18.12.2017 (Khall § 235). Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman
laadintaa.
Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala,
hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä
talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallintoja taloustoimiala.
Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon strategisten tavoitteiden lisäksi kolme läpileikkaavaa teemaa: 1) kehittäminen, 2) yhteisöllisyys ja osallistaminen sekä 3) digitalisaatio ja sähköiset palvelut.
Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysia ja
skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta päättää omalta osaltaan, miten
em. toteutetaan. Tavoitteena on muodostaa, tilannekuva siitä, missä
hyvinvointinäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT), miettiä
vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyöskentely) ja tarkastella asioita
läpileikkaavien teemojen näkökulmista mm. mahdollistamalla
asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.
Kuntakehitysjaosto on kokouksessaan toivonut mahdollisuutta järjestää
huhtikuun alkupuolella yhteinen tilaisuus, jossa kuntalaisten osallistuminen olisi mahdollista elinkeino-ohjelman ja hyvinvointiohjelman
laadintaan sekä mahdollisesti myös talous- ja henkilöstöohjelman
laadintaan.
Edellä mainitun tilaisuuden lisäksi Vapaa-aikatoimi ja KeskiUudenmaan Yhdistysverkosto järjestävät kaikille Pornaislaisille
yhdistyksille tarkoitetun tapaamisen 11.4. Tilaisuudessa kartoitetaan
yhdistysten tarpeita, toiveita ja yhteistyötä. Samalla yhdistykset pääsevät
osallistumaan hyvinvointiohjelman työstämiseen.
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Kunnanjohtaja kertoo tarkemmin kuntastrategian kehittämisohjelmista
ja hyvinvointiohjelman laadinnasta. Päätetään ohjelman laadinnan
alustavasta aikataulutuksesta ja valmistelun käynnistämisestä sekä
mahdollisesta yhteistyöstä kuntakehitysjaoston ja kunnanhallituksen
kanssa kuntalaisten osallistumiseen liittyen.
../..
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../..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Laaditaan hyvinvointiohjelma kunnanjohtajan kokouksessa esittämien
tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Työskentely päätettiin aloittaa
19.4. klo 15 alkaen seminaarilla kirjaston Pellavasalissa. Kuntalaisten
osallistamistilaisuudet päätettiin mahdollisuuksien mukaan järjestää
yhdessä kuntakehitysjaoston sekä kunnanhallituksen ja hallinto- ja
taloustoimialan kanssa.
_______________________________________
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SIVISTYSTOIMEN HALLINNON, ESI- JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2017
Sivltk 18 §
Liite 10 a-b

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan tiedot tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten vuodelta 2017. Sivistystoimen
hallinnon, esi- ja perusopetuksen toimintakertomus on liitteenä 10 a ja
talousarvion osalta liitteenä 10 b.

.
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen hallinnon ja esi- ja perusopetuksen toimintakertomuksen vuodelta 2017 liitteen 10 a mukaisena ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen, puh.
040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________________
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KIRJASTOTOIMEN, KULTTUURITOIMEN, KANSALAISOPISTON JA MUSIIKKIOPPILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Sivltk 19 §
liite 11

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan tiedot tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten vuodelta 2017. Kirjastotoimen,
kulttuuritoimen, kansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen toimintakertomus on liitteenä 11.
Kirjastotoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kirjastotoimen, kulttuuritoimen, kansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen toimintakertomukset liitteen 11
mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään mahdolliset tekniset
korjaukset toimintakertomukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastotoimenjohtaja
Marianne Lindblad, puh. 040 356 8573.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________________________
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VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Sivltk 20 §
liite 12 a-b

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan tiedot tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten vuodelta 2017. Vapaa-aikatoimen
toimintakertomus on liitteenä 12 a ja käyttötalouden toimintaraportti
1.1.2017 – 31.12.2017 liitteenä 12 b ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään
mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.
Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää vapaa-aikatoimen vuoden 2017
toimintakertomuksen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle liitteiden 12 a ja b mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri
Minna Pudas, puh.0400 937 704
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________________________
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VUONNA 2017 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Sivltk 21 §
liite13

