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KOOLLEKUTSUJA Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 
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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  13/2020 

Kunnanhallitus  Sivu 

  209 

KOKOUSAIKA Maanantai 22.6.2020 klo 21.00 – 21.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja 

Vilén Mika, poistui klo 21.10 

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 124 – 132 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 25.6.2020. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka ja Terhi Niinikoski. 

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 25.6.2020 

Allekirjoitukset 

     

 

Jorma Laukka   Terhi Niinikoski 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 26.6.2020 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 124  Parkkojan koulun rehtori on toimittanut seuraavan rekrytointilupahake-

  muksen: 

 

- tuntiopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2020 -31.7.2021 vä-

liseksi ajaksi 

- oppilasmäärä vakiintumaton 

- tuntiopettaja kielten opettamista ja valinnaisaineiden opettamista var-

ten 

- 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 mukaisena. 

 

  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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SOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTOIMINNAN 

JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Khall § 125, liite 23  Voimassa oleva sopimus on allekirjoitettu vuonna 2011. Hyväksymisen 

  jälkeen on tullut mm. lainsäädäntöön ja toimintoihin muutoksia, jotka 

  aiheuttavat sopimuksen päivitystarpeen. 

 

   Sopimuksella Porvoon kaupunki sekä Askolan, Pornaisten ja Sipoon 

  kunnat ja Loviisan kaupunki (sisältäen Lapinjärven) sopivat ympäristö-

  terveydenhuollon tehtävien hoitamisesta Porvoon kaupungin hallinnon 

  alaisen ympäristöterveydenhuollon yksikön toimesta. 

 

   Sopimus sisältää terveydensuojelulain, elintarvikelain, eläinlääkintähuol-

  tolain, eläintautilain, eläinsuojelulain, tupakkalain sekä lääkelain mukai-

  set kunnalle tai kunnan viranhaltijalle annetut tehtävät mukaan lukien 

  näytteiden tutkimuspalvelut sekä muut lainsäädännön ympäristötervey-

  denhuollolle määrätyt tehtävät. Sopimus sisältää lisäksi kuntien yhteisen 

  tutkimuspalvelujen hankintaan liittyvän puitesopimuksen talous- ja ui-

  maveden, elintarvikkeiden, puhtausnäytteiden ja sisäilman laadun selvi-

  tykseen liittyvien näytteiden sekä eräiden eläinten kliinisten näytteiden 

  osalta. 

 

   Sopimus on liitteenä nro 23. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteis-

  toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen liitteen nro 23 mukaisena. 

 

   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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KUNNANVALTUUSTON 22.6.2020 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 126   Kunnanhallitukselle esitellään 22.6.2020 pidettävästä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 28 Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoit-

 taminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen sekä 

 vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019 

  Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

 talous- ja viestintäjohtaja 

 

 § 29 Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus 

  Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

 talous- ja viestintäjohtaja 

 

 § 30 Henkilöstöraportti vuodelta 2019 

  Otteet: toimialat/työpisteet 

 

 § 32 Varhaiskasvatuksen tilajärjestelyihin liittyvät toimenpiteet 

 syksystä 2020 alkaen/lisämäärärahan esittäminen vuoden 

 2020 talousarvioon 

  Otteet: sivistyslautakunta, päiväkodin johtaja, kirjanpito, 

 talous- ja viestintäjohtaja, tekninen johtaja 

 

 § 33 Pornaisten teollisuusalueen yritystonttien hinnasta päättä-

 minen 

  Ote: tekninen toimi 

 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä 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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213 Kunnanhallitus § 127  22.6.2020 

Yhteistyötoimikunta § 23  22.6.2020  31 

 

 

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN JATKAMINEN PORNAISTEN KUNNASSA 

 

Yhteistyötmk § 23 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.5.2020 §:ssä 78 jatkaa yhteistoi-

mintaneuvotteluja 2.6.2020 koronapandemian aiheuttamien vaikutusten 

selvittämiseksi kunnan toimintoihin ja talouteen. 
 

