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Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
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vapaa-aikapalvelujen päällikkö

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

29 - 36

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan Pornaisten kirjastolla 30.4.2019

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erja Palviainen ja Kai Parviainen

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

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

Pornainen,
Allekirjoitukset

Erja Palviainen

Kai Parviainen

Aika ja paikka

Pornainen,
Virka-asema

sivistysjohtaja

Jari Wäre
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN VAALI
Sivltk 29 §
liite *

Pornaisten kunnassa on ollut avoinna päiväkodin virka. Hakuilmoitus
julkaistiin kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi sivuilla ajalla 6.2–28.2.2019. Viran hakuaikaa jatkettiin 7.3.2019 alkaen
4.4.2019 saakka.
Jatketun hakuajan päättymiseen mennessä tuli yhteensä 13 hakemusta.
Hakuilmoituksessa edellytettiin varhaiskasvatuksen tuntemusta ja johtamiskokemusta. Lisäksi korostettiin yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja hyvää organisointikykyä. Päiväkodin johtajan odotetaan vievän yksikössään eteenpäin uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena
on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukainen kelpoisuus saman
lain 74 ja 75§:n mukaiset siirtymäsäännökset huomioiden sekä riittävä
johtamistaito.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon
saatuaan.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.1.2019 § 5 nimennyt seuraavan
haastatteluryhmän: Jari Wäre, Peter de Jong, Mira Ohvo- Harhakoski ja
Johanna Tukiainen.
Hakemusten perusteella kutsuttiin kuusi henkilöä haastatteluihin, joista
yksi perui hakemuksensa. Haastattelut pidettiin 15. ja 16.4.2019. Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat hakijat: Päivi Peltonen, Sari Koskenmäki, Hanna Rintanen, Laura Wiik sekä yhden hakijan joka ei halunnut nimeään julkaistavan.
Yhdistelmä hakijoista lähetetään esityslistan mukana tiedoksi lautakunnalle.
Sivistysjohtajan esitys:
-

lähettää soveltuvuustesteihin seuraavat hakijat: Hanna Rintanen ja
Laura Wiik

-

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
../.
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../.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
__________________________________
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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OPPILASKULJETUSTEN OSTOLIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA LUKUVUOSILLE
2019 – 2021 SEKÄ OPTIONA LUKUVUOSILLE 2021 – 2023
Sivltk 30 §
liite 23

