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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Palviainen Erja
Vilén Mika

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea, teams
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Ikonen Antti, teams
Samola Riitta

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, §:t 28-29
talous- ja viestintäjohtaja, §:t 30-32

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

28 – 43

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 18.2.2021.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Henna Nyrhivaara.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Erja Palviainen § 35

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

Pornainen 18.2.2021 ja 22.2.2021
Allekirjoitukset

Terhi Niinikoski
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Nyrhivaara

Aika ja paikka

Pornainen 23.2.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEN URAKOITSIJAVALINTA
Khall § 28

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu Linnunlaulun
päiväkodin laajennuksen rakentamiseen määräraha. Hankkeen osalta on
julkaistu hankintailmoitus Hilma -julkiset hankinnat verkkosivustolla
9.12.2020 - 5.2.2021 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tuli 9 tarjousta, jotka kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:
Arina Trio Oy
Jyrak Oy
Keski-Hämeen Rakennus Oy
Kymppirakenne Oy
PTM-Talot Oy
Rakennusliike Teuvo Hautala Oy
Rakennusliike V. Mättölä Oy
Tmi I. Laukkanen
Uudenmaan Rakennus ja Putkitus Oy
Tarjoajille annettiin pisteitä urakkahinnasta, referensseistä sekä rakennetuista P1-kohteista. Korkeimman pistemäärän saanutta tarjoajaa esitetään
kohteen urakoitsijaksi. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi yhteenveto tarjouksista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita Linnunlaulun päiväkodin laajennusurakan
toteuttajaksi Toiminimi I Laukkasen 5.2.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti, urakkahinta 1 834 000 €.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VUODEN 2020 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN JA MÄÄRÄRAHAYLITYKSET
Khall § 29, liite 5

Investointien toteutuma on esitetty liitteessä nro 5. Linnunlaulun laajennukselle osoitettu määräraha ylittyi 55 296,57 eurolla, johtuen loppuvuodelle kohdistuneista suunnittelukustannuksista. Pääosa päiväkodin
investointimenoista kohdistuu vuodelle 2021. Arvioitu valmistuminen
on vuonna 2022.
Vuoden 2020 investoinneista osa siirtyi vuodelle 2021 toteutettavaksi.
Investointien toteutumisesta ja valmistuneista investoinneista annetaan
suullinen selvitys kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä nro
5 olevat investointien toteutumat määrärahaylityksineen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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POISTOAIKOJEN TARKISTUS JA LISÄPOISTOT
Khall § 30, liite 6

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistoja koskevan yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmaa tulee arvioida säännöllisesti aina tilinpäätöstä
laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika
vastaavat hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Kunnan pysyvien vastaavien erilliskirjanpidon tasearvoja ja poistosuunnitelmien oikeellisuutta
on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana osana kunnan riskienhallintaa.

Tarkastelussa on todettu, että hallinto- ja laitosrakennusten ryhmään,
jossa kunnan käyttämä poistoaika on 30 v tasapoisto, on viety sellaisia
hyödykkeitä, joiden taloudellinen pitoaika ei vastaa 30 vuotta. Näiden
hyödykkeiden osalta esitetään poistojen tarkistamista vastaamaan taloudellista pitoaikaa.
Tarkastelussa läpikäytyjen hyödykkeiden listaus tarkennetuista hallintoja laitosrakennuksiin kirjattujen hyödykkeiden poistoajoista on liitteenä
nro 6. Listauksen mukaan tarvittavat lisäpoistot ovat 117 659 euroa. Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai aineellisesta hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutettu, merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistoja koskevan yleisohjeen mukaisesti, kun hyödykkeellä ei ole tulevia tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä tilinpäätöstä laadittaessa, tulee hyödykkeen arvo kirjata arvonalentumisena kuluksi. Tilikaudella arvonalentumisena kuluksi on kirjattu Aurinkolinnan päiväkodin tasearvo 31.12.2020 tilanteessa 72 495
euroa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 6 esitetyt lisäpoistot ja
poistosuunnitelman muuttamisen listauksessa esitettyjen hyödykkeiden
osalta vastaamaan taloudellista pitoaikaa ja siten valtuuston hyväksymää
poistosuunnitelmaa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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§ 30