 Yhteistoimintaneuvottelujen jatkaminen on edennyt seuraavalla tavalla: 
 

- virallinen kirjallinen neuvottelukutsu on lähetetty luottamusmiehille 

25.5.2020 

- neuvottelut aloitettiin 2.6.2020 ja niitä jatkettiin 9.6.2020, jolloin 

henkilöstön edustajien ja työnantajien edustajien välillä saavutettiin 

yksimielinen neuvottelutulos 

- 15.6.2020 sovittu neuvottelu peruttiin 
 

Yksimielisenä neuvottelutuloksena todettiin, ettei tänä vuonna ole perus-

teita uusiin henkilöstöön kohdistuviin säästötoimenpiteisiin. Neuvottelu-

jen lopputulos viedään tiedoksi 22.6.2020 kokoontuvalle yhteistyötoimi-

kunnalle. Kunnanhallitus käsittelee neuvottelutuloksen kokouksessaan 

22.6.2020. 
 

Tämän vuoden syksyllä aloitetaan kuntastrategian ja kehittämisohjel-

mien uudistaminen. Ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä aloi-

tetaan tuottavuusohjelman laadinta, koska vuonna 2021 kuntien talousti-

lanne tulee olemaan vielä kuluvaa vuotta huonompi. 

 

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä valtuusto hyväksyi toi-

mialojen esittämiä toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä yh-

teensä 378 583 €. 

 

Kunnan saaman ilmoituksen mukaan valtiolta tuleva tukipaketti Pornais-

ten kunnalle on 823 080 €. 

 

Neuvottelujen kulusta ja sisällöstä on informoitu henkilöstöä neuvottelu-

tilaisuuksien jälkeen. 

 

Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 

 

Yhteistyötoimikunta merkitsee neuvottelutuloksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 040 558 2562. 

 

Yhteistyötoimikunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

______________________   ./.. 
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Khall § 127   ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

   Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutuloksen tietoonsa saatetuksi ja hy-

  väksyy sen omalta osaltaan. 

 

   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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PORNAISTEN KUNNAN JA KIINTEISTÖ OY K & T FINGERROOS OY:N VÄLISEN KAUP-

PAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 128, liite 24 Pornaisten kunta on neuvotellut Kiinteistö Oy K&T Fingerroos Oy:n 

 kanssa Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 2 722 m2 

 suuruisen tilan Rinnemaa (611–406-29-15) myymisestä yritykselle li-

 sämaaksi.  

 

  Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista teollisuusraken

 nusten korttelialuetta (TT). Tila muodostaa liitekartassa esitetyn tontin 

 nro. 1. korttelissa 202 Pornaisten Teollisuusalueella. Tonttiin kohdistuva 

 rakennusoikeus tehokkuudella e=0,25 on 680,5 k-m2.  

 

 Kauppahinta on 27.220 euroa, ja muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä 

 olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Lopullinen kauppa tulee tehdä 

 4.7.2020 mennessä. 

 

  Hallintosäännön mukaan rakennustonttien myyntiä koskevat asiat rat-

 kaisee kunnanhallitus noudattaen valtuuston päättämiä hintoja.  

 

  Esityslistan liitteenä nro 24 on kopio kauppakirjaluonnoksesta.  

   

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

  Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy K&T Fingerroos Oy:n ja Por-

 naisten kunnan välille laaditun kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavak-

 si liitteen nro 24 mukaisena. 

  

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Kunnanhallitus § 95  18.5.2020  167 

 

 

KOTOJÄRVENRANTA, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Khall § 95, liite 18-19 Alueella, jota kaavamuutos koskee, on voimassa 12.12.2017 lain voiman 

saanut Kotojärvenrannan asemakaava. Kaavamuutosalue on osoitettu 

erillispientalojen alueeksi (AO). Rakennusoikeus on osoitettu rakennus-

alakohtaisesti ja samalla tonttikohtaisesti (kerrosala-m2). Kaavassa osoi-

tetun rakennusoikeuden lisäksi rakennuspaikalle saa sijoittaa asunnon ul-

kopuolista varasto-, autotalli- tai muuta talousrakennustilaa 20 kerrosala-

m2. 
 

