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Kunnanhallitus  Sivu 

  140 

KOKOUSAIKA Maanantai 19.4.2021 klo 18.00 – 19.40 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha, poissa  

Franti Aija, teams 

Laukka Jorma, teams 

Niinikoski Terhi, teams 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja  puheenjohtaja 

Vilén Mika, teams 

Karhunen Otto, Juha Virkin varajäsen, teams 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka, teams kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, teams kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, teams kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti, teams tekninen johtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 78 – 96 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Mika Vilén. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Erja Palviainen  Seija Marttila                 Hannu Haukkasalo § 94 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 22.4.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Terhi Niinikoski    Mika Vilén 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.4.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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141 Kunnanhallitus § 78  19.4.2021 

Kunnanhallitus § 54  15.3.2021  88 

 

 

KIRKKOTIEN TIEALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSTA KOSKEVAN LUONNOKSEN HY-

VÄKSYMINEN JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN 

 

Khall § 54 Asemakaavamuutos kohdistuu Kirkkotien tiealueeseen n. 650 m:n osal-

ta. 

 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia kaavalliset mahdollisuu-

det toteuttaa kiertoliittymä Kirkkotielle Koskitien kohdalle siirtämällä 

Välitie voimassa olevan asemakaavan ja kiertoliittymän tiesuunnitelman 

mukaiselle paikalleen. Kun tiealue muutetaan asemakaavalla katualu-

eeksi, myös kirkonkylän keskustan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 

muuttuvat joustavammin toteutettaviksi. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvita hankkeen vähäisyyden 

vuoksi. Kunta kuulee KL-alueen maanomistajia ja ELY-keskusta neu-

vottelu-/lausuntomenettelyllä. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää laittaa Kirkkotien tiealueen asemakaavan muu-

toksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Kart-

taako Oy:stä.  

  

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. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § , liite 15-16 Kirkkotien tiealueen asemakaavan muutosluonnos ja kaavaselostus ovat 

valmistuneet valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavakartta ja kaa-

vaselostus on päivätty 22.3.2021 ja ne ovat esityslistan liitteenä nro 15 ja 

16. 

 

Valmisteluvaiheen kuulemisen kunta suorittaa KL-alueen maanomistajia 

ja ELY-keskusta neuvottelu-/lausuntomenettelyllä. 

     ./.. 
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Khall § 78  ./.. 

Tekninen johtaja on asiantuntijana kokouksessa ja esittelee ELY:n esit-

tämiä vaihtoehtoja kiertoliittymän toteutukselle sekä kaavaratkaisusta 

aiheutuvia tienpidon kustannuksia.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 22.3.2021 päivätyn asemakaavan muu-

tosluonnoksen ja siihen liittyvän kaavaselostuksen valmisteluvaiheen 

kuulemista varten.  

 

Samalla kunnanhallitus päättää, että kuulemisen kunta suorittaa KL-

alueen maanomistajia ja ELY-keskusta neuvottelu- ja/tai lausuntomenet-

telyllä. 

  

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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LUVAN HAKEMINEN VALTIOKONTTORILTA SEKÄ EHDOLLINEN PÄÄTÖS ALUEELLI-

SEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMISEEN KUNNAN OMISTAMALLE PO-

TERIN TILALLE 611-401-7-50 HALKIAN KYLÄSSÄ  

 

Khall § 79, liite 17-18 Poterin tilan alue on osoitettu yleiskaavassa kylämäisen rakentamisen 

alueeksi (AT). Uusia rakennuspaikkoja tilan alueelle ei kuitenkaan ole 

osoitettu, koska emätila on jo käyttänyt yleiskaavan mitoitusperusteiden 

mukaisen rakennusoikeuden. Yleiskaavan tarkoitus on, että keskeisillä 

kyläalueilla voidaan toteuttaa yleiskaavan mitoitusperustetta tehok-

kaampaa rakentamista, mutta sen edellytykset ratkaistaan vasta erillisellä 

kehittämishankkeella.    

