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Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 3.6.2019 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  267 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

153  268-269 Sähköautojen latauspisteen lataushintojen vahvistaminen 

    

154  270 Kiinteistötraktorin ja oheislaitteiden hankinta 

    

155  271-272 Kunnanvaltuuston 27.5.2019 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 

    

156  273 Kahden jäsenen ja varajäsenten nimeäminen kutsuntalautakuntaan 

    

157 36 274 Sopimus työllisyyspalveluista Mäntsälän kunnan kanssa 

    

158 * 275-277 Selvityksen antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle eduskuntavaalien 

ennakkoäänestyspaikkaan tehdyssä tarkastuksessa havaituista puutteis-

ta/kunnanhallituksen lausunto 

    

159  278 Yhtenäiskoulun rehtorin toimittamat rekrytointilupahakemukset 

    

160  279 Parkkojan koulun rehtorin toimittama rekrytointilupahakemus 

    

161  280 Sivistysjohtajan toimittama rekrytointilupahakemus 

    

162  281-282 Talousarviomuutokset vapaa-aikapalveluiden vuoden 2019 käyttötalousme-

noihin  ja –tuloihin/nuorten työpajatoiminta 

    

163  283-284 Anomus palkallisesta virkavapaudesta 

    

164  285-287 Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/611-403-10-0 

    

165  288 Ilmoitusasiat 

    

166  289 Muut asiat 

    

167  290-291 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  11/2019 

Kunnanhallitus  Sivu 

  267 

KOKOUSAIKA Maanantai 3.6.2019 klo 18.00 – 18.50 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Lastuvuori Jenni 

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Palviainen Erja 

Vilén Mika 

Putus Jaana, Aija Frantin varajäsen 

 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 153 – 167 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 6.6.2019. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka ja Jenni Lastuvuori. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 6.6.2019 

Allekirjoitukset 

     

 

Jorma Laukka   Jenni Lastuvuori 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 12.6.2019 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEEN LATAUSHINTOJEN VAHVISTAMINEN 

 

Khall § 153   Pornaisiin on valmistumassa ensimmäinen sähköauton latauspiste Jyr-

  käntien pysäköintialueelle, osoitteeseen Jyrkäntie 1. Tavoitteena on lisä-

  tä kunnan alueella sähköautojen julkisia latauspisteitä muiden rakennus-

  hankkeiden yhteydessä. Seuraava latauspiste on suunniteltu toteutetta-

  vaksi vuonna 2020 Parkkojan lähiliikuntapaikan ja –alueen muun raken-

  tamisen yhteydessä. Myös Mika Waltarin koulun pysäköintialueelle on 

  alustavasti suunniteltu lähivuosina sähköauton julkista latauspistettä. 

 

  Latauspisteen palvelu hankintaa Virta –latauspiste –verkoston kautta. 

  Sopimus toimii siten, että palveluntuottaja vastaa palvelun tuottamisesta 

  ja ottaa toiminnastaan palvelumaksun, joka on 20% kunnalle tilitettäväs-

  tä myyntituotosta. Kunta voi päättää itse hinnoittelun perusteet. 

 

  Sähköauton lataamisen osalta on selvitetty hinnoitteluperusteita julkisel-

  le latauspisteelle niistä kaupungeista/ kunnista, joissa latauspisteitä on.  

 

  Auton lataaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisen yhteydessä 

  asiakkaan tililtä veloitetaan 30 euroa, jonka voi käyttää kaikissa Virta-

  piste -tunnuksella varustetussa latauspisteessä kaikkialla Suomessa. Jul-

  kisia Virta -latauspisteitä on tällä hetkellä Suomessa noin 250 kpl. 

 

  Latauspisteen käyttäjä tekee palveluntuottajan (Liikennevirta Oy) kanssa 

  rekisteröitymisen ja sopimuksen. Kunta vastaa latauspisteen kunnossa-

  pidosta ja huollosta. 

 

  Virta –latauspisteet palveluineen voitti Kuntahankintojen järjestämän 

  kilpailutuksen, johon Pornainenkin liittyy sopimuskaudelle. 

