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VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRA-

HOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 142, liite 22 Talouden suhdannenäkymät 
 

Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tule-

vina vuosina, mutta hidastuu alle 1,5 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. 

Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat 

työvoiman kysyntää ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Vaik-

ka avoimena olevien työpaikkojen määrä kasvaa, työttömyys alenee hi-

taasti. 

 

Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen kysyntä että ulkomaankauppa. 

Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien 

tulojen hidastuva kasvu. Vaikka yksityisten investointien kasvu jää v. 

2018 hitaammaksi kuin v. 2017, investoinnit nousevat 20 prosenttiin suh-

teessa BKT:hen. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mu-

kaiseksi ja nettoviennin kasvua tukeva vaikutus pienenee. 

 

Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosi-

kymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen 

jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tul-

taessa. 

 

Maailmantalouden kasvu kiihtyy vielä tänä vuonna, minkä jälkeen ta-

louskasvu jatkuu hitaampana. Erityisesti Yhdysvalloissa kasvu on nopeaa 

tänä vuonna. Hiljattain hyväksytyn verouudistuksen odotetaan kiihdyttä-

vän edelleen jo nopeaa talouskasvua, mutta samalla myös heikentävän 

julkisen talouden tilaa. Euroalueella vahva kasvu jatkuu, luottamus on 

korkealla ja investoinnit ovat elpyneet lähelle kriisiä edeltävää tasoa. 

Vaikka inflaatio-odotukset ovat yhä vaimeita, inflaation odotetaan kiih-

tyvän ennustejakson loppua kohden.  

 

Maailmankaupan kasvu hidastui viime vuoden jälkipuoliskolla. Ennuste-

jaksolla kasvua ylläpitää ennen kaikkea kehittyvien maiden tuonti. Maa-

ilman-kauppa kasvaa taas nopeammin kuin maailman kokonaistuotanto, 

mutta ei kuitenkaan niin paljon nopeammin kuin mihin viime vuosi-

kymmenellä totuttiin.  

 

Työllisyyden kasvu on ylittänyt odotukset 

Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Merkit ta-

louskasvun jatkumisesta ovat edelleen suotuisat. Näitä ovat mm. teolli-

suuden uusien tilausten ja elinkeinoelämän tuotanto-odotusten kasvu se-

kä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta.   ./.. 
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Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä monella toimipaikalla on 

pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja kysynnän puute on viime vuoden 

loppua yleisempää monella yksityisen liike-elämän toimialalla.  

 

Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen paransi 

työllisyyttä vuoden 2017 aikana. Työllisyyden paraneminen voimistui 

vuodenvaihteen molemmin puolin poikkeuksellisen nopeasti ja työlli-

syysasteen trendi on noussut jo 71 prosentin tuntumaan. Työvoiman ky-

syntä lisääntyy ripeästi. Suomalaisten yritysten työllisyysodotukset olivat 

tammikuussa Euroopan komission luottamusindikaattorien mukaan kor-

keimmillaan vuoden 2011 jälkeen. Avoimien työpaikkojen suhde työ-

voimaan on Suomessa kuitenkin vain EU:n keskitasolla. 

 

Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat 

v. 2018 työllisten määrän 1,8 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyy-

den kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nou-

see 72,5 prosenttiin v. 2020. Työttömyysasteen hidas lasku johtuu aina-

kin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolella olevien 

aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen pa-

rantuessa.  

 

Viennin kasvu jää vuoden 2017 kasvua maltillisemmaksi, mutta kasvu on 

kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Kulkuneuvojen viennin 

kasvun odotetaan jatkuvan v. 2018. Vaihtotase on kääntynyt ylijää-

mäiseksi kauppa-taseen vetämänä, mutta palvelukaupan tase pysyy ali-

jäämäisenä. Vaihtotase pysyy lievästi ylijäämäisenä koko ennustejakson, 

ennen kaikkea suotuisan vientikehityksen ansiosta. Vaihtotaseen ylijää-

mää sen sijaan pienentää tuonti-hintojen vientihintoja voimakkaampi 

nousu sekä tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen alijäämä. 