 

Yleiskaavan tarkoittamat keskeiset kyläalueet on rajattu yleiskaavakar-

talle ja osoitettu ke-merkinnällä. Poterin tila sisältyy keskeisen kyläalu-

een (ke) vyöhykkeeseen.  

 

Laadittu maankäyttösuunnitelma on yleiskaavan tarkoittama kehittämis-

hanke. Suunnitelmalla on tarkoitus luoda yleiskaavan tarkoittamat edel-

lytykset Poterin tilan vähäiselle täydennysrakentamiselle. Tilan alueelle 

tulisi neljä uutta rakennuspaikkaa.  

 

Rakentamisen määrä on suunniteltu sillä periaatteella, että se ei johda 

MRL 137 a §:n 2 mom. tarkoittamaan vaikutuksiltaan merkittävään ra-

kentamiseen eikä edellytä asemakaavan laatimista.    

 

Suunnitelmassa on osoitettu olemassa olevan yleiskaavan mukaisen ra-

kennuspaikan lisäsi neljä uutta erillispientalon (AO) rakennuspaikkaa. 

Uusien rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 3050 m2. Pienin on 

3023 m2 ja suurin 3085 m2. Rakennuspaikat ovat keskitetyn vedenjakelun 

ja viemäröinnin piirissä.    

 

Maisemassa rakennuspaikat tukeutuvat olemassa oleviin raken-

nuspaikkoihin. Asuinrakennusten ohjeellinen sijainti on n. 40 - 50 

m:n etäisyydellä maantien keskilinjasta eikä maantielle (Pornais-

tentie) tule uusia liittymiä.   

 

Rakennuspaikkojen pinta-alan (1,70 ha) osuus tilan kokonaispinta-alasta 

(5,5 ha) on 31 %. Pääosa tilasta (69 %) säilyy edelleen rakentamattoma-

na. 

 

Esityslistan liitteenä nro 17 on Poterin maankäyttösuunnitelman (kartta-

esitys) 31.12.2020 päivätty luonnos ja siihen liittyvä selostus nro 18. 

Nämä muodostavat yhdessä osayleiskaavan tarkoittaman kehittämis-

hankkeen. 

     ./.. 
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Khall § 79  ./.. 

Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään Halkian ydinalueen mitoitustar-

kastelu, jossa on noudatettu samoja mitoitusperusteita kuin Parkkojan 

alueelle laaditussa mitoitustarkastelussa. 

 

Valtiokonttori on 30.5.2000 antamallaan päätöksellä luovuttanut kunnal-

le Kylä-Poterin tilasta kunnan hakeman alueen Halkian kyläkeskuksessa. 

Luovutuksen ehtona on, että kunta käyttää aluetta vanhusväestön asunto-

jen rakentamiseen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hakea valtiokonttorilta lupaa siihen, että kunnalle 

luovutetulta alueelta tonttien myynnistä saadut varat käytetään vanhus-

ten asuntojen/palveluasuntojen rakentamiseen kunnan keskustaan, missä 

on tarjolla myös muita vanhusten tarvitsemia palveluja. 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 31.12.2020 päivätyn Poterin tilan 

maankäyttösuunnitelman ja hakea siinä esitetylle rakentamiselle suunnit-

telutarveratkaisua, ehdolla että valtiokonttori myöntää kunnalle edellä 

esitetyn muutoksen luovutusehtoihin.   

 

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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LAUSUNTO HEVONSELÄN KAATOPAIKAN SULKEMISTA KOSKEVASTA  

YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUKSESTA 

 

Khall § 80 Circulation Oy on vuonna 2012 perustettu perheyritys, joka on keskitty-

nyt kierrätys- ja ympäristöpalveluihin. Yhtiöllä on laitokset Vantaan 

Viinikkalassa sekä Pornaisissa. Circulation Oy ottaa rakennus- ja maan-

rakennusalan yrityksiltä vastaan purkubetonia ja -tiiltä, rakennussekajä-

tettä, purkupuuta sekä kantoja, risuja ym. luonnonmateriaaleja. Näistä 

materiaaleista valmistetaan betonimursketta, bio- ja kierrätyspolttoainei-

ta sekä lajiteltua rakennus- ja purkujätettä, jotka toimitetaan maanraken-

nuskohteisiin, voimalaitoksiin sekä jätteenkäsittelylaitoksiin. Betonin 

hyötykäyttöaste on 99,5 % ja rakennusjätteen 91 %.   