Khall § 30

./..
Lisäksi kunnanhallitus päätti viedä päätöksen valtuustolle tiedoksi.
______________________
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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 31

Kokouspäivämäärä

sivu

15.2.2021

48

RISKIENHALLINTA
Khall § 31

Hallintosäännön 5. luvun 21 §:n 28 kohdan mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.
Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja
kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. strategiset, toiminnalliset
riskit, taloudelliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.
•
•
•
•
•

Strategiset riskit liittyvät kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin, menestystekijöihin ja niihin kohdistuviin epävarmuustekijöihin.
Toiminnalliset riskit koskevat mm. päivittäistä toimintaa, prosesseja
ja tietojärjestelmiä, henkilöstön osaamista ja saatavuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia.
Taloudelliset riskit liittyvät mm. talouden tasapainoon, tulorahoituksen riittävyyteen, investointeihin ja rahoitukseen.
Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi.
Vahinkoriskit liittyvät toiminnan keskeytymiseen ja vahinkoihin ja
niitä hallitaan mm. vakuuttamalla.

Kunnan johtoryhmä on arvioinut kunnan keskeisiä riskejä ja laatinut riskiarvioinnin, jossa todetaan riski, sen todennäköisyys ja seuraus ja sen
perusteella määritelty riskitaso. Lisäksi riskille on mietitty hallintakeinoja, vastuuhenkilöt ja seuranta. Riskiarviointia on päivitetty vuoden aikana johtoryhmässä. Riskiarviointi lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee riskiarvioinnista ja merkitsee sen tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAYLITYKSET / SOSIAALI- JA
TERVEYSTOIMI
Khall § 32

Vuoden 2020 talousarvion toteutuman sosiaali- ja terveystoimen määräraha ylittyi 822 680 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen määräraha sisältää
mm. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän (myöh. Keusoten) palvelujen
ostot, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja vanhojen kunnan sosiaali- ja
terveystoimen työntekijöiden eläkemenoperusteiset maksut.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
(ulk. erät)
TP2019

TA2020

TA-muutos

TA2020

TOT2020

2 516 €

5 000 €

-5 000 €

0€

0€

TOIMINTAKULUT/MENOT

-13 280 470 €

-13 034 100 €

-853 187 €

-13 887 287 €

-14 709 967 €

822 680 €

105,92 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-13 277 954 €

-13 029 100 €

-858 187 €

-13 887 287 €

-14 709 967 €

822 680 €

105,92 %

TOIMINTATUOTOT

Poikkeama

Tot%
0,00 %

Keusoten loppulasku vuodelta 2020 tuli helmikuussa ja sen suuruus oli
825 456,35 euroa. Lisäksi HUS kuntayhtymältä tuli lisälaskutusta Keusotelle vuoden 2020 alijäämän kattamisesta 120 325 euroa ja HUS:in
valmiusvaraston alaskirjauksesta 32 720 euroa.
HUS alijäämän kattamiseen oli varauduttu kunnan talousarviossa, mutta
Keusoten lisälaskutukseen ei ollut varauduttu, koska vielä joulukuussa
Keusoten talousarvioon tehdyt muutokset eivät viitanneet talousarvioylitykseen.
Keusoten talousarvioylitykset tietopaketeittain kohdistuvat seuraavasti:
Maksuosuus yhteensä (1000 euroa)
Oma toiminta
Suun terveydenhuollon tietopaketti
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketti
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti
Vammaisten palvelujen tietopaketti
Kuntoutuksen tietopaketti
Vastaanottopalvelujen tietopaketti
Hallinto
Päivystyksen tietopaketti
ESH
Ensihoidon tietopaketti
Erikoissairaanhoidon tietopaketti
YHTEENSÄ