 

  Lisätietoa saa: https://www.virta.global/fi 

 

  Kunnanjohtajan esitys: 

 

  Kunnanhallitus vahvistaa sähköautojen latauspisteelle seuraavat hinnat: 

 

  – lataus pikalatauspisteessä 0,20 €/min (latausaika noin puoli tuntia), 

  huom. näitä latauspisteitä ei ole käytössä ainakaan vielä kunnassa 

 

  – lataus keskinopeilla latauspisteillä 0,15 €/kWh (latausaika noin 2- tun-

  tia). 

 

  Lataustolpan varaus voidaan tehdä mobiilisovelluksella 15 min etukä-

  teen. Varausmaksun hinta on 0,15 €/varaus minuutti. 

       ./.. 

https://www.virta.global/fi


PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

269 Kunnanhallitus § 153  3.6.2019 

 

 

 

Khall § 153   ./.. 

  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. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

270 Kunnanhallitus § 154  3.6.2019 

 

 

 

KIINTEISTÖTRAKTORIN JA OHEISLAITTEIDEN HANKINTA 

 

Khall § 154   Kunnalla on ollut käytössä pientraktori, jonka käyttöikä on ollut noin 15 

  vuotta. Talousarvion investointiosassa on varattu uuden pientraktorin ja 

  oheislaitteiden hankintaan määräraha. Uusi laite täydentää vanhaa kalus-

  toa, joka jätetään käyttöön sekä työkoneeksi, että varalle huoltojen ja 

  rikkoutumisten varalta.  

 

  Tarjouspyynnöt lähetettiin kahdelle tarjoajalle, joista yksi lähetti tarjouk-

  sen määräaikaan 28.5.2019 kello 12.00 mennessä.  

 

  Konekesko Oy tarjosi (tarjous 27.5.2019) Kubota L2602 DHC HST 

  kiinteistötraktorin lisälaitteineen kokonaishintaan 36 045 €. 

 

  Tämän lisäksi pyydettiin työlaitteista vaihtoehtotarjoukset etu- ja taka-

  osan lumityösarjoille. 

 

  Näistä esitetään hankittavaksi Nivelaura Kova NA2100 hintaan 3300 €/ 

  alv. 0% sekä Vama 210/KH1 takalana hydraulisella aurauskulman sää-

  döllä varustet tuna 2850€/ alv. 0%. 

 

  Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjousta pyydettiin päivittämään vielä 

  jääkolan ja asennussarjan osalta, joiden hinta on yhteensä 2700€, alv 

  0%. 

 

  Kokonaishinta kiinteistötraktorille, lisälaitteille sekä työlaitteille on yh-

  teensä 42 045 €/ alv. 0%. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää hankkia kiinteistötraktorin lisälaitteineen Kone-

  kesko Oy:n 27.5.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja valtuuttaa tekni-

  sen johtajan tekemään pienimuotoiset tekniset ja kustannuksiin mahdol-

  lisesti vaikuttavat muutokset lisä- ja työlaitteisiin, mikäli niitä tarvitaan. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 27.5.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 155   Kunnanhallitukselle esitellään 27.5.2019 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 29 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoit-

 taminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen sekä 

 vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2018 

  Ote ja toimintakertomus: lautakunnat/hallintokunnat/koulut 

 

 § 30 Arviointikertomus 2018 

  Ote ja arviointikertomus: lautakunnat/hallintokunnat 

 

 § 31 Henkilöstöraportti vuodelta 2018 

  Ote ja henkilöstöraportti: lautakunnat/hallintokunnat/ 

 koulut 

 

 § 32 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen KUUMA- 

 johtokuntaan toimikaudeksi 2019 – 2021 

  Otteet: Keravan kaupunki, KUUMA-toimisto 

 

 § 33 Kuntalaisaloite, Pornaisten vesistöt virkistyskäyttöön 

  Otteet: Aloitteen tekijöille 

 

 § 34 Vuonna 2018 valtuutettujen jättämät aloitteet 

  Otteet: Aloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat 

 

 § 35 Vuonna 2018 jätetyt muut aloitteet 

  Otteet: Aloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat 

 

 § 36 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

 vaali 

  Otteet: valitut henkilöt, KUUMA-toimisto, Keski- 

 Uudenmaan sote kuntayhtymä, palkanlaskenta 

 

 § 37 Kunnanhallituksen jäsenet 

  Otteet: valitut henkilöt, KUUMA-toimisto, Keski-  

 Uudenmaan sote kuntayhtymä, palkanlaskenta 

 

 § 38  Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä 

  Otteet: Ympäristöministeriö, tekninen toimi 

      ./.. 
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Khall § 155 ./.. 