 

Circulation Oy on vuokrannut Hevonselän kaatopaikka-alueen Pornais-

ten kunnalta ja lunastanut sulkemiseen liittyvän ympäristölupapäätöksen 

Uudenmaan Lajittelukeskus Oy:ltä vuonna 2012. Myöhemmin Circula-

tion Oy on ostanut vuokratusta alueesta muodostetun, kaatopaikasta eril-

lisen, noin 1,5 ha:n maa-alueen varastokenttäkäyttöön.  

 

Vuonna 1987 perustettu kaatopaikka on ollut Pornaisten kunnan yhdys-

kuntajätteen kaatopaikka ja sitä on käytetty myös maankaatopaikkana. 

Jätteiden tuonti on lopetettu 1994. Kaatopaikan sulkemislupa sallii  

puhtaiden ja lievästi pilaantuneiden maiden vastaanoton.   
 

Circulation Oy on suunnitellut hakevansa AVI:lta muutosta aikaisem-

paan sulkemisen ympäristölupaan seuraavilta osin:  

  

 Jatkoajan hakeminen, toistaiseksi voimassa oleva lupa (arvioitu 

sulkemisen toiminta-aika 10 v)   

 Täyttökorkeuden (+60,2 m) päivitys korkeusjärjestelmään N2000   

 Luiskakaltevuuksien tarkennukset -> luiskat 1:3, lakialue 1:20 

 Vaihtoehtoisten materiaalien (betonimurske kantavas-

sa/kuivatuskerroksessa,  salaojamatto kaasunkeräyskerroksessa) 

hyväksyminen käytettäviksi sulkemisen pintarakennekerroksissa  

 Mahdollisuus sijoittaa myös SAMASE-arvoja lievemmin pilaan-

tuneita massoja voimassa olevan lupapäätöksen mukaisesti 

(muutos tulkintaan: myös massoja, joita ei pitoisuuksien perus-

teella tulkita pilaantuneiksi)   

 

Kaatopaikan sulkemista koskevan ympäristöluvan tausta-aineisto lähe-

tetään tiedoksi ilman liitenumeroa. 

 

       ./.. 
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Khall § 80  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus pitää Hevonselän kaatopaikan sulkemista Pornaisten 

kunnan kannalta erittäin tärkeänä hankkeena. Tätä tarkoitusta varten 

kunta on vuokrannut kaatopaikka alueen Circulation Oy:lle vuokrasopi-

muksella, jota on tarkoitus jatkaa.  

 

Kunnanhallitus puoltaa Circulation Oy:lle myönnettävää ympäristöluvan 

muutoshakemusta kaatopaikan sulkemiseksi, mutta ei ota kantaa siinä 

esitettyihin teknisiin ratkaisuihin.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN JA CIRCULATION OY:N VÄLISEN MAANVUOKRASOPIMUK-

SEN JATKAMINEN 

 

Khall § 81, liite 19-20 Pornaisten kunnan ja Circulation Oy:n kesken on tehty maanvuokraso-

pimus ajalle 1.5.2017-30.4.2021 (Kunnanhallitus 20.3.2017 § 44). So-

pimuksen mukainen vuokra-alue on ollut n. 3,4 ha:n suuruinen määräala 

Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevasta Honkahuoppi (611-

402-1-86) –nimisestä tilasta. Maanvuokrasopimus on päättymässä 

30.4.2021 ja Circulation Oy:llä on tarve jatkaa sopimusta.  
  

Päättyvä sopimus on pohjautunut Hevonselän kaatopaikan sulkemiseen 

liittyvään vanhaan ympäristölupaan, joka koskee Hevonselän kaatopai-

kan sulkemista. Vuokraaja on sitoutunut hakemaan vanhan ympäristölu-

van voimaan ja sulkemaan ja maisemoimaan kaatopaikan vuokra-aikana 

lupaehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä työt kiinteistöllä kaatopaikan sul-

kemiseksi ovat vielä kesken ja ympäristöluvan hakuprosessi on käynnis-

sä. 

