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KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Khall § 214

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Vuoden 2019 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava
Verohallintoon viimeistään 19.11.2018. Määräajan ja menettelytavan
noudattaminen on erittäin tärkeää, koska vuoden 2019 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50 %.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Khall § 215

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistövero määrätään tiettyinä prosentteina kiinteistön eri osien verotusarvoista. Kukin kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin (KiVL 11.2 §). Vero määrätään aina kiinteistön sijaintikunnan määräämän prosentin mukaan.
Jokaisen kunnan on vahvistettava vähintään kolme kiinteistöveroprosenttia. KiVL:n 11 §:n 3 momentin nojalla jokaisen kunnan on vahvistettava
yleinen kiinteistöveroprosentti, KiVL:n 12 §:n 1 momentin nojalla vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin sovellettava veroprosentti ja
KiVL:n 13 §:n 1 momentin nojalla veroprosentti, jota sovelletaan rakennuksiin, joiden pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen.
Kunta voi halutessaan vahvistaa erikseen veroprosentin myös yleishyödyllisille yhteisöille ja eräille laitoksille. Kunta voi lisäksi määrätä
erikseen veroprosentin KiVL:n 12 a §:n 2 momentissa määritellylle rakentamattomalle rakennuspaikalle. Tietyissä kunnissa kunnan on lain nojalla määrättävä erillinen veroprosentti rakentamattomalle rakennuspaikalle. Kaikki nämä kunnat on lueteltu KiVL:n 12 b §:n 1 momentissa.
Kiinteistöveroprosentit on vahvistettava KiVL:n 11 §:n 2 momentin mukaan sadasosan tarkkuudella. Eri osiin kuntaa, eri verovelvollisryhmille
tai erilaisille tonteille ei voida vahvistaa muista poikkeavia prosentteja.
Rakennuksen kiinteistöveroprosentti määräytyy sen pääasiallisen käytön
mukaan.
Hallituksen suunnittelema kiinteistöverolain uudistaminen lykkääntyy.
Valtiovarainministeriö on lausuntopalautteen perusteella linjannut, että
kiinteistöverouudistus toteutetaan yhdessä vaiheessa. Uudistuksesta päättäminen siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä voidaan päättää yhdellä kertaa.
Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteista lain sallimien vaihteluvälien
sisällä.
./..
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Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksen mukaan seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93–2,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,41–1,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti
0,93-2,00
- KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa (pääkaupunkiseudun ja
sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Pornainen) rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä
valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeampi, kuitenkin
enintään 6,00 prosenttia.
2,00-6,00
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
0,00-2,00
- voimalaitosten veroprosentti
0,93-3,10
Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Pornaisissa seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,50
- muut kuin vakituiset asunnot
1,00
- rakentamattomat rakennuspaikat
4,00
- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00
- voimalaitokset
1,00
Kunnan vuodelle 2019 vahvistamat kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan
Verohallinnolle samanaikaisesti kunnan veroprosentin kanssa, viimeistään 19.11.2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi:
- yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,50
- muut kuin vakituiset asunnot
1,00
- rakentamattomat rakennuspaikat
4,00
- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omistamat yhdistys- ja seuratalot
0,00
- voimalaitokset
1,00
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.9.2018
Khall § 216

Esityslistan mukana seuraa tiedoksi kunnanjohtajan laatima talousarvion
toteumaraportti ajalta 1.1.–30.9.2018 sekä tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittu ennuste kunnan kuluvan vuoden tulokseksi ja talousarvion toteumavertailu 1.1.–30.9.2018 väliseltä ajalta. Tiedoksi olevassa
taulukossa ennakoidaan tulokseksi 554 600 € ja tässä ennusteessa on
otettu huomioon marras- ja joulukuun normaalia pienempi verokertymä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteuman ajalta
1.1.–30.9.2018 ja katsaukseen liittyvän tulosennusteen sekä talousarvion
toteumavertailun em. ajalta tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa ne
myös valtuustolle tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON 29.10.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 217

Kunnanhallitukselle esitellään 29.10.2018 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 70

Kartanonrinteen asemakaava-alueen omakotitonttien hinnoittelu
Ote: tekninen toimi

§ 71

Erja Palviaisen jättämä valtuustoaloite
Otteet: Erja Palviainen, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILTAVUORO JÄRVENPÄÄ – PORNAINEN (JOKIMÄKI) VUONNA 2019
Khall § 218

