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  1/2021 

Sivistyslautakunta  Sivu 

     1 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2021 

KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, klo 18.00 – 19.30 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-
johtajana) 

 

de Jong Peter, pj.  

Nyrhivaara Henna, varapj. 

Mäenpää Ninna   

Ohvo-Harhakoski Mira   

Palviainen Erja 

Parviainen Kai                                     

Peisa Heikki  

Sirén Marko                                         

Tukiainen Johanna  

    Niinikoski Terhi                                       kunnanhallituksen edustaja        

Rissanen Melissa                                      nuorisovaltuuston jäsen 

Wäre Jari                                                  sivistysjohtaja, esittelijä 

Peltola Anneli                                           toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

ASIAT 

 

1 - 8 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

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

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 1.2.2021 kirjastolla 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erja Palviainen ja Kai Parviainen 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 Peter de Jong                                          Anneli Peltola 
      

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 1.2.2021 

Allekirjoitukset 

 

Erja Palviainen                                         Kai Parviainen 

  Aika ja paikka  

Pornainen, 1.2.2021 

 
 
Virka-asema 

sivistysjohtaja                                           Jari Wäre                                                
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VAPAA-AIKAPALVELUJEN PÄÄLLIKÖN VIRAN HAUN JA KELPOISUUSEHTOJEN 

VAHVISTAMINEN SEKÄ HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 

 

Sivltk  1 § Vapaa-aikapalvelujen päällikön virkaa hoitava henkilö on irtisanoutunut 

24.5.2020 siten, että viimeinen työpäivä on ollut 31.7.2020. Virkaa on 

hoidettu tilapäisjärjestelyin 1.8.2020 alkaen.  Pornaisten kunnanvaltuus-

ton hyväksymässä voimassa olevassa hallintosäännössä (35§) todetaan, 

että sivistyslautakunta valitsee vapaa-aikapalvelujen päällikön. 

 

Kunnanhallitus on myöntänyt rekrytointiluvan viralle kokouksessaan. 

21.12.2020 (§245). Vapaa-aikapalvelujen päällikön virka on laitettu ha-

kuun 18.1.2021. Hakuilmoitus on julkaistu te-palvelujen (mol) sivulla 

sekä kunnan kotisivuilla, facebook-sivulla ja ilmoitustaululla. Hakuil-

moituksen mukaan virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässään 

1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.  

 

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö vastaa kunnan vapaa-aikapalvelujen hal-

linnosta, taloudesta ja monipuolisesti liikunta- ja nuorisotyöstä. Vapaa-

aikapalvelujen päällikkö toimii nuoriso- ja liikunta-asioiden valmisteli-

jana sivistyslautakunnassa sekä esittelijänä vammaisneuvostossa. Päälli-

köllä on merkittävä rooli kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämises-

sä ja siihen liittyvissä tehtävissä. 

 

Hakijoilta edellytetään nuoriso/-sosiaalialan tai liikunta-alan ammatti-

korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa tehtävään soveltuvaa koulu-

tusta.  Hakijoilta odotamme osaamista ja kokemusta toimialan ja hank-

keiden hallinnasta sekä esimiestehtävistä. Lisäksi arvostamme kehittä-

mishalukkuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. 

 

Hakuaika päättyy 9.2.2021. Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella 

kutsutaan haastatteluun 3-5 hakijaa. Haastatteluryhmän muodostavat si-

vistysjohtaja sekä 2-3 sivistyslautakunnan nimeämää lautakunnan jäsen-

tä. Haastattelut järjestetään viikolla 7.   

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta päättää: 

- vahvistaa viran aukijulistamisen sekä kelpoisuusehdot 

- nimetä haastatteluryhmään seuraavat lautakunnan jäsenet: 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

    ../.. 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

   

  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

3 Sivistyslautakunta  1 §  27.1.2021 

 

 

../.. 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Sivistyslautakunta päätti vahvistaa viran aukijulistamisen sekä kelpoi-

suusehdot. 

 

Haastatteluryhmään nimettiin Johanna Tukiainen, Peter de Jong ja  

Heikki Peisa. Haastattelut käydään viikolla 7. 