 § 39 Aloite Yhtenäiskoulun liikuntasalin laajentamiseksi 

  Otteet: Aloitteen ensimmäiset allekirjoittajat 

 

  Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

  vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

  päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KAHDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 

 

Khall § 156   Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimisto pyytää kuntaa ni-

  meämään kaksi jäsentä ja heille varajäsenet kutsuntalautakuntaan. Lau-

  takuntien jäsenten toivotaan olevan nuorisotyön parissa työskenteleviä 

  henkilöitä. 

 

   Pornaisissa kutsunnat pidetään 11.10.2019 klo 9.00 alkaen seurakunta-

  keskuksessa.  

 

   Valittujen nimet ja yhteistiedot pyydetään ilmoittamaan Uudenmaan 

  aluetoimistoon 1.8.2019 mennessä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-

  net Pornaisissa 11.10.2019 pidettävän kutsuntatilaisuuden kutsuntalauta-

  kuntaan. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Pornaisissa 11.10.2019 pidettävän kutsuntatilai-

suuden kutsuntalautakuntaan jäseneksi Tea Niemisen ja hänen henkilö-

kohtaiseksi varajäseneksi Juha Virkin sekä Jorma Laukan varsinaiseksi 

jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenni Lastuvuori.       

 

______________________ 
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SOPIMUS TYÖLLISYYSPALVELUISTA MÄNTSÄLÄN KUNNAN KANSSA 

 

Khall § 157, liite 36 Kevään aikana on neuvoteltu työllisyyspalvelujen hankkimisesta Mänt-

  sälän kunnasta. Mäntsälässä on laadittu sopimusluonnos työllisyyspalve-

  lujen hankkimisesta Mäntsälän kunnalta. 

 

   Sopimuskaudeksi on esitetty 12.8.2019 – 31.12.2020, sopimuksen irtisa-

  nomisaika molemmin puolin on 3 kuukautta. Sopimuksesta aiheutuvat 

  kustannukset olisivat noin 5 000 € matkakustannuksineen tämän vuoden 

  osalta. 

 

   Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 36. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 36 olevan sopimuksen työllisyys-

  palvelujen hankkimisesta Mäntsälän kunnalta. 

 

   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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Keskusvaalilautakunta § 27  24.5.2019  33 

 

 

SELVITYKSEN ANTAMINEN EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE EDUSKUNTA-

VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN TEHDYSSÄ TARKASTUKSESSA HAVAI-

TUISTA PUUTTEISTA / KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO 

 

Keskusvaaliltk § 27 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehet suorittivat ennakol-

ta ilmoittamattomat tarkastukset eräissä ennakkoäänestyspaikoissa Por-

voossa, Pornaisissa, Askolassa, Pukkilassa, Myrskylässä, Lapinjärvellä 

ja Loviisassa. 

 

 Eduskunnan oikeusasiamies on lähettänyt kunnalle 17.4.2019 päivätyn 

seuraavan sisältöisen pyynnön: 

  

 ”Viite: Ennalta ilmoittamaton tarkastus muun ohella Pornaisten kunnan 

eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkaan 8.4.2019  

 

 SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 

 

 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiesten viitekohdassa toi-

mittamassa tarkastuksessa tehtiin oheisesta tarkastuspöytäkirjasta ilme-

neviä havaintoja. Erityisesti huomiota kiinnitettiin siihen, että äänestysti-

lassa ei ollut niin sanottua esteetöntä äänestyskoppia tai sellaista äänes-

tyspaikkaa, jossa pyörätuolia tai muuta liikkumisen apuvälinettä käyttä-

vä henkilö voisi äänestää muiden katseilta suojattuna. Vaalitoimitsijoi-

den mukaan apuvälineitä käyttäville tarjottiin äänestyskoppiin syliin ase-

tettava vanerinen alusta, jossa ei ollut reunoja. Tarkastajien havaintojen 

mukaan henkilö, joka tarvitsee apua alustan sylissä pitämiselle, ei voi 

äänestää ilman, että häntä avustavalla henkilöllä ei olisi suoraa näköyh-

tyettä äänestystapahtumaan. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin sii-

hen, että Pornaisten kunnan vaalitoimitsijoiden mukaan äänestäjien 

avustamisesta ei tehty merkintöjä äänestäjistä pidettävään luetteloon, ku-

ten oikeusministeriön vaaliohjeessa edellytetään. 