TP 2018
5 824
387
143
728
107
2 729
671
251
779
6
23
5 292
5 292
11 116

TOT2019
7 362
429
112
847
71
3 391
1 091
433
888
7
93
5 054
17
5 071
12 416

MTA 2020
7 875
648
140
948
74
3 445
960
339
1 224
11
86
5 096
214
4 882
12 971

TOT 2020
8 332
527
113
1 218
88
3 633
925
322
1 393
12
101
5 789
254
5 535
14 121

Keusoten talousarvioylityksistä on pyydetty lisäselvitystä tietopaketeittain Keusotesta ja selvitys on luvattu tilinpäätökseen mennessä.
Koronakustannuksista tietopaketeittain ja kunnittain on saatu erillinen
laskelma, joka on oheismateriaalina tiedoksi.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TA-TOT
- 457
121
27
- 270
14
- 188
35
17
- 169
1
15
- 693
40
- 653
- 1 150

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

15.2.2021

50

Kunnanhallitus

§ 32

Khall § 32

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja
terveystoimen käyttötalousosan määrärahaylityksen 822 680 euroa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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§ 18
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VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021
KUNTAVAALEJA VARTEN
Khall § 18

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7. –
13.4.2021 välisenä aikana.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kutienkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumiakin vähintään 40 %.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
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./..
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että
oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa
aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.
Saman henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei
ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti.
Kuntalain 84 §:n mukaan mm. vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvanluottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Äänestysalueet vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat:
-

Äänestysalue 001

Halkian äänestysalue

-

Äänestysalue 002

Laukkosken äänestysalue

-

Äänestysalue 003

Kirveskosken äänestysalue

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2017 kuntavaalien
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
./..
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
______________________

Khall § 33

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
______________________
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KOSKITIEN SUVANTO, ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAN EHDOTUKSEN
NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Khall § 188, liite 41,42

Koskitien Suvannon alueen asemakaavan muutosta koskeva luonnos ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat valmistuneet nähtäville
asetettavaksi.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainnekuva asemakaava-alueesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 41 olevan 5.10.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen sekä liitteenä nro 42 olevan kaavahanketta
koskevan OAS:n MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.
Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta
pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 23, liite 4 a-c

Koskitien Suvannon alueen asemakaavaluonnoksen kartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä
30.10–30.11.2020 ja niistä pyydettiin OAS:n tarkoittamat lausunnot.
Asemakaavaluonnoksesta annettiin neljä lausuntoa. Mielipiteitä jätettiin
kolme, joista yhdessä oli kahdeksan allekirjoittajaa. Kaavan laatija on
tehnyt lausuntoja ja mielipiteitä koskevan yhteenvedon ja on antanut niitä
koskevan vastineen 26.1.2021 (erillinen asiakirja).
Lausunnon antoivat: Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Telia ja
Porvoon Ympäristöterveydenhuolto. Museovirasto ilmoitti, että lausunnon antaa Porvoon museo. Uudenmaan liitto ja Askolassa toimiva rakennusvalvonta ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa.
./..
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ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin suojelumääräystä rannan VLalueelle. Kaavaa korjattiin VL-aluetta koskevan määräyksen osalta.
Asemakaavasta jätetyissä mielipiteissä vastustettiin Koskitien tieyhteyttä,
Korttelin 118 AO-alueen muuttamista AP-alueeksi ja kaavaluonnoksen
liian tehokasta rakentamista. Kuulemisen perusteella kaava-aluetta supistettiin siten, että kortteli 118 ei sisälly kaavamuutosalueeseen. Muilta
osin kaava ei ole muutettu mielipiteiden johdosta.
Pykälän liitteinä nro 4 a-c ovat kaavakartta, kaavaselostus ja kaavan laatijan vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavan laatijan vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja asemakaavaehdotukseen niiden
johdosta tehdyt muutokset.
Samalla kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27
§:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin
kunnan kotisivuille. Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot
(MRA 28 §).
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta
asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Khall § 34