 

Aikaisemmin vuokratusta alueesta on myyty Oy Vuor-Piha Oy:lle noin 

1,3 ha:n suuruinen maa-alue 2.7.2020.  

 

Vuokrattavan alueen kiinteä vuosivuokra on 1000 euroa vuodessa. Muut 

sopimusehdot ilmenevät maanvuokrasopimusluonnoksesta. 

 

Maanvuokrasopimusluonnos ja siihen liittyvä kartta ovat esityslistan liit-

teenä nro 19 ja 20. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Circulation Oy:n välisen 

maanvuokrasopimusluonnoksen ja antaa vuokraajalle valtuudet hakea 

tarvittavat luvat. Maanvuokrasopimus allekirjoitetaan myöhemmin ja se 

tuodaan allekirjoittamisen jälkeen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN JA TELIA TOWERS FINLAND OY:N VÄLISEN MAANVUOKRA-

SOPIMUKSEN JATKAMINEN 

 

Khall § 82, liite 21 a-c Pornaisten kunnan ja Telecom Finland Oy:n kesken on tehty maanvuok-

rasopimus ajalle 1.2.1997-31.1.2022 (Kunnanhallitus 7.1.1997 § 4). So-

pimuksen mukainen vuokra-alue on ollut n. 0,5 ha:n suuruinen määräala 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevasta Åbacka (611-406-

24-295) –nimisestä tilasta. Vuokratulle maa-alueelle on sijoitettu matka-

viestinverkon tukiasema. Maanvuokrasopimus on päättymässä 31.1.2022 

ja Telia Towers Finland Oy:llä (ent. Telecom Finland Oy) on tarve jat-

kaa sopimusta.  
  

Uuden vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti maa-alue on n. 1600 m2. 

 

Vuokrattavan alueen vuokra on 7500 euroa vuokra-ajalta. Muut sopi-

musehdot ilmenevät maanvuokrasopimusluonnoksesta. 

 

Maanvuokrasopimusluonnos ja siihen liittyvä kartta ovat esityslistan liit-

teenä nro 21 a-c . 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Telia Towers Finland 

Oy:n välisen maanvuokrasopimusluonnoksen. Maanvuokrasopimus al-

lekirjoitetaan myöhemmin ja se tuodaan allekirjoittamisen jälkeen tie-

doksi kunnanhallitukselle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LINNUNLAULUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 223 SIJAITSEVAN TONTIN NRO 2 

MYYNTIÄ KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 83, liite 22 Pornaisten kunta on 9.4.2021 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Pornais-

ten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 1609 m2:n suuruisen määrä-

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

 

Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen Lin-

nunlaulun asemakaavan korttelissa 223 sijaitsevan tontin nro 2 poiketen 

vähäisessä määrin asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta. tontin raken-

nusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,20 ja rakennusoikeus 322  

k-m2. 

 

Kauppahinta on 40 225 €, muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kaup-

pakirjasta. 

 

Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee 

asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston 

antamia hintoja ja yleisperusteita. 

 

   Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 22. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 9.4.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 22 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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VAPAA-AIKAPALVELUJEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 84 Vapaa-aikapalvelujen päällikkö on esittänyt seuraavan rekrytointilupa-

hakemuksen: 

 

Vapaa-ajanohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.8.2021 alka-

en. 