 

Lisäksi sivistyslautakunta päätti esittää, että viran työn vaativuutta ja 

palkkausta arvioidaan suhteessa muihin kunnan esimiestehtäviin.  
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021/ 

SIVISTYSTOIMI  

 

Sivltk  2 § 

liite 1 Valtuusto on kokouksessaan 21.12.2020 § 65 hyväksynyt vuoden 2021 

talousarvion. 

 

 Kunnanhallituksen 18.1.2021 §1 hyväksymän talousarvion täytäntöönpa-

no-ohjeiden mukaan toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvista-

vat käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarvi-

osta.  

  

 Sivistystoimen talousarvion 2021 käyttösuunnitelmat ovat liitteenä. 

 

  

 Sivistysjohtajan esitys: 

 

 Sivistyslautakunta vahvistaa sivistystoimen käyttösuunnitelman. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

  

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 ___________________________  
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT SIVISTYSTOIMESSA VUONNA 2021  

 

Sivltk  3§  Kunnanhallituksen 18.1.2021 §1 hyväksymän talousarvion täytäntöön-

pano-ohjeen mukaan kunkin toimialan tulee nimetä jokaista tulosaluetta 

tai tulosyksikköä varten vuosittain henkilö, joka hyväksyy laskut. Jokai-

sella henkilöllä on oltava varahenkilö. Hyväksyjän tulee olla tulosalueen 

tai tulosyksikön toiminnasta vastaava henkilö.  

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

  

 Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat henkilöt laskujen hyväksyjiksi:  

 

 Koko sivistystoimen laskujen osalta ml. sivistystoimen hallinnon tulos-

yksiköt hyväksymisoikeus on sivistysjohtajalla ja Pornaisten Yhtenäis-

koulun rehtorilla. 

 

 Pornaisten Yhtenäiskoulun osalta hyväksymisoikeus on rehtorilla ja apu-

laisrehtorilla. 

 

Parkkojan koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja vara-

rehtorilla. 

 

Mika Waltarin koulun osalta hyväksymisoikeus on koulun johtajalla ja 

vararehtorilla. 

 

Varhaiskasvatuksen yksiköiden osalta hyväksymisoikeus on varhaiskas-

vatuksen ohjaajalla ja päiväkodinjohtajalla sekä heidän sijaisillaan. 

 

Kirjaston ja kulttuurin osalta kirjastotoimenjohtajalla ja informaatikolla. 

 

Vapaa-aikapalvelujen osalta vapaa-aikapalvelujen päälliköllä ja vapaa-

aikaohjaajalla. 

 

Laskujen asiatarkastajat määritellään erikseen työyksiköiden kokouksis-

sa. 

  

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

   

  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA JÄSENKUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ERITYISHUOLTONA  

 

Sivltk 4§ Tausta 

liite 2 

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä) tehtävänä 

on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla 

periaatteilla kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset sosiaali- ja ter-

veyspalvelut. 

 

 Perusopetuksen palvelujen järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu perus-

opetuslain (628/1998) 4 §:n mukaisesti oppivelvollisuusikäisen lapsen 

asuinkunnalle. Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta voi järjestää ja 

hankkia perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta 

järjestää tai hankkii perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, 

tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuo-

siluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 

§:n 1 momentissa tarkoitetuille erityisen tuen oppilaille kunnan päättä-

mässä laajuudessa.  

 

 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977), jatkossa 

kehitysvammalaki, 34 §:n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteutta-

miseksi tehdään erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa 

olevaa henkilöä varten. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun ase-

tuksen (988/1977) 4 §:n mukaan erityishuolto-ohjelman tulee sisältää 

suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen toteuttamistavasta sekä sii-

tä, milloin erityishuolto-ohjelma viimeistään otetaan tarkistettavaksi. 

Henkilöllä, joka täyttää kehitysvammalain 1 §:n määritelmän on oikeus 

saada erityishuolto-ohjelma.   

 

 Valmistelun yhteydessä huomioitiin asiakasosallisuus siten, että vam-

maispalvelut on pyytänyt kuntayhtymän alueen kuntien vammaisneuvos-

toilta lausuntoa vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 

23.10.2020 mennessä. Lausuntopyynnössä on pyydetty osallistamaan pal-

veluja käyttävien lasten vanhempia valmiiden kysymysten avulla. Vas-

taukset lausuntopyyntöön on saatu kaikilta alueilta lukuun ottamatta 

Mäntsälän vammaisneuvostoa. Lisäksi Järvenpäässä palvelua käyttäviltä 

lapsilta saatiin hyviä näkökulmia huomioitavaksi tulevissa palveluissa. 