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta
asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS OY KEUKEN OSAKASSOPIMUS
Khall § 35, liite 7

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke on yritysten ja niiden
toimintaympäristön kehittämiseen Järvenpään, Karkkilan, Keravan,
Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueelle keskittyvä kehittämisyhtiö, jonka osakkaina ovat toiminta-alueen kunnat ja kaupungit.
Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, rahoituksesta, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden, osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta sekä muista sopimuksessa sovituista asioista. Osakassopimuksella
täydennetään yhtiöjärjestystä.
Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia
luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen
syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle. Yhtiö kehittää asiakkaiden liiketoimintaa ja toimintamahdollisuuksia vahvoja verkostoja hyödyntäen. Yhtiö on ennakoiva, aktiivinen
ja luotettava kehittämiskumppani omistajille, asiakkaille ja sidosryhmille. Nykyistä toiminta-aluetta on mahdollista laajentaa jatkossa.
Yhtiön rahoituksen tulee olla riittävä toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vuosittaisesta rahoituksesta sovitaan edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä Yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion
perusteella. Osakkaiden rahoituksen lisäksi Yhtiö voi hankkia eri lähteistä ulkopuolista rahoitusta sekä perustaa rahastoja toiminnan rahoittamiseksi.
Esityslistan liitteenä nro 7 on esitys Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken osakassopimukseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken osakassopimuksen liitteen nro 7 mukaisena allekirjoitettavaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
./..
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Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Varapuheenjohtaja Erja Palviainen toimi puheenjohtajana tämän pykälän
osalta.
______________________
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 36

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Kolme erityisluokanopettajan virkaa, yksi vuosiluokille 3 – 6 ja kaksi virkaa vuosiluokille 7 – 9 toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2021 alkaen
-

virat ovat olleet määräaikaisesti täytettyinä kelpoisten hakijoiden
puuttuessa

-

talousarviossa on varattu määrärahat

2) Kaksi luokanopettajan virkaa, toinen toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen 1.8.2021 alkaen ja toinen 1.8.2021 – 31.7.2023
määräaikaiseen palvelussuhteeseen
-

toinen virka on ollut täyttämättä yhdysluokkatoiminnan vuoksi

-

ensi lukuvuodelle tarvitaan kaksi ensimmäisen luokan opettajaa

-

oppilasmäärän mahdollinen väheneminen ja nykyisen henkilöstön eläköitymisennusteet mahdollistavat virkojen täytön

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttökuvat 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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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 37

Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.4.2021 lukien.
-

tehtävää on vuonna 2019 yritetty täyttää kahteen kertaan paikkatietoasiantuntijan nimikkeellä siinä onnistumatta
kartasto- ja paikkatietoa on sen jälkeen osittain ostettu konsulttihankintana (Karttatiimi Oy)
uudet tehtävät ja valtuuston hyväksymät hankkeet edellyttävät
osaamista kartta- ja paikkatietoaineiston hyödyntämisessä
MAL-aineiston tuottaminen edellyttää osaamista, jota kunnasta
ei löydy
lisäresurssia kohdistetaan myös asiakaspalvelun parantamiseen
kaavatulkinnoissa
talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää 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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TAMMINIITTY, MAANKÄYTTÖSOPIMUS
Khall § 38, liite 8

Sopimuksen kohteena oleva alueelle on kaavamuutoksena laadittu
Tamminiityn asemakaava, joka on tulossa kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn.
Käytäntönä Pornaisten kunnalla on ollut, että maanomistajan ja kunnan
välillä laaditaan maankäyttösopimus, kun asemakaavatyö on edennyt
riittävän pitkälle.
Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto ennen asemakaavan
hyväksymistä. Maankäyttösopimus laaditaan sen jälkeen, kun alueen
asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on
käsitelty.
Liitteenä nro 8 on maankäyttösopimuksen luonnos.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 10.2.2021 päivätyn ja allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Maankäyttösopimusta koskeva asia käsitellään kunnanvaltuustossa ennen sitä koskevan asemakaavan hyväksymistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TAMMINIITTY, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 233, liite 52-54