 

- tehtävää hoidettu määräaikaisena 

- tehtäväkuvaa päivitetään paremmin vastaamaan nykyistä tarvetta 

- talousarviossa varattu määräraha 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen 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 § 85   Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

   Laitoshuoltajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.5.2021 alkaen 

 

- nykyinen työtekijä irtisanoutunut 

- ylläpito- ja perussiivous kunnan eri kohteissa 

- siivouspalveluhenkilöstön mitoitusta ohjaavat puhtaustason ja lika-

ryhmien laatuprofiilimäärittelyt ja edellytykset 

- 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 haetun täyttöluvan hakemuksen 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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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 86 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemuk-

set: 

 

1) Liikunnanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 9.8. – 18.12.2021 

- perhevapaan sijaisuuden jatko 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2021 – 

12.3.2022 

- perhevapaan vuoksi 

- PoL:n 16 §:n, 16 a §:n, 17 §:n mukaisesti oppilaalla on oikeus saada 

tukea opintoihinsa 

- talousarviossa on varattu määräraha 

3) Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin määräaikainen pal-

velussuhde 9.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi 

- nykyisen viranhaltijan virkavapaus 

- 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 täyttöluvat 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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MIKA WALTARIN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 87 Mika Waltarin koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupaha-

kemuksen: 

 

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde ajalle 9.8.2021 – 

3.6.2022 koulupäivien ajaksi, 38,25 h/viikko. 

 

- perusopetuksen oppituntien ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät 

- esiopetusta täydentävän iltapäivätoiminnan lakisääteinen mitoitus 

(kaksi ohjaajaa/13 lasta) 

- hankerahoituksella palkattava; yleisopetuksen luokkien tehostetun 

tuen oppilaiden oppimisen tukeminen/ohjaaminen ja iltapäivätoi-

minnan turvallisuuden varmistaminen 

- talousarviossa on varattu kunnan omarahoitusosuus 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuusien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan esityksen 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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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 88 Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemuk-

set: 

 

1) Määräaikainen tuntiopettajan palvelussuhde ajalle 1.8.2021 – 

31.7.2022 

- tuntiopettaja opettaa kieliä ja valinnaisaineita 

- tehtävä täytetään määräaikaisena oppilasmäärän vakiintumattomuu-

den vuoksi 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Määräaikainen koulunkäynninohjaajan palvelussuhde ajalle 9.8.2021 

– 3.6.2022 koulupäivien ajaksi, 38,25 h/viikko 

- syyslukukaudesta 2020 alkaen koululla toiminut aamuhoito klo 6 al-

kaen 

- lähikouluperiaate ja erityisen tuen oppilaat edellyttävät tuen tarvetta 

- oppilasmäärän vakiintumattomuus, mahdollinen oppilasmäärän vä-

heneminen 

- 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 täyttöluvat 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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KESÄKUUN KOKOUSAJAT 

 

Khall § 89 Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.11.2020 §:ssä 215 päättänyt ko-

kousaikataulun toukokuun loppuun saakka. 

 

Laki kuntavaalien siirtämisestä astui voimaan 29.3.2021, lain mukaan 

uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021. 

 

   Kesäkuulle 2021 on suunniteltu kokouksia seuraavasti: 

 

   Kunnanhallitus: 

   7.6., 21.6. ja 28.6. (valtuuston kokouksen jälkeen) 

 

   Valtuusto: 

   28.6.2021 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää kesäkuun 2021 kokousajat edellä olevan mukai-

sesti. 

 

   Päätös viedään tiedoksi valtuustolle. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

   ______________________ 
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LAUSUNNON ANTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE KUNTIEN LAUTAMIESTEN  

LUKUMÄÄRÄSTÄ 

 

Khall § 90 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on pyytänyt 1.4.2021 päivätyllä lausuma-

pyynnöllä kunnan lausuntoa käräjäoikeudenlautamiesten lukumäärästä. 

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mu-

kaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta 

vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kun-

nanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet 

lainvoimaisiksi. 

 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lauta-

miesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden 

tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa 

kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti 

kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. 

 

Tuomioistuinvirasto on pyytänyt käräjäoikeuksia arvioimaan lautamies-

tarpeen kokonaismäärän kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. 

Tuomioistuinvirasto on pyytänyt, että ennen Tuomioistuinvirastolle teh-

tävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kun-

nille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten 

lukumäärän osalta. Tässä tarkoituksessa käräjäoikeus varaa kunnille ti-

laisuuden lausunnon antamiseen asiassa. 