 

 Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan hyviksi puoliksi on nähty 

tuki vanhemmille ja perheelle, vanhempien työssäkäynnin mahdollistami-

nen, lapsilähtöisyys, mielekkään toiminnan sekä levon tarjoaminen ja tu-

tut aikuiset sekä kaverit toiminnassa. Edellä mainittujen asioiden lisäksi 

tärkeinä on pidetty henkilökuntaan liittyviä palvelun laadusta kertovia te-

kijöitä, kuten ammattitaitoa, henkilökunnan pysyvyyttä ja motivoitunei- 

                        ../.. 
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 suutta sekä palvelun vastaamista lasten tarpeisiin ja hyvää yhteistyötä 

sekä luottamusta suhteessa vanhempiin.  

 

 Parannustoiveina on tuotu esille laajemmat toiminta-ajat sekä loma-ajan 

selkeämmät käytännöt. Erityisen tärkeänä on pidetty lasten ja perheiden 

tarpeiden huomioimista, henkilökunnan riittävyyttä sekä ammattitaitoa, ti-

lojen toimivuutta ja toiminnan virikkeellisyyttä sekä monipuolisuutta. 

 

 Sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona 

 

 Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä on tarkoitus tehdä sopimus, jossa 

sovitaan aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä kehitysvammalain 1 §:n 

tarkoittamille perusopetuksen oppilaille silloin, kun perusopetuslain mu-

kainen aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole lapsen yksilölliseen palvelutar-

peeseen nähden riittävää ja sopivaa.   

 

 Sopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää ja kunnat tuottavat jatkossa 

aamu- ja iltapäivähoidon niille kehitysvammalain 1 §:n tarkoittamille pe-

rusopetuksen oppilaille, joiden erityishuolto-ohjelmassa tarve aamu- ja il-

tapäivähoitoon on todettu. Palvelun järjestäminen perustuu kuntayhtymän 

vahvistamaan yksilölliseen kehitysvammalain tarkoittamaan erityishuolto-

ohjelmaan, jossa on todettu lapsen aamu- ja iltapäivähoidon tarve. 

 

 Kunta toimii palvelujen tuottajana kuntayhtymän toimeksiannosta. Kunta 

voi hankkia palvelut myös yksityiseltä palvelujen tuottajalta kuntayhty-

män kanssa etukäteen sovittavalla tavalla. Myös ostopalvelut on tällöin 

järjestettävä sopimuksen mukaisesti.  

 

 Kunta toteuttaa palvelun sopimuksessa tarkoitetulle oppilasryhmälle pe-

rusopetuksen toimintapäivinä aamuisin ja iltapäivisin, tarkemmin sopi-

muksessa kuvattuina aikoina. Kunta tuottaa palvelua myös perusopetuk-

sen loma-aikoina sopimuksessa erikseen sovittuina aikoina. Toimintaa ei 

järjestetä heinäkuussa. Kunta toteuttaa palvelun yhteistyössä kuntayhty-

män kanssa määriteltävissä toimipisteissä ja tiloissa oman henkilöstönsä 

avulla. Henkilöstöllä on oltava oppilaiden erityistarpeiden edellyttämä 

osaaminen ja koulutus. Tavoitteena on, että palvelu toteutuu tutun ja mah-

dollisimman pysyvän henkilöstön toimesta.  

 

 Kunnan on huomioitava erityishuollon aamu- ja iltapäivähoidon toteutuk-

sessa siihen osallistuvien lasten yksilölliset erityistarpeet. Kunnan erityis-

huoltona toteuttama aamu- ja iltapäivähoito tarjoaa lapselle tarpeen mu-

kaisen hoidon ja hoivan, tukee lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa osal-

lisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen.  

 

                              ../.. 
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 Toiminnan tavoitteena on alueellisesti yhdenmukainen palvelun toteutu-

minen, hyvä laatu ja palveluiden kustannustehokas tuottaminen. Tarkoi-

tuksena on myös, että palvelua kehitetään ja sille luodaan yhtenäiset toi-

mintaperiaatteet sopimuksen voimassaoloaikana.  