Hankinnan kohde ja sopimuskausi
Hankinnan kohteena olivat Pornaisten kunnan oppilaskuljetusten ostoliikennepalvelujen hankinta lukuvuosille 2019-21 sekä optiona lukuvuosille 2021-2023.
Hankinta oli jaettu neljään eri osa-alueeseen eli kohteeseen.
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja. Myöskään rinnakkaisia
tarjouksia ei hyväksytty.
Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely.
Puitejärjestelyyn valitaan mukaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät
tarjoajat. Tarjoajat asetetaan kohteittain etusijajärjestykseen. Etusijajärjestys määräytyy hinta- ja laatutekijöistä saatujen kokonaispisteiden perusteella.
Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tehdään kohteittain määräytyneen
etusijajärjestyksen mukaisesti tilaamalla palvelu aina ensimmäiseksi sijoittuneelta toimittajalta. Mikäli ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja ei
pysty toteuttamaan tilausta vaatimusten mukaisesti, tilataan palvelu seuraavaksi sijoittuneelta toimittajalta jne.
Hankinnan perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta seuraavasti: 1.8.2019
– 31.7.2021.
Tämän lisäksi sopimusta voidaan jatkaa yhdellä kahden vuoden mittaisella optiokaudella ajalle 1.8.2021− 31.7.2023. Tilaaja ilmoittaa option
käyttöönotosta kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden
päättymistä.
Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.
Hankintamenettely
Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinta oli EUkynnysarvon ylittävä hankinta.
Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus (2019-006131) lähetettiin
julkaistavaksi HILMA -ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi)
21.3.2019 ja julkaistiin 22.3.2019.
./..
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Saadut tarjoukset
Tarjousten jättöaikaan 23.4.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät
seuraavat tarjoajat:
Ryhmittymä HOP-Kuljetus tmi, Taksi Markku Rantala, Taksi Mia Yrtti,
E. Harhakoski tmi (kaikki kohteet)
K-Max Oy (kohteet 1-3)
Rapiditaxi Oy (kohteet 1-3)
Taxi Sipoo – Sibbo Oy Ab (kohde 4)
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen todentavat rekisterit ja todistukset tarkastetaan vielä ennen sopimuksen tekemistä
voittajiksi valikoituneilta toimittajilta.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön liitteillä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja
selvitykset tarjouksensa liitteeksi.
Tarjousten tarkastamisessa Taxi Sipoon tarjous todettiin tarjouspyynnön
vastaiseksi ja se suljettiin pois tarjouskilpailusta. Taxi Sipoon tarjous ei
täyttänyt seuraavaa tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta: ”Kunkin ajoneuvotyypin korkein hyväksyttävä kilometrihinta voi olla enintään 1,75 kertainen saman kohteen ja ajoneuvotyypin halvimpaan hintaan verrattuna (korkein hyväksyttävä hinta=1,75*halvin hinta).”
Taxi Sipoon kilometrihinnaksi oli ilmoitettu 3,50 € kohteessa 4. Kohteen
4 halvin kilometrihinta oli kuitenkin 1,49 €. Korkein hyväksyttävä kilometrihinta kohteessa 4 olisi siten 2,61 €. Taxi Sipoon 3,50 €:n kilometrihinta ylittää näin ollen huomattavasti tarjouspyynnössä asetetun korkeimman hyväksyttävän hinnan ja tarjous on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena oli kaikissa kohteissa paras hintalaatusuhde, jonka vertailuperusteet ja painoarvot olivat alla olevan mukaiset.
./..
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./..
Tarjoajien saamat hinta- ja laatupisteet sekä sijoitus käyvät tarkemmin
ilmi tämän päätöksen liitteenä olevasta hinta- ja laatuvertailutaulukosta
(liite 1).
K-Max Oy:n osalta on kohteessa 2 Parkkojan koulu tulkittu tarjouslomakkeen koskevan sen tiedostonimen kohdenumeroinnin: ”Liite 4 Tarjouslomake, kohde 2” mukaisesti Parkkojan koulua, vaikka varsinaisen
asiakirjasta löytyvän otsikoinnin mukaisesti lomakkeen on nimetty koskevan Mika Waltarin koulua. Tarjouksessa on kuitenkin ollut jo kertaalleen yksi Mika Waltarin koulua koskeva tarjouslomake tiedostonimellä:
”Liite 4 Tarjouslomake, kohde 3”, jolloin Mika Waltarin koulun osalta
olisi annettu kaksi tarjousta. Asia on tulkittu ilmaisuerehdykseksi, joka
on oikaistu hankintayksikön toimesta ilman asianosaiselta pyydettyä
täsmennystä.
HINTA 90 %
Hinta määräytyi €/km/auto hintana.
Pisteytyksessä käytettävä vertailuhinta muodostui kertomalla tarjouspyynnön liitteellä 1 ilmoitettu kohdekohtainen kilometrimäärä tarjoajan
liitteellä 4 ilmoittamalla kohdekohtaisella hinnalla €/km/auto. Mikäli
kohde oli ilmoitettu ajettavan useammalla ajoneuvolla, käytettiin kohteen vertailuhintana kohteeseen tarjottujen eri ajoneuvojen yhteenlaskettua kilometrihintaa kerrottuna kohteen kilometrimäärällä.
Tarjoukset pisteytettiin siten, että edullisimman vertailuhinnan antanut
tarjoaja sai hinnan osalta vertailuun täydet 90 pistettä. Muiden tarjousten
hintapisteet laskettiin kaavalla: (halvin tarjoushinta / vertailtava tarjoushinta) x 90.
Tarjoushinnoille oli lisäksi asetettu hintakatto seuraavasti:
Kunkin ajoneuvotyypin korkein hyväksyttävä kilometrihinta sai olla
enintään 1,75 -kertainen verrattuna saman kohteen ja ajoneuvotyypin
halvimpaan hintaan (korkein hyväksyttävä hinta=1,75*halvin hinta).
LAATU 10 % (jakautuen seuraavasti):
Ajoneuvon EURO-päästöluokka 5 %
Laatua vertailtiin kunkin kohteen ajoneuvojen EURO-päästöluokituksen
perusteella.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

30 §

Kokouspäivämäärä

sivu

24.4.2019

42

./..
Ajoneuvojen päästöluokat ilmoitettiin kohteittain tarjouslomakkeella
(liite 4).
Päästöluokista sai kohteittain pisteitä seuraavasti:
Pakollisena vaadittu päästöluokka Euro 5 = 0 pistettä
Kaikkien kohteeseen tarjottujen ajoneuvojen päästöluokka on Euro 6 = 5
pistettä (mikäli yhdenkin kohteeseen tarjotun ajoneuvon päästöluokka on
Euro 5, ei pisteitä saa lainkaan).
Ajoneuvon ikä 5 %
Laatua vertailtiin ajoneuvojen iän perusteella (=rekisteröintitodistuksen
mukainen käyttöönottopäivä). Ajoneuvon ikä määritettiin laskemalla
ajoneuvon käyttöönottoajankohdan ja palvelun aloittamisajankohdan
8/2019 välinen erotus kuukausina. (Esimerkki: Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen mukainen käyttöönottoajankohta on 9/2014. Ajoneuvon ikä
on tällöin 59 kk).
Ajoneuvojen käyttöönottoajankohta ilmoitettiin tarjouslomakkeella (liite
4).
Tarjoaja sai pisteitä ajoneuvojen yhteenlaskettujen ikien keskiarvon perusteella. (Esimerkki: Tarjoaja ajaa kohteen kahdella ajoneuvolla, joista
toisen ikä on 36 kk ja toisen 84 kk. Ajoneuvojen keskiarvoikä on siten
60 kk, jonka perusteella lasketaan tarjoajan laatupisteet).
Matalimman keskiarvon saanut tarjoaja sai vertailuun täydet 5 laatupistettä. Muiden tarjousten laatupisteet laskettiin kaavalla: (matalin keskiarvo / vertailtava keskiarvo) x 5.
Lopuksi laskettiin yhteen tarjoajien saamat hinta- ja laatupisteet. Tarjoajat asetettiin pisteiden perusteella määräytyvään etusijajärjestykseen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
-