 

Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu 

jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen laajentuessa ja 

yritys-kohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 pro-

senttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden vuoksi. Vuonna 2020 hyvä 

talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen kiihdyttävät 

edelleen ansiotason nousua 2,8 prosenttiin. 

 

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtymi-

nen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kas-

vua. Yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen kohentaa kotitalouksien 

säästämisastetta. Maailmankaupan vahva kasvu tukee Suomen vientiä 

ennustejaksolla. Suomi ei myöskään menetä markkinaosuuksia v. 2019. 

      ./.. 
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Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 

edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyes-

sä. Inflaation nopeutuessa reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 

2020 viennin kasvu on maailmankaupan kasvua hitaampaa. Tavara- ja 

palvelu-viennin osuuden ennakoidaan pysyvän lähes muuttumattomana, 

joten vienti on jatkossakin pääosin tavaravientivetoista.  

 

Julkinen talous vahvistuu, mutta pitkän aikavälin rahoitusvaje ei 

korjaannu  
Talouskasvu ja työllisyystilanteen paraneminen vahvistavat julkista ta-

loutta lähivuosina. Myös menojen kasvua hillitsevät ja julkista palvelu-

tuotantoa tehostavat toimet kohentavat julkisen talouden tilaa. Julkinen 

talous tasa-painottuu ja kääntyy hieman ylijäämäiseksi yli kymmenen 

vuotta jatkuneen epätasapainon jälkeen vuosikymmenen vaihteessa. Val-

tiontalouden menot ovat kuluvana vuonna vielä selväsi tuloja suuremmat, 

mutta myös valtiontalouden epätasapaino pienenee vähitellen.  

 

Bruttokansantuotteen kasvu ja sopeutustoimet alentavat julkisyhteisöjen 

velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden velkaantu-

minen jatkuu silti edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Julkisen talouden 

pitkän aikavälin haasteet eivät ole olennaisesti muuttuneet. Suhdanteen 

tasaannuttua talouskasvu hidastuu selvästi, eikä riitä kattamaan väestön 

ikärakenteen muutoksen vuoksi nopeasti kasvavia julkisia menoja. Väes-

tön ikääntyminen kasvattaa hoito- ja hoivamenoja ja heikentää julkista ta-

loutta 2030-luvulle saakka, jos menojen kasvua ei kyetä hillitsemään ra-

kenteellisin uudistuksin. Myös puolustusvoimien hävittäjähankintojen 

rahoitus kasvattaa valtiontalouden alijäämää 2020-luvulla.  

 

Talouskehityksen riskit 

Maailmantalouden ennusteen riskit painottuvat yhä jonkin verran ala-

suuntaan. Kauppapoliittisten kiistojen kärjistyminen voi hidastaa maail-

mankaupan kasvua. Positiivisena riskinä nähdään erityisesti euroalueen 

odotuksia suotuisampi talouskehitys. Tämä parantaisi Suomen vien-

tinäkymiä. Myös kehittyvissä talouksissa kasvu voi osoittautua ennustet-

tua suotuisammaksi. Viennin maantieteellisen jakauman monipuolistu-

minen onkin yksi positiivinen riski. Lisäksi palveluviennin suotuisan ke-

hityksen jatkuessa viennistä saatava arvonlisäys voi kasvaa. 

 

Investointiennusteen riskit liittyvät yhtäältä rahoitus- ja pääomamarkki-

noiden mahdollisiin korjausliikkeisiin ja siitä seuraavaan yleisen epävar-

muuden kasvuun ja toisaalta ennustettua nopeampaan kansainväliseen ta-

louskasvuun. Lisäksi suurten hankkeiden toteutuminen suunniteltujen ai-

kataulujen mukaisina on epävarmaa erilaisten lupaprosessien sekä rahoi-

tuksen hankkimisen takia.    ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

254 Kunnanhallitus § 142  18.6.2018 

 

 

 

Khall § 142 ./.. 

Kotitalouksien alhaiseen säästämiseen perustuva yksityisen kulutuksen 

kasvu aiheuttaa negatiivisen riskin kulutusennusteelle. Kuluttajien luot-

tamukseen perustuva yksityisen kulutuksen kasvu on hyvin herkkä nega-

tiivisille uutisille. 