Asemakaavamuutos kohdistuu v. 2004 hyväksyttyyn Kotojärven kartanon asemakaavaan, sen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM). Alueen rakennusoikeus on 2.000 k-m2.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueelle 15 ympärivuotiseen asutukseen soveltuvaa lomarakennusta sekä
kolme erillispientaloa. Erillispientalotonttien rakennusoikeus on 180 km2 ja lomarakennusten keskimäärin 59 k-m2. Asemakaavamuutoksen
sallima rakennusoikeus on yhteensä 1.430 k-m2.
Kuudelle lomarakennukselle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa
voimassa olevan asemakaavan pysäköintijärjestelyistä. Pornaisten kunta
on neuvotteluissa maanomistajan kanssa esittänyt, että omakotirakentamisen edellytykset tulee ratkaista asemakaavalla.
Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia aikaisempien, alueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentamista ja hoitoa koskevien sopimusten sisältöön.
Asemakaavamuutoksen OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja
asemakaavamuutosta koskeva ehdotus sekä kaavaselostus ovat esityslistan liitteinä nro 52-54.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on hoidettu kuulemalla niitä maanomistajia, joita kaavamuutos olennaisesti koskee.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Tamminiityn OAS:n ja asemakaavaehdotuksen MRA 27 § mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.
Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää osallisilta viranomaisilta lausunnot
MRA 28 §:n mukaisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 39, liite 9 a-c

Tamminiityn alueen asemakaavan muuttamista koskeva ehdotus oli
MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.12.2020–25.1.2021 välisen ajan ja
siitä pyydettiin OAS:n tarkoittamat lausunnot (MRA 28 §). Uudenmaan
liitto ilmoitti, että se ei anna lausuntoa. Yhtään muistutusta ei jätetty.
Kaavan laatija on laatinut 28.1.2021 päivätyn vastineen kaavaehdotuksen palautteeseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijan 28.1.2021 päivätyn
vastineen Tamminiityn asemakaavaehdotuksen palautteeseen.
Samalla kunnanhallitus päättää hyväksyä Tamminiityn asemakaavan
muutoksen 28.1.2021 päivätyn asemakaavakartan mukaisesti sekä esittää
asemakaavamuutoksen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Asemakaavakartta, täydennetty kaavaselostus ja kaavan laatijan vastine
ovat päätöksen liitteenä nro 9 a-c.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN VESILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUN
UUDISTAMINEN
Khall § 40, liite 10 a-b