Sivistystoimi on vuosittain palkinnut menestyneitä urheilijoita ja
ja joukkueita kannustusstipendeillä. Menestyneiden urheilijoiden
palkitsemisessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää
palkitsemissääntöä (27.10.2016 siv.ltk 90§). Vapaa-aikatoimen
talousarvioon vuodelle 2018 on varattu 1000 euron määräraha.
Palkitsemissäännön mukaan stipendi voidaan myöntää palkkiona
menestyksestä tai kannustusstipendinä lahjakkaalle ja hyvää
urheiluhenkeä ja esimerkkiä osoittaneelle aktiiviselle urheilijalle.
Kannustusstipendin yläikäraja on 27 vuotta. Stipendin hakuaika
päättyy 31.1. tai sitä seuraavana arkipäivänä kello 23.59.
Määräaikaan mennessä tuli 17 hakemusta.
Palkitsemissäännön mukaan sivistyslautakunta jakaa muiden
huomionosoitusten lisäksi vuosittain tunnustuspalkinnon yhdelle tai
useammalle Pornaislaista liikuntaa ja liikuntakulttuuria merkittävästi edistäneelle aktiiviselle seuratoimijalle. Palkittavia seuratoimijoita oli mahdollista ehdottaa vapaa-aikatoimelle kirjallisella
ehdotuksella 31.1. tai sitä seuraavana arkipäivänä kello 23.59
mennessä. Palkittavien seuratoimijoiden esityksiä ei tullut.
Koonti hakemuksista, urheilijoiden ja joukkueiden saavutuksista
sekä palkitsemisesitys on liitteenä 13. Palkitsemissääntö
lähetetään tiedoksi liitteenä ilman liitenumeroa.
Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta palkitsee aikavälillä 1.1.2017 – 31.12.2017
menestyneitä urheilijoita liitteen 13 mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa tietoja vapaa-aikasihteeri
Minna Pudas, puh. 0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________________________
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HAASTATTELIJOIDEN NIMEÄMINEN PARKKOJAN KOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖÖN ( KOULUNJOHTAJAN (REHTORIN) TEHTÄVIEN HOITAMINEN)
Sivltk 22 §

Parkkojan koulussa on 1.2.2018 julistettu avoimeksi luokanopettajan
virka, johon sisältyy koulunjohtajan tehtävien hoito
(www.te-palvelut.fi). Viran hakuaika päättyy 23.2.2018 klo 12.00.
Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun
3-5 hakijaa.
Pornaisten kunnan hallintosäännössä todetaan, että sivistyslautakunta
valitsee koulujen rehtorit (Hallintosääntö 22§, 16.mom.).
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Virkamiehistä haastatteluryhmään osallistuvat hallintojohtaja ja sivistysjohtaja. Heidän lisäkseen sivistyslautakunta nimeää keskuudestaan 1-2
haastattelijaa sekä halutessaan opettajan Parkkojan koulusta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja
Päivi Laitinen, puh. 040 174 5015.

Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun kuluessa päädyttiin siihen, että hallintojohtajan ja
sivistysjohtajan lisäksi haastatteluryhmään tulevat lautakunnan edustaMira Ohvo-Harhakoski ja Johanna Tukiainen. Jatkokeskustelu käytiin
Parkkojan koulun edustajasta. Heikki Peisa esitti Mira OhvoHarhakosken kannattamana, ettei haastatteluryhmään valita
opettajaedustusta. Johanna Tukiainen esitti Erja Palviaisen kannattamana, että opettajaedustus pitäisi olla. Koska oli tullut asiasta kaksi
esitystä, suoritettiin kädennostoäänestys:
Peisan esitys sai 6 ääntä (Harhakoski, de Jong, Lastuvuori,
Parviainen, Peisa ja Siren) Tukiaisen esitys sai 3 ääntä (Mäenpää,
Palviainen ja Tukiainen)
Haastatteluryhmään tulivat valituiksi hallintojohtaja Seija Marttila,
sivistysjohtaja Jari Wäre, Mira Ohvo-Harhakoski ja Johanna Tukiainen.
Lautakunta osallistaa oppilaita valintaprosessiin siten, että oppilaskunnissa mietitään etukäteen muutama kysymys haastateltaville, jotka
haastatteluryhmä esittää.
________________________________________
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN 9B LUOKAN LEIRIKOULUSUUNNITELMA
Sivltk 23 §
liite 14 a-b