 

Työllisyyden kasvuun liittyy positiivisia riskejä. Muun muassa hallituk-

sen neuvotteluissa julkisen talouden suunnitelmasta tehdyt päätökset 

saattavat vahvistaa työllisyyttä ennustettua enemmän. (Valtiovarainmi-

nisteriön suhdannekatsaus 13.4.2018) 

 

 Kuntatalouden näkymät 

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kuntien 

ja kuntayhtymien taloustilanne pysyy kuluvana vuonna vielä hyvin vah-

valla tasolla. Kuntien taloustilannetta ja talousnäkymiä ovat vahvistaneet 

erityisesti odotettua nopeammin kasvaneet verotulot sekä maltillisesti ke-

hittyvät toimintamenot. Maltillisen menokehityksen taustalla näkyy vielä 

kuluvana vuonna sekä kuntien että valtion sopeutustoimia. 

 

Ensi vuonna kuntien kehitysarvio kuitenkin heikkenee hieman. Toimin-

tamenojen kasvu vauhdittuu, kun palkkaratkaisut kasvattavat kustannuk-

sia ja sopeutustoimien vaikutus hiipuu. Tulopuolella valtionosuudet las-

kevat peräti 500 miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvu vauhdittuu yhä 

kuluvan vuoden lukemista, mutta se ei estä vuosikatteen ja rahoitusjää-

män laskua noin puolella miljardilla eurolla vuonna 2019. Tästä huoli-

matta kuntatalous kuitenkin saavuttaa hallituksen sille hallituskauden 

alussa asettaman rahoitusasematavoitteen (paikallishallinnon nettoluo-

tonanto -0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen). 

 

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa kuvataan yksityis-

kohtaisesti myös hallituksen kuntatalouteen kohdistuvia päätöksiä sekä 

niiden toimeenpanoa eri hallinnonaloilla. Ohjelman mukaan Sipilän halli-

tuksen toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on 580 miljoonaa euroa 

kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla. Kyseinen arvio ei pidä si-

sällään kuitenkaan kilpailukykysopimukseen liittyviä hallituksen kuntata-

loutta kiristäviä vaikutuksia. Lisäksi valtion toimenpiteiden vaikutus kun-

tatalouteen on selvästi pienempi, jos toimet arvioitaisiin kunnissa todelli-

suudessa realisoituneiden talousvaikutusten mukaan. 

 

Kuntatalousohjelmassa kuvataan havainnollisesti myös maakunta- ja 

sote-uudistuksen valmistelua sekä muutoksia, joita se aiheuttaa kunta-

talouden rakenteisiin. Uudistuksessa kuntien käyttötalouden menot puo-

littuvat, mutta samalla pienennetään myös kunnallis- ja yhteisöveron 

tuottoa sekä toimintatuloja.  

      ./.. 
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Kuntatalousohjelman mukaisessa paine-laskelmatarkastelussa uudistus 

helpottaa pidemmällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvupainetta, 

kun voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset siirtyvät maakuntien ja val-

tion vastuulle. Näiden syiden vuoksi kuntatalousohjelman arvioimat kun-

tatalouden talousnäkymät ovatkin vuodesta 2020 varsin vahvat. Uudistus 

kuitenkin haastaa myös kuntatalouden monella eri tavalla. (Kuntaliitto 

20.4.2018) 

 

Pornaisten kehyksen sisältö 

 

Pornaisten kunnan vuoden 2019 talousarviokehyksen pohjana ovat vuo-

den 2017 tilinpäätös, vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, Kunta-

liiton vero- ja valtionosuusennusteet, toimialojen tiedossa olevat määrä-

rahamuutokset sekä kunnanvaltuuston päätöksessä 18.12.2017 § 136 hy-

väksymät strategiset tavoitteet.  

 

Kunnan talouden onnistunut sopeuttamisohjelma päättyi vuoden 2017 

lopussa ja edelleen talouden tasapainottamiseksi tarvitaan tiukkaa kulu-

kuria mutta menojen kasvua ei voida välttää ensi vuonna, koska jo tehty 

palkkaratkaisu pakottaa nostamaan palkkojen menoarviota 3,2 %:lla ver-

rattuna vuoden 2018 talousarvion palkkoihin.  