 

 Toiminta on omakustannusperusteista. Sopimuksen kohteena olevia pal-

veluita ei tuoteta muita kuin sopimuksen osapuolia varten. 

 

 Talous ja rahoitus 

 

 Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan kuntayh-

tymän yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja nykyis-

ten, kuntakohtaisten määrärahojen puitteissa. Jäsenkuntien maksuosuudet 

määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan. 

 

 Määrärahojen kasvu on mahdollista toiminnan asiakasmäärän ja asiakas-

tarpeiden kasvun mukaisesti. Erityishuoltona järjestettävän aamu- ja ilta-

päivähoidon talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus 

tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkun-

tien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.  

 

 Sopimuksen voimassaolo 

 

 Tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena 1.1.2021 - 31.12.2022. 

Tarkoituksena on että sopimusta sovelletaan vuoden 2021 alusta lähtien. 

Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. 

 

 Liitteet: Sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 
  

 Sivistyslautakunta päättää 

-  hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien-

välisen sopimuksen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityis-

huoltona päätöksen liitteen 2 mukaisena, 

-  todeta, että sopimusta sovelletaan toimintaan vuoden 2021 alusta läh-

tien ja valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Por-

naisten kunnan puolesta ja tekemään sopimukseen tarvittaessa tek-

nisluontoiset muutokset ja korjaukset. 

- tarkistaa pykälän kokouksessa 

 

 Tämä päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre 

                     puh 040 174 5015. 

      ../.. 
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Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  ____________________________________ 

 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 
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TAMMINIITYN (KOTOJÄRVI) ASEMAKAAVAN MUUTOS/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN 

LAUSUNTO 

 

Sivltk 5§ 

liitteet 3-  Asemakaavamuutos kohdistuu v. 2004 hyväksyttyyn Kotojärven karta-

non asemakaavaan, sen matkailua palvelevien rakennusten korttelialu-

eelle (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.  

 

Kuudelle lomarakennukselle on aiemmin myönnetty poikkeamislupa 

voimassa olevan asemakaavan pysäköintijärjestelyistä. Pornaisten kunta 

on neuvotteluissa maanomistajan kanssa esittänyt, että omakotirakenta-

misen edellytykset tulee ratkaista asemakaavalla.  

 

Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia aikaisempien, alueen kunnallistek-

niikan ja tiestön rakentamista ja hoitoa koskevien sopimusten sisältöön. 

 

Maanomistaja on palkannut kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Kart-

taako Oy:stä.  

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:  

 

Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen liittyen. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Jari Wäre,  puh. 040 

174 5015.  

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

  

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  ____________________________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

   

  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ILMOITUSASIAT 

 

Sivltk 6§ Asialistan yhteydessä lautakunnan jäsenille on toimitettu tiedoksi valti-

onvarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset valtion-

osuuksista sekä rahoituksesta vuodelle 2021 sekä tarkistuksista vuoden 

2020 rahoitukseen 

 

Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 9.12.2020-26.1.2021 

                     

Sivistysjohtajan esitys: 

 

  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

   

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.  

040 1745015. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi.  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

   

  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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MUUT ASIAT  

 

Sivltk 7 §  

 Esiopetuksessa aloittavat ryhmät lukuvuodelle 2021-22 

 

13.1.2021 tilanteen mukaan 

 

Yhtenäiskoulu 30 opp.(2 ryhmää) 

Parkkojan koulu 13 opp. (1 ryhmä) 

Mika Waltarin koulu 18 opp. (1 ryhmä) 

 

 Alustavat tilinpäätöstiedot/sivistystoimi 

 

Keskusteltiin  

- koronatilanteen vaikutuksesta liikuntatilojen avaamiseen 

      lasten harrastustoiminnan osalta. 

 

- Ulkoliikuntatilojen kunnossapidosta (ladut, jäät) sekä tilanteen tie-

dottamisesta kuntalaisille. 

 

- Yhtenäiskoulun liikuntasalin pukukoppitilaan suunnitteilla hankitta-

vaksi lukollisia pienlokerikkoja arvotavaroiden säilytystä varten op-

pilaiden liikuntatuntien ajaksi sekä iltakäyttäjille. 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

  

Sivistyslautakunta  27.1.2021      8§  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

1,2,3,5,6,7,8 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sivistyslautakunta 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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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 

 