 

Lautamiesten lukumäärä on vahvistettu viimeksi oikeusministeriön pää-

töksellä 28.4.2017. Tuolloin Itä-Uudellamaalla on vielä toiminut neljä 

käräjäoikeutta: Porvoossa sijainnut Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Jär-

venpäässä sijainnut Tuusulan käräjäoikeus, Hyvinkään käräjäoikeus ja 

Vantaan käräjäoikeus. Nämä käräjäoikeudet ovat käräjäoikeuksien ver-

kostouudistuksessa 1.1.2019 yhdistetty nykyiseksi Itä-Uudenmaan kärä-

jäoikeudeksi. Vuonna 2017 tuolloiseen Tuusulan käräjäoikeuteen on 

Pornaisista valittu yksi lautamies. 

 

Lautamiesten lukumäärä arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamiesko-

koonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Lautamiesko-

koonpanossa ratkaistavien asioiden määrä on laskenut jonkin verran ny-

kyisten lautamiesten toimikauden aikana. 

 

Lausunnot on pyydetty toimittamaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle 

23.4.2021 mennessä. 

 

     ./.. 
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Khall § 90  ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle, et-

tä Pornaisten nykyistä lautamiesmäärää yksi (1) pidetään sopivana. 

 

   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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TARTUNTATAUTILAIN TARKASTUSTOIMINTAA KOSKEVAN KUNTIEN  

YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 91, liite 23 Itä-Uudenmaan kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo 

ja Sipoo ovat valmistelleet kuntalain 51 §:n ja 54 §:n mukaista yhteis-

toimintasopimusta tartuntalain valvonnan järjestämiseksi. Sopimuksella 

osapuolet sopivat tartuntatautilain 59 b §:ssä ja 59 d §:n 1 momentissa 

tarkoitetun tarkastustoimivallan järjestämisestä kaikkien kuntien alueella 

yhteisesti. Tarkastustehtävät annetaan Porvoon ympäristöterveysjaoston 

alaisten viranhaltijoiden vastattaviksi. 

 

Yhteistoiminnan järjestäminen tällä tavoin on tarkoituksenmukaista, 

koska jaostolla on samojen kuntien yhteisenä terveydensuojeluviran-

omaisena vahvat rutiinit vastaavantyyppiseen valvontatoimintaan samo-

jen aluerajojen puitteissa. Olemassa olevan jaoston yhteistoimintasopi-

mus ei kuitenkaan itsessään kata tartuntatautilain mukaisia toimintoja. 

Ilman koko toiminta-alueen kattavaa yhteistoimintasopimusta olisi tar-

tuntatautilain mukaista tarkastustoimintaa mahdollista toteuttaa vain 

aluehallintoviraston pyynnöstä tai jaoston valvomien erityslakien sään-

nönmukaisen valvonnan yhteydessä. 

 

Sopimus koskee pelkkää tarkastustoimintaa. Kunnat järjestävät edelleen 

kukin itsenäisesti hallintosäännössään tartuntatautilain 58 §:n ja sen ala-

pykälien mukaisen tartuntatoimielimen toimivallan, joka koskee mah-

dollisuutta tilojen sulkemiseen ja lähikontaktin välttämisen edellyttämi-

seen erillisin päätöksin. Lisäksi kunnat vastaavat itse kukin tahoillaan 

siitä, että 59 d §:n 2 mom:ssa tarkoitettu 58 c §:n 1 ja 2 mom:n mukainen 

toimivaltatarkastusten perusteella annettaviin jälkivalvonnan päätöksiin 

tarvittaessa delegoidaan kunnan omalta tartuntatautitoimielimeltä sopi-

vaksi katsotulle viranhaltijalle, esimerkiksi tartuntataudeista vastaavalle 

lääkärille. Kunnat vastaavat siis itse varsinaisen tartuntatautilakia koske-

van päätösvallan järjestämisestä. 

 

Sopimuksessa noudatetaan vastaavia yhteistyön ja kustannusjaon peri-

aatteita kuin osapuolten välisessä ympäristöterveydenjaostoa koskevassa 

sopimuksessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on kunkin osapuo-

len vapaasti irtisanottavissa noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa. 

 

Liitteenä nro 23 on yhteistoimintasopimus tartuntatautilain mukaisen 

tarkastustoimivallan järjestämisestä. 