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.11.2017 §:ssä 252 päättänyt hankkia
maanantai-perjantai iltavuoron, 18:15 Järvenpää – Pornainen 18:40 –
Jokimäki 1.1. – 31.12.201 väliseksi ajaksi. Tällä hetkellä lähtöaika Järvenpäästä on klo 18:10.
HSL:n taholta on tiedustelu kyseisen vuoron jatkoa vuonna 2019.
Liikennöitsijältä saadun tiedon mukaan kustannus kesäliikenteen loppuun 11.8.2019 asti olisi 23 €/päivä + alv. Ensi vuoden syysliikenteeseen on odotettavissa muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ajon hintaan,
niin syksyn osalta asia selviää keväällä 2019. Kustannus 1.1. –
11.8.2019 ilman alv:tä olisi 2 691 €. Määrärahaesitys on vuoden 2019 talousarvioesityksessä.
Juna-aikataulut muuttuvat 9.12.2018, liikennöitsijä on esittänyt, että aikataulua olisi hyvä säätää siten, että lähtöaika Järvenpäästä olisi 18:15,
Pornainen 18:40, Jokimäki 18:50, jotta yhteys junalta linja-autovuorolle
onnistuisi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa iltavuoron Järvenpää – Pornainen – Jokimäki 18:15 hankkimista 1.1. – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Syysliikenteen osalta asiaa tarkennetaan keväällä 2019.
Kunnanhallitus hyväksyy 9.12.2018 alkaen Järvenpäästä lähtöajaksi
18:15.
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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ALOITE TYÖTTÖMIEN PALKKAAMISEKSI VANHUKSIA ULKOILUTTAMAAN
Khall § 105

Valtuuston kokouksessa 26.3.2018 on jätetty x x:n tekemä seuraavan
sisältöisen aloite:
”Aurinkomäessä on liian vähän hoitajia ja he eivät ehdi ulkoiluttaa asukkaita juuri lainakaan. Ulkoilun tulisi olla jokaisen ihmisen oikeus, myös
vanhana ja huonosti liikkumaan kykenevänä. Monet kotona asuvat vanukset ovat niin ikään neljän seinän vankina sisällä, koska heidän kuntonsa on yksin ulkoilemiseen liian huono.
Esitänkin, että Pornaisten kunta palkkaa työttömiä ulkoiluttamaan vanhuksia niin Aurinkomäessä kuin vanhusten kotonakin. Työllistäminen
tulisi toteuttaa siten, että työtön saisi täytettyä hallituksen aktiivimallin
edellyttämät työtunnit ja säilyttäisi siten oikeutensa täyteen työttömyyskorvaukseen. Myös kunnan velvoitetyöllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä
tulisi työllistää vanhusten ulkoiluttamisella. Nämä työllistämiset olisivat
kunnan keino säästää toimeentulomenoissa.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen lausunnolle Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän hallitukselle sekä tiedoksi Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 219, liite 27

Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.9.2018 §:ssä 102 ja hyväksynyt esityslistan liitteenä nro 27 olevan vastauksen Pornaisten kunnan valtuustoaloitteeseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän yhtymähallituksen vastaukseen viitaten, että aloitteessa esitetty asia on hyvä ja
kannatettava. Mikäli työttömien joukossa on tarkoitusta varten sopivia ja
asiasta kiinnostuneita henkilöitä, niin asiasta neuvotellaan yhteistyössä
Aurinkomäen edustajien kanssa tapauskohtaisesti.
./..
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ARVIOINTIKERTOMUS 2017 / VASTINEET ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA
Tarkltk § 16

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Puheenjohtajan ehdotus:
Laaditaan sekä allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2017 ja saatetaan se kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että
ne voidaan käsitellä kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä
kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
_________________________