 

 Edellä mainitun johdosta otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun 

lain 4 §:n nojalla omasta aloitteestani tutkittavaksi, miten äänestyspaik-

kojen esteettömät vaalijärjestelyt ja erityisesti vaalisalaisuuden turvaa-

minen on toteutettu Pornaisten kunnassa. 

 

 Pyydän, että Pornaisten kunnanhallitus toimittaa minulle asian tutki-

miseksi tarvittavan Pornaisten keskusvaalilautakunnan selvityksen ja 

oman lausuntonsa. Selvityksessä ja lausunnossa tulisi kiinnittää huomio-

ta erityisesti tarkastuspöytäkirjassa viitattuihin oikeusohjeisiin ja siihen, 

miten esteettömyys ja vaalisalaisuuden turvaaminen on käytännössä to-

teutettu Pornaisten kunnan ennakkoäänestyspaikoilla ja vaalipäivän ää-

nestyspaikolla.  

      ./.. 
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Keskusvaaliltk § 27 ./.. 

 Pyydän myös ilmoittamaan selvityksessä ja lausunnossa, miten äänes-

tyspaikoilla menetellään käytännössä äänestäjän käyttäessä avustajaa ää-

nestämistapahtumassa ja kirjataanko avustajan nimi äänestäjistä pidettä-

vään luetteloon. 

 

 Pyydän kunnanhallitusta lähettämään selvityksen ja oman lausunnon 

viimeistään 28.6.2019.” 

 

 Selvitys pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisessä muodossa 

eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamon sähköpostiosoittee-

seen, mikäli selvityksen sisällössä on salassa pidettävää tietoa, tulee säh-

köposti lähettää eduskunnan turvapostipalvelun kautta. Asiakirjat voi 

myös lähettää postitse eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaa-

moon. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi pöytäkirja ennalta ilmoittamat-

tomasta tarkastuksesta 8.4.2019. 

 

 Keskusvaalilautakunnan ehdotus: 

 

 Keskusvaalilautakunta päättää antaa 8.4.2019 ennalta ilmoittamattomas-

sa tarkastuksessa annettujen havaintojen osalta eduskunnan oikeusasia-

miehelle ja kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen selvityksen: 

 

 Pornaisten kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka kunnanviraston 

valtuustosalissa. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkoja on 

kolme. 

 

 Sisäänkäynnin jyrkkyyden osalta on käyty keskusteluja kunnan teknisen 

toimen kanssa. Sisäänkäynti tullaan korjaamaan siten, että se täyttää pa-

remmin esteettömyydelle asetetut vaatimukset. 

 

 Vaalivirkailijoilta saadun tiedon mukaan eduskuntavaalien ennakkoää-

nestyksessä jäi yhden henkilön avustaminen kirjaamatta äänestäjistä pi-

dettävään luetteloon. Tarkastuksen jälkeen ennakkoäänestyspaikalla oli 

kaksi avustettavaa äänestäjää, joista tehtiin asianmukaiset merkinnät ää-

nestäjistä pidettävään luetteloon. 

 

 Äänestystilan esteettömän vaalikopin osalta keskusvaalilautakunta toteaa 

vaalivirkailijoilta saadun tiedon mukaan, ettei ennakkoäänestyksen aika-

na ollut yhtään sellaista henkilöä, joka olisi tarvinnut apua alustalevyn 

sylissä pitämiseen, joten tältä osin kenenkään vaalisalaisuus ei vaarantu-

nut. 

      ./.. 
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Keskusvaaliltk § 27 ./.. 

 Tarkastuksen jälkeen ennakkoäänestyspaikassa ja vaalipäivän äänestys-

paikoissa oli käytettävissä suurennuslasit. 