 

Kuntalaisten osallistavaan budjetointiin, kaavoitukseen sekä alueiden 

kunnossapitoon esitetään myös lisää määrärahoja. Verotuloja Kuntaliiton 

ennusteen mukaan on tulossa yli miljoona euroa enemmän tähän vuoteen 

verrattuna mutta valtionosuus putoaa yli 400 000 euroa tämän hetken ar-

vion mukaan. 

 

Investoinnit 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa (kvalt 18.12.2017 § 124) nettoinvestoinnit  

vuodelle 2018 ovat 2,2 M€ ja vuodelle 2019 2,8 M€. Tulo- ja velkata-      

soomme nähden investointitaso vuodessa voisi olla korkeintaan 2 M€. 

 

Lainat 

 

Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2017 lopussa oli 14,5  

M€ (2 818 €/asukas). Vuoden 2018 lopussa lainakanta arvion mukaan  

on 13,5 M€ (2 590 €/asukas). Vuonna 2019 on otettava lisää lainaa arvi-

on mukaan 1,5 M€. Lainoja lyhennetään vuoden 2019 aikana 1,7 M€ ja 

lainakanta vuoden 2019 lopussa on tällöin 13,2 M€ eli 2 511 €/asukas.  

      ./.. 
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Käyttötalous 

 

Kuluvan vuoden muutetun talousarvion ja ensi vuotta koskevan talous-

suunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2019 talousarvion 

käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi toimialoittain.  

 

Varhaiskasvatus on hallinto- ja taloustoimialan kehyksessä sosiaali- ja 

terveystoimen alla, päätös varhaiskasvatuksen mahdollisesta siirtämisestä 

kunnan sivistystoimen alaisuuteen tehdään 25.6.2018. 

 

Käyttömenojen kasvuksi kehyksessä on otettu 1,4 %, jolloin menot ovat 

29 803 890 €. Tuloja on arvioitu kertyvän 6 020 000 €, jolloin toiminta-

katteeksi tulee 23 783 890 €.  

 

Verotuloja arvioidaan kertyvän Kuntaliiton ennusteen mukaan 21 M€. 

 

Valtionosuudet vähenevät ennakkotiedon mukaan n. 5 172 000 €:oon. 

 

Rahoituskulut netto, on arvoitu 208 000 €:ksi. Vuosikatteeksi jää  

2 180 110 €. Poistot on arvioitu 1 680 000 €:ksi, jolloin tilikauden tulos 

on 500 110 €. 

 

Käyttötalousosan meno-ja tulokehysesitys liitteenä nro 22. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 22 esitetyn, vuoden 2019 

talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen edel-

leen valtuustolle hyväksyttäväksi. Käyttötalousmenojen muutokseksi ke-

hyksessä on otettu 1,4 %. 

 

Asukaslukupohjaisia suoritteita laskettaessa käytetään kunnanvaltuuston 

päätöksen 18.12.2017 § 136 vuoden 2020 väestötavoitteen (5 350) mu-

kaan laskettua arviota, joka vuodelle 2019 on 5 272 asukasta. 

 

Kunnanhallitus päättää myös talousarvioseminaarin ajankohdasta, jonka 

tulisi ajoittua lokakuun puoleen väliin. 
 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014.  
 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 
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Sivistyslautakunta § 56  13.6.2018  71 

 

 

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA PORNAISTEN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VAR-

HAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ / SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

Sivltk § 56, liite 32 Varhaiskasvatuslain 4§: n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päi-

vähoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laa-

juudessa kuin laissa säädetään. Tällä hetkellä Pornaisten kunta järjestää 

palvelun toistaiseksi voimassa olevalla yhteistoimintasopimuksella 

Mäntsälän kanssa. 