 

     ./.. 
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Khall § 91  ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy liitteenä nro 23 

olevan yhteistoimintasopimuksen tartuntatautilain mukaisen tarkastus-

toimivallan järjestämisestä siten, että tarkastuksista vastaavat kuntien yh-

teisen ympäristöterveysjaoston alaiset viranhaltijat.  

 

   Pykälä esitetään tarkistettavaksi heti kokouksessa. 

 

 Sopimus tulee kuntalain 143 §:n nojalla voimaan heti sen tultua hyväk-

sytyksi kuntien valtuustojen päätöksillä ja kun se on vahvistettu osapuol-

ten allekirjoituksin. 

 

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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KANNUSTERAHAN MAKSAMINEN PORNAISTEN KUNNAN PALVELUKSESSA  

OLEVILLE HENKILÖILLE 

 

Khall § 92 Erja Palviainen jätti 6.4.2021 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa 

seuraavan sisältöisen esityksen: 

 

”Esitämme Pornaisten kunnan palveluksessa oleville henkilöille makset-

tavakasi kertaluontoisena kannusterahana 300 euroa. Kannusteraha mak-

setaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. 

 

Kannusterahan tarkoituksena on palkita henkilökuntaa erittäin hyvin 

tehdystä työstä kuntalaisten arjen sujuvoittamiseksi koronaviruspande-

mian aikana. 

 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan ko-

ko kunnan toimintaan ja se on muuttanut henkilöstön työolosuhteista ja 

työn vaatimuksia hyvin nopeasti koko henkilöstön osalta. Pornaisten 

henkilöstö on toiminut esimerkillisesti koko koronavuoden ajan ja jous-

tanut koronatilanteen muutosten vaatimalla tavalla kaikilla toimialoilla. 

 

Pornaisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 

1.207.452,26 euroa. 

 

Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat 

henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 10.8.2020, ovat 

palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun kan-

nusteraha maksetaan. 

 

   Kannusterahan maksamiseen ei vaikuta palvelusuhteen osa-aikaisuus. 

 

 Mahdolliset kannusterahan aiheutuvat lisämäärärahatarpeet käsitellään 

osavuosikatsauksen yhteydessä.” 

 

Pornaisten kunta on maksanut henkilöstölle kannusterahaa vuosina 2018 

ja 2019. Kannusterahan suuruus on ollut 250 euroa molempina vuosina.  

 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä vuoden 2020 tuloksen 

muodostuminen ei näyttänyt niin hyvältä kuin miksi se sitten lopulta 

muodostui. Tämän vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kan-

nusterahan maksamiseen. 

 

     ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 92  ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunnan palveluksessa oleville 

henkilöille maksetaan 250 €:n kannusteraha kertaluonteisena korvaukse-

na toukokuun palkanmaksun yhteydessä. 

 

Kannusterahaan ovat oikeutettuja kaikki kunnan palveluksessa olevat 

henkilöt, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 10.8.2020 ja he 

ovat palvelussuhteessa Pornaisten kuntaan ja saavat palkkaa silloin kun 

kannusteraha maksetaan. 

 

   Kannusterahan määrään ei vaikuta palvelussuhteen osa-aikaisuus. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle 45 500 €:n suuruisen lisämää-

rärahan myöntämistä kannusterahan maksamista varten. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että seuraavalle valtuustokaudelle laadi-

taan tulospalkkiojärjestelmä. 

 

______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 93  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Päätöksiä ajalta 7. – 19.4.2021: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ 

 

Khall § 94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 94  ./.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 95 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  19.4.2021  96 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

81, 82, 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

81, 82, 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

167 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 

Markkinaoikeus  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Pykälät 

 

 

Valitusaika 

 

  14  päivää 

 

 

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

       

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

  – valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

  – päätös, johon haetaan muutosta 

  – miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

  – muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 

allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 

ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

Pykälät 

 

 

 

 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 

 

 

 

Lisätietoja 
 

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: 

ma - ke 8.00 - 16.00 

to 8.00 - 18.00 

pe 8.00 - 12.15 

 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