 Asemakaavan muutos tehdään siinä tarkoituksessa, että tonttien lukumää-

rää vähennetään, ohjeellista tonttijakoa muutetaan ja rakennusoikeus 

kohdennetaan uudelleen. Muutokset perustuvat tontinostajien esittämiin 

tarpeisiin. Kaavan kokonaisrakennusoikeus sekä kaavamääräykset säily-

vät voimassa olevan kaavan mukaisena. 
 

 Kiinteistö Oy Kotojärven Honka, joka on myynyt alueelta tontteja, on 

esittänyt Pornaisten kunnalle huhtikuussa 2020 asemakaavan muuttamis-

ta ja ilmoittanut vastaavansa kaikista kaavan laadintaan liittyvistä kus-

tannuksista. Ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä tullaan teke-

mään maankäyttösopimus, jossa em. lisäksi todetaan, ettei kaavamuutos 

aiheuta muutoksia aikaisemmin alueen kunnallistekniikan ja tiestön ra-

kentamista ja hoitoa koskevien sopimusten sisältöön. 
 

Kysymyksessä on MRL 63 § 2 mom. tarkoittama vähäinen asemakaavan 

muutos, jolloin osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ei laadita. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan hoitaa neuvottelemalla niiden 

maanomistajien kanssa, joita muutos koskee (MRA 30 § 4 mom).  
 

Kaava voidaan myös asettaa suoraan ehdotuksena nähtäville.  

Kaavaehdotuksen vähäisyydestä johtuen nähtävänä oloajaksi riittää 14 

pv (Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, MRA 27 § 1 mom). 

Asemakaavahanke on sellainen, ettei siitä tarvitse pyytää lausuntoja 

(MRA 28 §). 
 

Kunnan hallintosäännön 21 §, kohdan 9 mukaan kunnanhallitus hyväk-

syy sellaisen yhtä korttelia koskevan kaavanmuutoksen, joka ei olennai-

sesti muuta alueen käyttötarkoitusta. 
 

Pykälän liitteinä ovat kaavaselostus ja kaavakartta (13.5.2020). 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää laittaa Kotojärvenrannan asemakaavamuutoksen 

vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako 

Oy:stä. Maanomistaja vastaa asemakaavan laadinnasta aiheutuvista kus-

tannuksista. 

     ./.. 
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Kunnanhallitus § 95  18.5.2020  168 

 

 

Khall § 95  ./.. 

Samalla kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRA 

27§:n mukaisesti 14 pv ajaksi.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 129, liite 25-26   Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1.6 – 

  16.6.2020 välisen ajan. Lausuntoja ei pyydetty muutoksen vähäisyyden 

  vuoksi. Yhtään muistutusta ei jätetty. 

 

  Asemakaavakartta ja kaavaselostus ovat liitteinä nro 25 ja 26. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kotojärven rannan asemakaavamuu-

toksen liitteenä nro 25 olevan 13.5.2020 päivätyn asemakaavakartan 

mukaisesti. Täydennetty kaavaselostus on päätöksen liitteenä nro 26.  
 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 
  

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936 
 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 130  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Digi- ja väestötietoviraston kirje 12.6.2020: Äänestysaluejaon 

muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestö-

tietovirastolle. 

 Vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2020, 28.5.2020. 

 Päätöksiä ajalta 16. – 22.6.2020: 

Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 5/2020, 3.6.2020. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin pää-

töksiin. 

 

______________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

219 Kunnanhallitus § 131  22.6.2020 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 131 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  22.6.2020  132 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

124, 126, 127, 130, 131 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

125, 128, 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

125, 128, 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

221 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 

Markkinatuomioistuin  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi 

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 

 

 