 

 Perusteet selvittämiselle 

 

 Sopimusjärjestelystä johtuen varhaiskasvatus on erillään muusta kunnan 

itse järjestämästä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuudesta.  Lisäksi 

sopimuksen tarpeellisuutta on arvioitava myös taloudellisesta näkökul-

masta.  Kunnan itse järjestämänä palvelun ohjaus on suoraviivaisempaa 

ja palvelun tulokselliseen toteuttamiseen on selkeämpi tarve. Edellä 

mainituista syistä esitetään, että uutta kuntaa rakennettaessa kaikki kes-

keiset sivistyspalveluiden toiminnot sijoitetaan jatkossa yhtenäiseen or-

ganisaatioon, mikä tarkoittaa varhaiskasvatuksen siirtymistä Pornaisten 

kunnan omaksi toiminnaksi. Tämä käytännössä edellyttää yhteistoimin-

tasopimuksen irtisanomista. Sopimus voidaan irtisanoa vuosittain 30.6. 

mennessä. Irtisanominen astuu voimaan irtisanomista seuraavan 6 kuu-

kauden kuluttua 1.1 alkaen. 

 

 Vaikutukset 

 

 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

(449/2007) 4a§:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteis-

toiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön 

asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kun-

nan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä. 

Edellä mainittuun perustuen voidaan todeta, että mahdollinen varhais-

kasvatusta koskevan sopimuksen päättyminen edellyttää yhteistoiminta-

lain mukaista asian käsittelyä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa 

on pidetty yhteistoimintaneuvottelu 16.5.2018 ennen sopimuksen irtisa-

nomisen käsittelyä.  
 

Varhaiskasvatuksen yhteistoimintasopimuksen irtisanominen ei lähtö-

kohtaisesti muuta työntekijöiden palvelusuhteen ehtoja, palkkausta tai 

työn tekemisen paikkaa. Varhaiskasvatuksen työntekijät siirtyisivät liik-

keen luovutuksena Pornaisten kunnan palvelukseen. Siirtyvää henkilös-

töä on tällä hetkellä arvioiden n. 40. Siirtyvän henkilöstön lisäksi var-

haiskasvatuksen ohjaus-/tukipalvelutehtäviin tarvitaan 1-2 lisähenkilöä. 

Tarvittavan henkilöstön määrä sekä tehtävien tarkempi organisointi 

suunnitellaan irtisanomispäätöksen jälkeen. 

  ../.. 
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Sivltk § 56 ./.. 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten arkeen sopimuksen irtisano-

minen ja varhaiskasvatuksen järjestämistahon vaihtuminen ei aiheuta 

muutoksia. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perheiden näkökulmas-

ta sopimuksen irtisanomisen vaikutukset liittyvät lähinnä varhaiskasva-

tusta koskevien suunnitelmien/ perusteiden kuntakohtaiseen määritte-

lyyn (esim. varhaiskasvatussuunnitelma ja maksuperusteet) sekä tuki-

palveluiden ja asiakastietojärjestelmien uudelleen organisointiin. 

 

 Päätöksenteon aikataulu ja eteneminen 

  

Varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan sopimuksen irtisanomista 

koskevasta valmistelusta on tiedotettu/keskusteltu Pornaisten sivistyslau-

takunnan kokouksen 25.4.2018 ja valtuuston kokouksen 23.4.2018 yh-

teydessä. Asiasta on myös pidetty YT- neuvottelu varhaiskasvatuksen 

henkilöstön kanssa 16.5.2018. 

 

Pornaisten sivistyslautakunta käsittelee esitystä sopimuksen irtisanomi-

sesta kokouksessaan 13.6.2018 ja kunnanhallitus 18.6.2018. Kunnanval-

tuusto päättää asiasta kokouksessaan 25.6.2018. 

 

Mikäli varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeva sopimus päätetään irti-

sanoa 25.6.2018, jatketaan asian valmistelua Mäntsälän kunnan viranhal-

tijoiden kanssa yhteistyössä. Sopimuksen irtisanomisen vaikutukset on 

tunnistettu alustavan suunnittelun yhteydessä. Tarpeellisten toimenpitei-

den suunnittelua jatketaan välittömästi mahdollisen varhaiskasvatuksen 

järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen irtisanomisen jälkeen. 

 

Diaesitys varhaiskasvatuksen siirron perusteista, vaikutuksista, vaihto-

ehdoista ja etenemisestä on liitteenä. (liite 32). 

 

  Sivistysjohtajan esitys: 

   

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et-

tä Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimus var-

haiskasvatuksen järjestämisestä irtisanotaan siten, että irtisanominen as-

tuu voimaan 1.1.2019.  