 

 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestykseen järjestetään asianmukai-

sempi äänestyspaikka, jotta se täyttää paremmin esteettömän vaalikopin 

vaatimukset. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

  Keskusvaalilautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 158   Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Pornaisten kunnanhallitusta 

  toimittamaan asian tutkimiseksi tarvittavan Pornaisten keskusvaalilauta-

  kunnan selvityksen ja oman lausuntonsa. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi pöytäkirja ennalta ilmoittamat-

  tomasta tarkastuksesta 8.4.2019. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus yhtyy keskusvaalilautakunnan antamaan selvitykseen ja 

  ilmoittaa sen lausuntonaan eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

 

   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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YHTENÄISKOULUN REHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 159   Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut seuraavat rekrytointilupahake-

  mukset: 

 

1) kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen palvelussuh-

de 1.8.2019 – 31.7.2020 väliseksi ajaksi 

- talousarviossa varattu määräraha 

2) koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen palvelussuhde 6.8.2019 – 

30.5.2020 koulupäivien ja koulutuspäivien ajaksi, työaika 38h 45 

min/viikko 

- tehtävänä toimia henkilökohtaisena ohjaajana esiopetuksessa ja täy-

dentävässä varhaiskasvatuksessa tehostetun tuen oppilaalle 

- tehtävää ei voida jättää täyttämättä 

- talousarviossa ei ole määrärahaa, palkkausmäärärahojen tarkastelu 

tehdään syksyllä 

 Kunnanhallituksen päätöksen 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 160  Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahake-

  muksen: 

 

- tuntiopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020 

- kouluun tarvitaan kielten ja valinnaiskurssien tuntiopettaja lukuvuo-

delle 2019 – 2020 

- talousarviossa on varattu määräraha 

- oppilasmäärä vakiintumaton 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

 työsuhteiden sekä yli 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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SIVISTYSJOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 161  Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- vapaa-aikapalvelujen päällikön määräaikainen palvelussuhde 

1.8.2019 – 31.7.2020 väliseksi ajaksi 

- nykyinen viranhaltija siirtyy hoitamaan vuodeksi toisen kunnan mää-

räaikaista virkaa 

- tulosalueella oltava toiminnasta vastaava esimies, esimiehisyyden li-

säksi toiminnan suunnitteluun sekä käytännön toimintaan liittyviä 

tehtäviä 

- vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä, palveluihin liittyy tällä hetkellä kasvupaineita 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

 työsuhteiden sekä yli 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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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKAPALVELUIDEN VUODEN 2019 KÄYTTÖTA-

LOUSMENOIHIN JA –TULOIHIN / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA 

 

Sivltk § 41, liite 29 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle 

28 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella 

1.1.- 31.12.2019 (ESAVI/23271/2018) Avustus voi kattaa enintään 75 % 

avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustuspäätös lähete-

tään tiedoksi liitteenä 29 

 

Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 28 000 euron tuloarvion muu-

tos. Vastaava menojen lisäys eli 28.000 euroa kohdennetaan samaiselle 

kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Sivistysjohtajan esitys: 
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen 

käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna 

Pudas 0400 937 704 

   

                                            Sivistyslautakunnan päätös: 

  

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  ____________________________  

 

       ./.. 

4215 Nuorten työpaja 
  TULOARVION MUUTOS 
  3301. 4215 
  28 000 

  

 

MENOARVION MUUTOS   

 
5010.4215 (määräaik.palkat) 22500 

 

5103.4215 (palkkaperusteinen 
maksu) 3800 

 
5101.4215 (muut maksut) 800 

 
PALKKAKULUT Yhteensä 27100 

 
5460.4215 (matkustus-ja kuljetus) 600 

 
5580.4215 (kalusto) 300 

 
Muut menot yhteensä 900 

 
YHTEENSÄ 28 000,00 € 
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Khall § 162  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

  nan esityksen. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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ANOMUS PALKALLISESTA VIRKAVAPAUDESTA 

 

Sivltk § 46 x x on päässyt suorittamaan erillisiä erityisopettajan opintoja Helsingin 

yliopistoon. Päteviä erityisopettajia/erityisluokanopettajia ei saada tällä 

hetkellä palkattua kaikkiin avoinna oleviin virkoihin, joten erityisopetta-

jan koulutukseen hakeutumista voidaan pitää kunnan kannalta erittäin 

hyödyllisenä. Työn ohessa tehtävien opintojen johdosta hän anoo 

14.5.2019 päivätyssä kirjeessään palkallista virkavapautta syyslukukau-

delle 2019 seuraavasti: 

 2.-13.9.2019 

 30.9-11.10.2019 

 28.10.-8.11.2019 

 

Kevätlukukaudelle 2020 läsnäoloa edellyttävää kokopäiväopetusta on 

7.1.-6.3.20202. 