Pornaisten Yhtenäiskoulun 9b luokka lähtee leirikouluun
28.5. – 29.5.2018 Tallinnaan. Mukaan on ilmoittautunut
21 oppilasta ja 2 opettajaa. Retken tavoitteena on oppilaiden
ryhmätyötaitojen vahvistaminen sekä oppimisympäristöjen
ja työtapojen monipuolistaminen. Koulun ulkopuolella
annettava opetus lisää myös oppilaiden hyvinvointia ja
osallistuvaa kansalaisuutta.
9b luokan luokkatoimikunta on huolehtinut varainkeruusta
leirikoulua varten. Varat on kerätty kolmen vuoden aikana
pääosin erilaisilla myyntikampanjoilla myymällä esim.
pesuaineita, sukkia, karkkeja ja keksejä. Luokka on myös
osallistunut joulumyyjäisiin. Lisäksi luokka on saanut
retkiavustusta Aktialta. Varoja on tämän lisäksi kerätty
perheiltä tilittämällä suoraan rahaa luokkatoimikunnan tilille.
Leirikouluun lähtee mukaan luokanvalvoja Tuuli Kangas
sekä liikunnanopettaja Damijan Marin.
Oppilaille ja huoltajille on lähetetty leirikouluohjelma,
tietoa tarvittavista varusteista sekä säännöt. Lähempänä
leiriajankohtaa pidetään 9b huoltajille vanhempainilta
aiheesta. Oppilaat ovat vakuutettuja Pohjantähtivakuutusyhtiössä retken ajan.
Vs. sivistysjohtaja esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten Yhtenäiskoulun leirikoulusuunnitelman liitteiden 14a Leirikouluohjelma ja
14b Kustannuslaskelma mukaan.
Tästä päätöksestä nataa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
__________________________________________
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HANKKEELLE PORNAISTEN TUTOROPETTAJAT
Sivltk 24 §

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle
40/540/2017 Pornaisten tutoropettajat 15 200€. Avustuksen määrä
on 80 % hankkeen kokonaisnettomenoista 19 000€. Omarahoitusosuus (20%) 3800€ sisältyy vuoden 2018 talousarvioon.
Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja
kouluttamiseen. Tutoropettajat (5) edistävät opettajien TVT-taitojen
kehittymistä. Tavoitteena on näin saada tieto- ja viestintätekniikka
luontevaksi osaksi oppilaiden ja opettajien arkea.
Avustuksen käyttöaika päättyy 30.6.2019.
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että saatu valtionavustus (40/540/2017) 15 200 € lisätään
kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti:

Pornaisten Yhtenäiskoulu
Mika Waltarin koulu
Parkkojan koulu

tulo
meno
5016 € (3301.4030) 6270 € (5001.4030)
5016 € (3301.4031) 6270 € (5001.4031)
2584 € (3301.4042) 3230 € (5001.4042)
2584 € (3301.4041) 3230 € (5001.4041)

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________________
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LIIKUNTASALIEN SIISTIMISMAKSU
Sivltk 25 §