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 

  1745015. 

 

 ../.. 
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Sivltk § 56  ../.. 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 143, liite 23 Liitteenä nro 23 on diaesitys varhaiskasvatuksen siirron perusteista, vai-

 kutuksista vaihtoehdoista ja etenemisestä. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Mäntsälän kunnan ja Pornaisten 

 kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä irtisa-

 notaan siten, että irtisanominen astuu voimaan 1.1.2019. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2018 KÄYTTÖTALOUS-

MENOIHIN JA – TULOIHIN / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA 

 

Sivltk § 58, liite 33 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten kunnalle 

30 000 euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaan avustuskaudella 

1.1.- 31.12.2018 (ESAVI/11300/2017.) Avustus voi kattaa enintään 75 

% avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista. Avustuspäätös lä-

hetetään tiedoksi liitteenä 33 

 

Kustannuspaikalle 3301.4215 tulee tehdä 30 000 euron tuloarvion muu-

tos. Vastaava menojen lisäys eli 30.000 euroa kohdennetaan samaiselle 

kustannuspaikalle 4215 alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

4215 Nuorten työpaja 
  TULOARVION MUUTOS 
  3301. 4215 
  30 000 

  

 

MENOARVION MUUTOS   

 

5010.4215 (määrä-
aik.palkat) 25000 

 

5103.4215 (palkkaperus-
teinen maksu) 4100 

 

5101.4215 (muut 
siv.maksut) 900 

 
PALKKAKULUT Yhteensä 30000 

 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ylläesitetyt talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen 

käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas 0400 

937 704 

   

                                            Sivistyslautakunnan päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.  

  _____________________________ 

       ./.. 
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Khall § 144  ./.. 

  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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TALVIKUNNOSSAPITO 2018 – 2021 

 

Khall § 145  Talvikauden lumitöistä ja hiekoituksesta kunnan omistamien kiinteistö-

  jen, piha-alueiden sekä asemakaava-alueiden katujen ja kevytväylien 

  talvikunnossapidosta pyydettiin tarjouksia ilmoituksella 30.4.2018  

  Itäväylä –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla. 

 

  Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 16.5.2018 klo 15.00. Määräaikaan 

  mennessä tarjouksia saapui 4 kappaletta. 

 

Halkian palotallin, ekopisteen ja Isojärven osalta ei saatu tarjousta. Edel-

lisen kauden urakoitsija Pekka Vilkman jätti sähköpostitarjouksen 

8.6.2018 mainittujen kohteiden osalta. 

 

  Tarjousten voimassaoloaika on 3 vuotta. Tarjoushinnat tarkistetaan 2. ja 

  3. kunnossapitokauden osalta maarakennusalan konekustannusindeksin 

  mukaisesti. 

 

  Tarjouspyynnön mukaisesti kaavatiet katsotaan yhteen urakkaan kuulu-

  vaksi liitekartan mukaisesti. Piha-alueet voidaan jakaa kohteittain.  

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi yhteenveto tarjouksista ja  

  tarjouspyynnön liitekartta.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy tarjoukset esityksen mukaan seuraavasti: 
 

 Mika Ruskeepään tarjous: kadut ja kevyenliikenteen väylät liite-

kartan mukaisesti. 
 

 Matti Niinikosken tarjous: taajama-alueen kunnan kiinteistöjen 

piha-alueet, Mika Waltarin koulu sekä Jokimäen palotalli ja eko-

piste. 
 

 Teuvo Frantin tarjous: Kartanorinne, kunnan varasto (Vähä-

Laukkoskentie), Hyötinmäen vedenottamo (Ojalantie) ja Hieta-

sen kuntoradan tie ja P-alue. 
  

 Taneli Vuoren tarjous: Parkkojan koulu ja ekopiste. 
 

 Pekka Vilkmanilta suorahankintana 8.6.2018 saapuneen sähkö-

postin mukaisesti Halkian palotalli, ekopiste ja Isojärven leirima-

ja. 