Nivos Oy hoitaa Pornaisten kunnan puolesta asiakkaiden sopimushallinnan ja laskutuksen. Pornaisten vesilaitoksen liittymishinnasto on ollut
voimassa 1.1.2017 lähtien ja sitä on tarpeen uudistaa eräiltä osin.
Uudistuksesta, joka koskee teollisuus- ja liikekiinteistöjen liittymismaksujen hinnoittelua on keskusteltu kunnanhallituksessa alustavasti keväällä. Hinnoittelumuutoksella on tarpeen varmistaa, että kunta on kilpailukykyinen naapurikunttiin verrattuna silloinkin, kun rakennushankkeen
pinta-ala ylittää 1.000 kerrosneliötä. Myös rivi- ja kerrostalojen liittymismaksujen hinnoittelu on tarpeen uudistaa samasta syystä.
Mäntsälän kunnan liittymismaksut on uudistettu 1.1.2020. Samalla uudistettiin hinnoittelu niin, että liittymismaksu on pelkästään siirtokelpoinen. Pornaisten sopimuksissa liittymismaksu taas on siirto- ja palautuskelpoinen.
Siirto- ja palautuskelpoinen liittymämaksu kirjataan vesihuoltolaitoksen
taseeseen vieraaseen pääomaan velaksi. Se katsotaan tällöin pääomasijoitukseksi eikä tuloksi, joten se ei ole arvonlisäverollinen. Pelkästään
siirtokelpoinen liittymismaksu kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi, jolloin
se on arvonlisäverollinen. Etuna on, että liittymismaksut eivät tällöin
kerrytä taseeseen velkaa eikä niihin sisälly riskiä palautuksesta.
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 5 luvun 21 § kohdan 18 mukaan
vesi- ja viemärilaitoksen sekä kaukolämpöyksikön taksoista.
Pornaisten ja Mäntsälän vesihinnastot on esitetty liitteessä nro 10 a-b.
Pornaisten vesihinnastoon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
- liittymismaksu on siirtokelpoinen, alv 24 %
- liittymismaksu lasketaan hinnaston mukaisesti kerrotusta kerrosalasta vain omakoti- ja paritalojen osalta, liittymishinta pysyy samana
kuin ennen, mutta sisältää alv:n osuuden
- rivitalojen liittymismaksu on 27,60 € x rakennusluvan varainen kerrosneliö (hintaan lisätään alv)
- kerros-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen liittymismaksu rakennusluvan
varaista kerrosneliötä kohden on 1.001 k-m2:iin asti 20,70 € ja em.
pinta-alan ylittävältä osalta 10,35 € (hintaan lisätään alv)
- liike- ja teollisuuskiinteistöjen osalta em. hinnoittelumallia noudatetaan myös sellaisissa toimitilojen laajennushankkeissa, joissa laajennus toteutetaan saman kiinteistön (tontin) alueella erillisessä rakennuksessa
./..
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Muilta osin vesihinnasto säilyy ennallaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tehdä Pornaisten 1.1.2017 lähtien voimassa olleeseen vesihinnastoon seuraavat muutokset:
-

-

-

liittymismaksu on siirtokelpoinen, alv 24 %
liittymismaksu lasketaan hinnaston mukaisesti kerrotusta kerrosalasta vain omakoti- ja paritalojen osalta, liittymishinta pysyy samana
kuin ennen, mutta sisältää alv:n osuuden
rivitalojen liittymismaksu on 27,60 € x rakennusluvan varainen kerrosneliö (hintaan lisätään alv)
kerros-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen liittymismaksu rakennusluvan
varaista kerrosneliötä kohden on 1.001 k-m2:iin asti 20,70 € ja em.
pinta-alan ylittävältä osalta 10,35 € (hintaan lisätään alv)
liike- ja teollisuuskiinteistöjen osalta em. hinnoittelumallia noudatetaan myös sellaisissa toimitilojen laajennushankkeissa, joissa laajennus toteutetaan saman kiinteistön (tontin) alueella erillisessä rakennuksessa

Muilta osin vesihinnasto säilyy ennallaan.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 41

Kokouspäivämäärä

sivu

15.2.2021
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ILMOITUSASIAT
Khall § 41

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2020 VN/1990/2020OKM-9: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen
tarkistamisesta vuodelle 2020.



Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 11.12.2020 VN/26109/2020OKM-1: Päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi.



Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 11.12.2020 VN/2010/2020OKM-2: Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu.



Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 20.1.2021 VN/583/2021OKM-1: Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista.



ELY-keskus ja Te-palvelut: Uudenmaan työllisyyskatsaus, joulukuu 2020.



Verohallinnon ilmoitus 20.1.2021: Kunnan yritystoimintaerän suurimmat yhteisöt.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.1.2021.



Päätöksiä ajalta 2. – 15.2.2021:
Teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 42

Kokouspäivämäärä

sivu

15.2.2021
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MUUT ASIAT
Khall § 42

Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle luovutettiin Tasavallan Presidentin
6.12.2020 myöntämä Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkki.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

15.2.2021

43
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
28, 35, 40

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 kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
28, 35, 40

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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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
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

28

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