Hallintosäännön 22§ kohdan seitsemän mukaan lautakunta
vastuualueellaan päättää palveluista perittävistä korvauksista
ja maksuista.
Sivistyslautakunnan alainen vapaa-aikatoimi myöntää salivuoroja
Parkkojan, Mika Waltarin ja Yhtenäiskoulun liikuntasaleihin.
Sivistyslautakunta on vahvistanut vapaa-aikatoimen hinnaston
ajalle 1.6.2017- 30.5.2018 (6.4.2017 24§). Hinnastossa ei ole
eritelty ns. siistimismaksua tapauksille, joissa liikuntasaliin on
jätetty välineitä tai tilaa ei ole muutoin siistitty tarkoituksenmukaisella tavalla vuoron päättymisen jälkeen.
Vapaa-aikasihteerin esitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa liikuntasalien siistimismaksuksi 50 €/krt.
Siistimismaksu peritään vuoron haltijalta, mikäli välineitä tai
kalustoa ei ole kerätty vuoron jälkeen pois ja palautettu niille tarkoitettuun paikkaan. Siistimismaksu peritään myös, mikäli tilat on jätetty
siistimättä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas
puh. 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta vahvisti liikuntasalien siistimismaksun kulujen
mukaan, kuitenkin vähintään 50€/krt. sis ALV:n. Siistimismaksu
peritään vuoron haltijalta, mikäli välineitä tai kalustoa ei ole kerätty
vuoron jälkeen pois ja palautettu niille tarkoitettuun paikkaan. Siistimismaksu peritään myös, mikäli tilat on jätetty siistimättä tarkoituksenmukaisella tavalla.
______________________________________
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SYKSYN 2018 LAUANTAIKOULUPÄIVÄ
Siltk 26 §

Sivistyslautakunta on kokouksessaan (Sivltk 24.1.2018 7 §) hyväksynyt
Pornaisten koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018 – 2019.
Syyslukukauteen sisältyy yksi lauantaikoulupäivä.
Perinteisesti lauantaikoulupäivään on sisältynyt seitsemäsluokkalaisten
ryhmäyttäminen ja kahdeksansien luokkien No Hätä- tapahtuma.
Muilla luokilla on keskitytty mahdollisuuksien mukaan kodin ja
koulun yhteistyöhön. On tarkoituksenmukaista, että kyseinen
lauantaikoulupäivä ajoittuu syyslukukauden alkupuolelle edellä
mainittujen sisältöjen vuoksi.
Päivämäärää päätettäessä on otettava huomioon Pornaisten
messujen ajankohta päällekkäisyyden välttämiseksi. Messut ovat
tänä vuonna 22.9.
Vs.sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää lauantaikoulupäivän pidettäväksi
15.9.2018.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs.sivistysjohtaja Päivi Laitinen
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

Sivistyslautakunta 27 §

28.2.2018
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

27 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Vs. sivistysjohtaja, Päivi Laitinen
- Päätökset 6 - 11
Rissanen Marjo, rehtori
- Päätökset 55 –109
Koskinen Lea ,apulaisrehtori
- Päätökset 15 - 40
Nivala Maria, vs. rehtori
- Päätökset 5 –9
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

Sivistyslautakunta 28 §
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 28 §

- Nuorten kesätyöpaikat tulevat hakuun 28.2.2018 ja
haku päättyy 16.3. Rekrytointitilaisuus on 5.3.
- Tullut kutsu 23.3. Perusopetusta Pornaisissa 50 v. -juhlaan.
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Lautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

Sivistyslautakunta 29 §

28.2.2018
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MUUT ASIAT
Siltk 29 §

- Päätös OKM/49/221/2016 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamuja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 ohjaustuntien laskennallista
määrää koskeva oikaisu
- Pöytäkirjanote (Khall 15.1.2018 10 §) Nuorisovaltuuston valinta
- Kokouspöytäkirja Nuorisovaltuusto 5.2.2018
- Keskustelua Meidän Pornainen –videosta
- Keskusteltiin Yhtenäiskoulun ensimmäisten luokkien opettajatilanteesta
Vs. sivistysjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. sivistysjohtaja Päivi Laitinen,
puh. 040 1745 015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
______________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

28.2.2018
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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

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: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- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
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

35
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