 

       ./.. 
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Khall § 145  ./.. 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Aija Franti ja Terhi Niinikoski poistuivat esteellisinä ko-

kouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LINNUNLAULUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 220 SIJAITSEVAN OMAKOTITONTIN 

NRO 4 MYYNTIÄ KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 146, liite 24 Pornaisten kunta on 12.6.2018 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Pornais-

ten kunnan Laukkosken kylässä sijaitseva 2.280 m2 suuruisen määräalan 

tilasta Ansakulma RN:o 1:118 (611–406-1-118). 

 

 Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

 lojen korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen 

 Linnunlaulun asemakaavan korttelissa 220 sijaitsevan tontin nro 4 poike-

 ten vähäisessä määrin asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta. Tontin ra-

 kennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,20 ja rakennusoikeus 

 456 k-m2. 

 

Kauppahinta on 57.000 euroa ja muut ehdot ilmenevät kauppakirjasta. 

 

 Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee 

asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston 

antamia hintoja ja yleisperusteita. 

 

 Allekirjoitettu kauppakirja on esityslistan liitteenä 24. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 24 

mukaisena. 

 

 Tämän pykälän 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 APULAISREHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 147  Yhtenäiskoulun apulaisrehtori on toimittanut kunnanhallitukselle seu-

 raavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen työsuhde 8.8.2018 – 

31.5.2019, 30 h viikossa 

 

- yhtenäiskoulun kolmannelle luokalla oma koulunkäynninohjaaja 

 

- oppilaan/luokan tarvitsema tuki arvioidaan lukuvuosikohtaisesti ot-

taen huomioon perusopetuslain säännökset tehostetusta tuesta ja ope-

tuksen järjestämisestä siten, että oppilaan etu ja opetusjärjestelyt 

huomioidaan 

 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttölupahakemuksen esityksen mu-

 kaan. 

 

 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 TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 148  Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle 13.6.2018 

 päivätyn seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan (resurssiopettaja) palve-

lussuhde 1.8.2018 – 31.7.2019 

- yleisopetuksen luokissa tehostetun/erityisen tuen oppilaita 

- mahdollistaa oppilaiden jakamisen pienempiin ryhmiin tai kyseinen 

opettaja voi toimia niin sanottuna samanaikaisopettajana yhdessä toi-

sen opettajan kanssa 

- osittain hankerahalla tehtävä rekrytointi 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttölupahakemuksen esityksen mu-

 kaan. 

 

 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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HALKIAN TYÖVÄENYHDISTYS RY:N HANKEAVUSTUSHAKEMUS 

 

Khall § 149  Halkian Työväenyhdistys ry:n Pornaisten punaisten muistomerkkityö-

 ryhmä on toimittanut kunnanhallitukselle 30.5.2018 saapuneen seuraa-

 van sisältöisen kirjeen: 

 

  ”Hanke- avustushakemuksemme Kansalaissodassa menehtyneiden por-

 naislaisten punaisten muistomerkin pystyttämiseksi Pornaisten hautaus-

 maalle 

 

  Kansalaissodasta on kulunut tänä vuonna 100 vuotta. Näissä merkeissä 

 ovat Halkian työväenyhdistys ry, Pornaisten Laukkosken Työväenyhdis-

 tys ry ja Pornaisten Vasemmistoliittolaiset, siis koko pornaislainen va-

 semmisto, ryhtyneet toimeen hankkiakseen Kansalaissodan 1918 punais-

 ten muistomerkin Pornaisten hautausmaalle. Valkoisillahan on jo ole-

 massa oleva kivi kirkkopuistossa. Kansalaissodassa menehtyi 29 punais-

 ta ja 4 valkoista pornaislaista. 

 

  Muistomerkin korkeus tulee olemaan n. 1,7 m. Tarvittavat luvat Pornais-

 ten seurakunnalta hankkeeseemme tullaan luonnollisesti hakemaan. 

 

  Hankkeen kustannusarvio on maksimissaan 5.000 euroa sisältäen kiven, 

 mahdollisen taiteilijan osuuden sekä pystytyksen. 

 

  Muistomerkin julkistus on syksyllä 2018. Tulemme kutsumaan lahjoitta-

 jat ja avustusten myöntäjät julkistamistilaisuuteen. 

 

  Hankkeemme rahoitamme osittain itse, arpajais- ja myyjäistuotoilla ja 

 osittain hankeavustuksina. 