Sulkea tarjouskilpailusta pois Taxi Sipoo – Sibbo Oy Ab:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

-

Valita puitejärjestelyyn kohteittain mukaan etusijajärjestyksessä
seuraavat toimittajat:
./..
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Kohde 1 / Pornaisten Yhtenäiskoulu ja Hepolan koulu (Mäntsälä)
Rapiditaksi
100
pistettä
K- Max
85,93
pistettä
HOP- kuljetus
73,81
pistettä
Kohde 2 / Parkkojan koulu
HOP-Kuljetus
90,09
Rapiditaksi
77,39
K-Max
72,21

pistettä
pistettä
pistettä

Kohde 3 / Mika Waltarin koulu
HOP-Kuljetus
90,10
Rapiditaksi
77,73
K-Max
72,21

pistettä
pistettä
pistettä

Kohde 4 / Ruotsinkieliset Sipoo (useita kouluja)
HOP-Kuljetus
95
pistettä
-

todeta, että hankintasopimusta ei synny tällä hankintapäätöksellä,
vaan vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EUkynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

-

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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TÄYDENNYS MIKA WALTARIN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 6. LUOKAN LEIRIKOULU
Sivltk 31 §
liite 24

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 §65 hyväksynyt Mika
Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelman. Sivistyslautakunta on hyväksynyt koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjatun leirikoulun kohdassa 3.5.
koulun ulkopuolinen toiminta seuraavilla tiedoilla:
6.luokan leirikoulu. Tarkennettu ohjelma toimitetaan lukuvuosisuunnitelman osana lautakuntakäsittelyyn myöhemmin 27-29.5.2019.
Edellä mainittua lukuvuosisuunnitelman kohtaa täydennetään seuraavasti.
Mika Waltarin koulun 6.luokan oppilaita on lähdössä leirikouluun Anjalankoskelle nuorisokeskus Anjalaan 27.5-29.5.2019. Mukaan on lähdössä 24 oppilasta, opettaja sekä 1 valvoja. Jos oppilas ei jostain syystä
osallistu leirikouluun, opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti hänelle
osoitetussa luokassa. Esityslistan liitteenä on leirikoulusuunnitelma, joka
sisältää kustannuslaskelman sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin
oppilas ja huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Mika Waltarin koulun 6. luokan leirikoulusuunnitelman
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________
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TÄYDENNYS PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 9CJLUOKKIEN LEIRIKOULU
Sivltk 32 §
liitte 25-26

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 §65 hyväksynyt Pornaisten Yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa
täydennetään seuraavalla leirikoululla.
Pornaisten Yhtenäiskoulun 9CJ- luokkien oppilaita on lähdössä leirikouluun Pärnuun 22.5-24.5.2019. Mukaan on lähdössä 18 oppilasta ja 2
opettajaa. Jos oppilas ei jostain syystä osallistu leirikouluun, opiskelee
hän lukujärjestyksen mukaisesti hänelle osoitetussa luokassa. Esityslistan liitteenä on leirikoulusuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman
sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja huoltaja sitoutuvat
allekirjoituksella.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Pornaisten Yhtenäiskoulun 9CJ- luokkien
leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk
*

34 §

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 46 - 50
Koskinen Lea, vt. rehtori
- Päätökset 236 - 302
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 11Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 42 - 45
Pudas Minna, vapaa-aikasihteeri
- Päätökset 21 -23
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 11
Merja Harmokivi, vt. päiväkodin johtaja
- Päätökset 101 - 133
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre,
puh. 040 174 5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________
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ILMOITUSASIAT
Sivltk

35 §

- Valtionavustushakemusta koskeva päätös, koulun kerhotoiminnan
tukeminen. Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 10 000 €.
Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 14 286 €.
- Valtionavustushakemusta koskeva päätös, Valtion erityisavustus ESIJA PERUSOPETUKSEN tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019.
Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 73 000 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 91 250 €.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

36 §

Kokouspäivämäärä

sivu

24.4.2019
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MUUT ASIAT
Sivltk

36 §

- Sivistyslautakunnan toukokuun kokouksen lisäksi päätettiin pitää ylimääräinen kokous Yhtenäiskoululla 19.6.2019 klo 17.30, käsiteltävänä
mm. varhennetun kielten opetuksen paikallisen opetussuunnitelmamuutoksen käsittely.
- Keskusteltiin varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden tilanteesta.
Mobiiliversio tulee kokeiluun kevään aikana ja se on tarkoitus ottaa varsinaiseen käyttöön syksyllä. Samoin koko kunnan henkilöstöä koskeva
sähköinen ilmoitusjärjestelmä palkkatietoihin on suunniteltu käyttöönotettavaksi syksyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Sivistyslautakunta

24.4.2019

37

49

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
29,31,32,33,34,35,36

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

50
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