   

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.2.2012 (§23) hyväksynyt palkka-

toimikunnan esityksen koskien erityisopettajaksi/ erityisluokanopettajak-

si pätevöityvien opettajien virkavapausajan palkkaa. 

 

- edellytyksenä on, että henkilö on työskennellyt Pornaisten kunnan 

palveluksessa vastaavissa tehtävissä vähintään edeltävän vuoden yh-

täjaksoisessa palvelussuhteessa 

- koulutuksella ei tarkoiteta täydennyskoulutusta, vaan vir-

kaan/tehtävään pätevöittävää koulutusta 

 

 x x täyttää palkalliselle virkavapaalle myönnetyt edellytykset. 

 

Koulutuksen ajaksi viranhaltijalle/työntekijälle voidaan tapauskohtaisen 

harkinnan mukaan myöntää palkallisena virkavapaana/työvapaana 50% 

virkavapausajan/ työvapaan palkkauksesta enintään 90 päivän ajalta. 

 

Kunnanhallituksen päätöksen perusteella viranhaltijalta on edellytetty 

virkavapaan myöntämisen ehtona lisäksi sitoutumista työskentelyyn 

Pornaisten kunnan palveluksessa vähintään kahden vuoden ajan. 

 

Pätevien erityisopettajien palkkaaminen on ollut jo pitkään haasteellista 

koko Uudellamaalla ja laajemminkin Suomessa. Myöskään ensi luku-

vuodelle kaikkiin avoinna olleisiin virkoihin ei saatu palkattua pätevää 

erityisopettajaa.   

 

              ../. 
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Sivltk § 46  ./.. 

Sivistysjohtajan esitys:  

 

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että x x myönne-

tään virkavapaata esittelytekstin mukaiselle ajalle. Palkallisen virkava-

paan osalta noudatetaan esittelytekstissä mainittuja ehtoja. 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että x x myönnetään 

virkavapaata esityksen mukaisesti. 

  _______________________________________________________ 

 

 

Khall § 163  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. 

 

  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 / 611-403-10-0 

 

Khall § 99  HAKIJA:  

 Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, 

 joka koskee 37,7741 hehtaarin suuruista tilaa. 

 

 RAKENNUSPAIKKA:   

 Kyseinen kiinteistö, 611-403-10-0 RAUHALA, sijaitsee Pornaisten län-

 siosassa Kirveskosken kylässä, osoitteessa Ukonojantie 230. 

 Alue on vanhaa maa- ja metsätalousaluetta. Ukonojantien toisella puo-

 lella on viljelyaukea. Parin sadan metrin läheisyydessä rakennuspaikasta 

 on neljä lähivuosikymmeninä rakennettua omakotitaloa. 

 Rakennuspaikka on loivaa itään päin laskeutuvaa metsämaata. 

 Alueella on alueellinen vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

  Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua omakotitalon ja 

 talousrakennuksen rakentamiseen, joiden kokonaisala olisi 250 krsm2. 

 Emätilasta lohkottaisiin uudelle rakennukselle tontti. 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei 

 ole mitään erityisiä aluevarauksia.  

 Yleiskaavaa tai asemakaavaa alueella ei ole eli rakennuspaikka on haja-

 asutusalueella. Lähimmälle yleiskaava-alueelle, Kirkonkylän osayleis-

 kaava-alueelle on etäisyyttä noin 1,5 kilometriä. 

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (9.4.2019): 

 

  Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua kyseisessä tapauksessa. 

 

  Perustelut: 

  Alueelle on muodostunut aiemmin kymmenisen ympärivuotista asuin-

 paikkaa, joten alueelle on syntynyt kylämäinen alue. Uusi rakennuspaik-

 ka täydentää kylärakennetta. 