 

  Ilmoitamme muistomerkin julkistuksesta paikallislehdessä ja hankkeen 

 nettisivuilla ja samalla julkistamme niiden lahjoittajien nimet, jotka sitä 

 haluavat. 

 

  Pyydämme kunnioittaen tällä kirjeellä Pornaisten kunnalta 1 000 euron 

 avustusta hankkeeseen saadaksemme sen toteutettua.” 

 

  Kirjeessä on ilmoitettu lisäksi yhteyshenkilöiden yhteystiedot sekä tili-

 tiedot. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus ilmoittaa Halkian Työväenyhdistys ry:lle, ettei kunnalla 

 ole vuoden 2018 talousarviossa määrärahaa yhteisöavustusten myöntä-

 miseen, joten kunnanhallitus hylkää jätetyn avustushakemuksen. ./.. 
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Khall § 149  ./.. 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti esitystään muotoon: kunnan-

hallitus pitää muistomerkkihanketta kannatettavana, mutta kunnassa 

toimivien yhdistysten keskinäinen tasapuolisuus huomioiden, ei hank-

keelle voida myöntää rahoitusta, koska vuoden 2018 talousarviossa ei 

ole määrärahaa tarkoitusta varten. 

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

269 Kunnanhallitus § 150  18.6.2018 

 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOIMIALAN 1. OSAVUOSIKATSAUS 2018 

 

Khall § 150  Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 

 23.5.2018 §:ssä 40 käsitellyt talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeen 

 mukaan ensimmäisen osavuosikatsauksen huhtikuun toteuman pohjalta. 

 

  Käyttötalouden toimintakulujen toteutuma 30.4.2018 (sisältäen ulkoiset 

 ja sisäiset erät) kirjaustilanteen 16.5.2018 mukaisesti on 33,0 % (v. 2017 

 31,2 %) ja Pornaisten osalta 30,3 % (v. 2017 28,9 %) Laskennallinen to-

 teumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Toi-

 mintatuottojen toteutuma on 30,4 % (v. 2017 25,8 %) ja Pornaisten osal-

 ta 33,7 % (v. 2017 33,7 %). Poikkeuksena edelliseen toimintavuoteen 

 nähden sosiaali- ja terveystoimialan sisäiset erät sekä yhteistoiminta-

 alueen sisäiset erät on kirjattu kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuu-

 kaudelta ajalta. Edellisenä toimintavuonna 2017 vastaavat erät kirjattiin 

 vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Sisäisten erien vaikutus näkyy toteuma-

 prosenttien kasvuna edelliseen vuoteen nähden. Joulukuun kustan-

 nukseksi kirjattava ja tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä 

 aiheuttaa ylimääräisen n. 134 000 euron erän toimialan henkilöstökus-

 tannuksiin (9,2 % joulukuun palkoista). Toimialan toimintatuottojen ar-

 vioidaan toteutuvan alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan käyttö-

 suunnitelman mukaisesti ja toimintakulujen osalta on nähtävissä n. 0,5 

 milj. euron ylitysriski. Toiminnan muutoksista johtuvat määrärahasiirrot 

 tuodaan osavuosikatsauksien yhteydessä lautakunnan käsittelyyn ja 

 mahdolliset määrärahojen ylitykset tai alitukset tuodaan toisen osavuosi-

 katsauksen yhteydessä lautakunnan käsittelyyn. Ensisijaisesti kate mah-

 dollisille määrärahanylityksille etsitään toimialan sisältä, jotta ylityksiä 

 ei tulisi. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote sosiaali- ja terveyslautakun-

 nan pöytäkirjasta ja pöytäkirjan liite 1. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan 1. osa-

 vuosikatsauksen 2018 tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen edelleen myös 

 valtuutetuille tiedoksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

270 Kunnanhallitus § 151  18.6.2018 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 151  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 X X:n apurahahakemus kotiseutu- ja sotaveteraanityöhön. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.5.2018. 

 Päätöksiä ajalta 5. - 18.6.2018: 

Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 152 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  18.6.2018  153 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

142, 143, 144, 150, 151, 152 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

145, 146, 147, 148, 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

145, 146, 147, 148, 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

273 

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 

 

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 

 