Kvalt § 43, liite 6

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on liitteenä
nro 6.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2017 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
______________________
./..
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Lautakunnilta on pyydetty arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista selvitykset siten, että ne voidaan käsitellä marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
1) Kunnanhallitus:
Saavuttamatta jäivät osittain omakotitonttien myynnille asetetut tavoitteet, tavoite oli 5-6 omakotitonttia, toteutui 3 omakotitonttia ja yksi
omakotitonttiin liitettävä määräala, yritystonteille asetettu 2-3 tontin
myyntitavoite ei toteutunut
- tonttien markkinointia tehostettiin vuonna 2017 (mm. kiinteistönvälitys, facebook, esitemateriaalit, erilaiset kampanjat), markkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan tuottaneet asetettuja tavoitteita vuonna
2017. Markkinointitoimenpiteitä jatketaan ja etsitään uusia kanavia.
2) Sivistyslautakunta on käsitellyt vastineet kokouksessaan 24.10. §:ssä
80.
3) Tekninen toimi
Tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että tavoitteiden toteutumiset ja toteutumattomuudet tuodaan toimintakertomuksessa selkeästi ilmi, sekä
selkiytetään tavoitteita ja niitä kuvaavia mittareita.
- toimintakertomuksessa 2017 on kirjattu tavoitteita ja mittareita sekä
tekstin sisälle myös tavoitteiden toteutumisia ja toteutumattomuuksia, mutta asian selkiyttämiseen kiinnitetään huomiota laadittaessa
seuraavaa toimintakertomusta.
4) Investointien toteutuminen
Talousarviossa esitetyistä investointimenoista jäi toteutumatta 607 884
euroa. Investointitulot toteutuivat 4 067 euroa alle talousarvion. Investointimenoista jäi toteutumatta mm. keskustan kerrostalon asuinhuoneiston hankinta, sekä kiinteistöjen perusparannukset.
- kerrostalon rakentamisen aloittaminen viivästyi pilaantuneiden maaainesten puhdistamisesta aiheutuneesta viiveestä, osakehuoneistojen
hankinta siirtyi vuodelle 2018
-

investointien toteutumista on osittain selvitetty toimintakertomuksessa, kunnanviraston kattoremontin suunnittelu viivästyi eikä hanketta
pystytty kilpailuttamaan siten, että hanke olisi voitu kustannustehokkaasti toteuttaa, lisäksi Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen suunnittelu siirtyi toteutettavaksi päivähoidon tarpeesta tehtävien selvitysten jälkeen
./..
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Kunnanhallitus

§ 220

Khall § 220

./..
5) Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt Pornaisten
kunnalle annetun lausunnon 25.9.208 §:ssä 65
Kopiot sivistyslautakunnan ja Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätöksistä lähetetään esityslistan mukana. Lisäksi lähetetään kopio tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäviksi.
Selvitykset toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN JA AT-TUOTE OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 221, liite 28-30

Pornaisten kunta on neuvotellut AT-Tuote Oy:n kanssa noin 5 000 m2:n
suuruisen määräalan myymisestä Läpimurto RN:o 1:133 (611-402-1133) –nimisestä tilasta liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Määräala muodostaa liitekartassa esitetyn osan ohjeellisesta tontista 7. korttelissa 302 Pornaisten Portin asemakaava-alueella. Määräalaan kohdistuva rakennusoikeus tehokkuudella
e=0,40 on 2 000 k-m2.
Kauppahinta on 50.000 euroa, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä
olevasta kauppakirjaluonnoksesta, jonka mukaan lopullinen kauppa
tulee tehdä 30.11.2018 mennessä.
Hallintosäännön 25 §:n 2. kohdan mukaan rakennustonttien myyntiä
koskevat asiat ratkaisee kunnanhallitus noudattaen valtuuston päättämiä
hintoja.
Esityslistan liitteenä nro 28 on kopio kauppakirjaluonnoksesta. Liitteenä
nro 29 on kaavakartta ja nro 30 karttaluonnos myytävästä määräalasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy AT-Tuote Oy:n ja Pornaisten kunnan välille laaditun kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi liitteen nro 28
mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 222

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Porvoon kaupunki, alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja
25.9.2018.



Keravan kaupunki, KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 5/2018,
27.9.2018.



Öljysuojarahaston hallituksen päätös 8.10.2018 nro 112/2018, dnro
VN/4223/2018: Öljysuojarahaston varoista maksettava korvaus.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän pöytäkirja nro 12/2018,
9.10.2018.



Mäntsälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, ote pöytäkirjasta
23.10.2018 § 75: Sosiaali- ja terveyslautakunnan rooli KeskiUudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä.



Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja nro 4/2018, 8.10.2018.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja nro 8/2018, 24.10.2018.



Päätöksiä ajalta 16.10. – 5.11.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että x ja x x lahjoittivat 5.11.2018 kunnalle
neljä Simo Iso-Möttösen maalausta: Yhteys, Suljettu ajatus, Kotisatamaan, Maa odottaa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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§ 223

MUUT ASIAT
Khall § 223

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

5.11.2018
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
218, 221

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
218, 221

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

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