  Alueella on alueellinen vesi- ja viemärijärjestelmä. 

 Lähimmän osayleiskaavan Kirkonkylän osayleiskaavan mitoitusperiaat-

 teiden mukaan emätilalla (37,8 ha) olisi vielä usea uusi rakennuspaikka 

 lohkottavissa. 

 

  Ehdot: 

  Rakennukset tulee sijoittaa niin, etteivät ne työnny visuaalisesti pelto-

 maisemaan ja rakennusten ympärille on jätettävä riittävä suojapuusto.  

       ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

286 Kunnanhallitus § 164  3.6.2019 

Kunnanhallitus § 99  15.4.2019  181 

 

 

Khall § 99  ./.. 

 Rakennukset tulee suunnitella rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin 

 kanssa yhteistyössä siten, että ne sopeutuvat ympäristöönsä massoiltaan, 

 muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väriltään.  

 Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten 

  määräyksiä. 

  Lohkottavan tontin koon tulee olla kunnan rakennusjärjestyksen mukai-

  nen. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaa-

 vasta ja osayleiskaavasta sekä valokuvia rakennuspaikalta. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

 Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin peruste-

 luihin ja puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa asian takaisin val-

misteluun. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 164 Samalle tilalle on v. 2008 haettu suunnittelutarveratkaisua kahden asuin-

rakennuksen rakentamiselle.  

 

 Kantatilatarkastelussa todettiin seuraavaa; 

 

- mikäli tila sijaitsisi osayleiskaava-alueella, olisi tilalla neljä uutta ra-

kennuspaikkaa 

- koska tilan sijainti on osayleiskaava-alueen ulkopuolella, tilalla olisi 

käytettyjen ohjeellisten mitoitusperusteiden mukaan 4 – 1 = 3 raken-

nuspaikkaa, mikäli se sijoittuisi alueellisen vesi- ja viemärijärjestel-

män toiminta-alueelle 

- tapauksessa, jossa rakentaminen sijoittuu toiminta-alueen ulkopuo-

lelle, rakennuspaikkoja on 4:2 = 2 

 

       ./.. 
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Khall § 164  ./.. 

  Haettuja kahta suunnittelutarveratkaisua puollettiin em. perustein. 

 

  Myöhemmin vesilaitoksen toiminta-alueet on määritelty ja hakemuksen 

  kohteena oleva rakennuspaikka on liitettävissä keskitettyyn vesi- ja 

  viemärijärjestelmään. Koska tilanne on muuttunut aikaisemmasta,  

  suunnittelutarveratkaisun puoltaminen on perusteltua. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua edellyttäen, et-

tä rakennuspaikka liitetään keskitettyyn vesi- ja viemärijärjestelmään. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

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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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 165  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän pöytäkirja nro 2/2019, 

9.5.2019. 

 Eteva kuntayhtymän jäsenkuntaraportointi 24.5.2019: Talousarvion 

toteutuminen Q1/2019. 

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 2/2019, 21.5.2019. 

 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2019, 

23.5.2019. 

 Uudenmaan jätelautakunta, ote pöytäkirjasta 21.5.2019 § 13: Uu-

denmaan jätelautakunnan jätetaksan hyväksyminen. 

 Uudenmaan jätelautakunta, ote pöytäkirjasta 21.5.2019 § 14: Kun-

nan vastuulle kuuluvan jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä. 

 Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019 VRK/2394/2019: Äänes-

tysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille. 

 Kansaneläkelaitoksen päätös 22.5.2019: Päätös työnantajan järjes-

tämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 

1.1.2018-31.12.2018. 

 Kuntaliiton yleiskirje 5/2019, 16.5.2019: Opas yhdenvertaisuuden 

edistämiseen kunnan toiminnassa. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 2/2019, 

21.5.2019. 

 Päätöksiä ajalta 21.5. – 3.6.2019: 

Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 Kotojärvenrinteen ja –mäen asukkaiden ja alueen huoltoyhtiön kir-

je kunnanhallitukselle. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin 

päätöksiin. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 166 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunnanhallitus  3.6.2019  167 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

153, 154, 156, 157, 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

153, 154, 156, 157, 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

 


