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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija, poissa
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kyllönen Petra, poissa
Lastuvuori Jenni, poissa
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma
Liu Päivi
Miettinen Mikael
Nieminen Tea
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira, poissa

Olander Tero
Pajunen Juha
Palmgren Vesa
Palviainen Erja
Putus Jaana
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika, poissa
Talvituuli Tamara
Tukiainen Johanna
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Turunen Jukka, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Varjalehto Veera
Vihertie Hille, § 86
Autere Mikko, § 86
Wäre Jari, § 86

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
talous- ja viestintäjohtaja
tekninen johtaja
sivistysjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 85

ASIAT

85 – 94

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2018.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Nieminen ja Henna Nyrhivaara.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 20.12.2018
Allekirjoitukset

Tea Nieminen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Henna Nyrhivaara

Aika ja paikka

Pornainen 21.12.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 85

Kokouspäivämäärä

Sivu

17.12.2018

166

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 85

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
11.12.2018 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty
kokousilmoitus Itäväylä-lehdessä.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________
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VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 – 2021 TALOUSSUUNNITELMAN
KÄSITTELY
Khall § 238

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanvaltuusto asetti 25.6.2018 menojen kasvuksi 1,4 % hyväksyessään kehykset vuoden 2019 talousarviolle.
Toimialojen esitysten mukainen laskennallinen toimintamenojen
kasvu on 2,2 % verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon.
Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 300.000 euroa vähemmän verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon.
Verotuloja arvioidaan kertyvän ennusteen mukaan 20,6 M€, mikä on
750.000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvion kertymäarvio.
Verotuloarvio vuodelle 2019 on pudonnut 400.000 euroa kesäkuussa
tehdyn kehyspäätöksen jälkeen.
Vuosikate on esitysten mukaan 1.802.630 euroa. Vuosikate kattaa poistot.
Lainojen lyhennykset vuosina 2019–2021 ovat 1,7-2,6 M€/vuosi, yhteensä 6,6 M€. Tavoitteena on, että lyhennykset maksetaan terveen talouden periaatteiden mukaisesti vuosikatteella.
Investoinnit nettona vuonna 2019 ovat 2.717.000 euroa. Vuonna 2020
nettoinvestoinnit ovat 3.951.000 euroa ja vuonna 2021 2.755.000 euroa.
Lisää lainaa ei näillä näkymin tarvitse ottaa vuonna 2019. Lainakanta on
suunnitelman mukaisilla investoinneilla vuoden 2019 lopussa n. 11,7 M€
eli n. 2.226 €/asukas. Lainamäärä v. 2020 lopussa on arviolta n. 11,5 M€
eli asukasta kohti 2.150 € ja vuonna 2021 10,8 M€ eli 2.000 €/asukas.
Talousarvioesityksen mukaan ylijäämä vuodelle 2019 on 181.895 euroa.
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 86
§ 238

Khall § 238

./..
Ehdotus talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille
2019–2021 on lähetetty sähköpostitse 28.11.2018.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–
2021 taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallinto- ja taloustoimiala oikeutettiin tekemään stilistisiä ja teknisluonteisia korjauksia talousarvioesitykseen.
______________________

Kvalt § 86

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 on
lähetetty 10.12.2018.
Kunnanvaltuuston päätös:
Vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman osalta käytiin ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu.
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman kunnanhallituksen esittämässä muodossa.
______________________
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KEVÄÄN 2019 KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSAJAT
Khall § 240

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin
klo 18.00 ja valtuuston kokoukset maanantaisin klo 18.30 alkaen.
Kevätkaudelle 2019 on suunniteltu kokouksia seuraavasti:
Kunnanhallitus:
14.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 28.3. (tilinpäätös), 1.4., 15.4., 6.5., 20.5.,
3.6., 17.6., 24.6.
Valtuusto
28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kevään 2018 kokousajat edellä olevan mukaisesti.
Päätös viedään tiedoksi valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 87

Kunnanvaltuuston päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________
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LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 1.3.2019 ALKAEN
Sivltk § 81

Liikunta nähdään perustuslakia tulkittaessa sivistyksellisenä perusoikeutena. Kuntalaissa on maininta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä.
Säädöksillä on suorat yhteydet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan sekä liikuntalakiin. Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten
luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee
luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen (liikuntalaki390/2015§5). Mahdollisen soteja maakuntauudistuksen myötä liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa entisestään.
Liikkumattomuuden aiheuttamiksi kustannuksiksi voidaan lukea sairauksien aiheuttamat suorat terveydenhuollon (käynnit, toimenpiteet,
lääkkeet jne.) kustannukset sekä tuottavuuden kustannukset menetettyjen
työpanosten osalta. Liikkumattomuuden aiheuttamat ikääntyneen väestön koti- ja laitoshoidon kustannukset, tuloverojen menetykset sekä työttömyysetuuksien kustannukset ovat niin ikään kansantaloudellisesti
merkittävä menoerä. Kustannuksiin voidaan lisätä liikkumattomuuden
aiheuttaman syrjäytymisen osuus kustannuksista. Yhteensä nämä liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset
ovat valtakunnan tasolla 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari, Kolu 2018).
Esimerkkinä kustannuksista voidaan mainita, että jo kahden lonkkamurtuman ennaltaehkäisy liikunnan keinoin säästäisi rahaa riittävästi liikunnanohjaajan palkkaukseen yhdeksi vuodeksi (1htv). (THL 2016).
Pornaisten kunnan yksi strategisista tavoitteista vuosille 2018 - 2020 on
panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Hyvinvointiohjelmassa strategisen tavoitteen alle on kirjattu uuden kunnan rooli kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa monipuolisten liikunnanohjauspalveluiden vakiinnuttamista ja kehittämistä huomioiden kaikki ikäluokat ja kohderyhmät. Hyvinvointiohjelmaan on kirjattu myös hyvinvointineuvonnan säilyttäminen ja kehittäminen. Liikunnanohjaajan työtehtävän vakinaistaminen tukee hyvinvointiohjelmaan kirjattujen tavoitteiden
toteutumista. Riittävien liikunnanohjauspalveluiden ja hyvinvointineuvonnan säilyttäminen vaativat kokopäiväisen työntekijän työpanoksen.
Pornaisissa on ollut kokopäiväinen liikunnanohjaaja vuoden 2011 alusta.
Liikunnanohjauspalvelut ovat vakiintuneet osaksi kunnan palvelurakennetta. Liikunnanohjauspalveluita tarjotaan kaiken ikäisille huomioiden
myös erityisryhmät (ikääntyneiden liikunta, soveltavan liikunnan ryhmä).
Noin puolet liikunnanohjaajan palkkamenoista on rahoitettu valtionavustuksilla. Työnkuvaan on kuulunut kulloisenkin valtionavustuksen
./..
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Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 88
§ 243
§ 81

Sivltk § 81

../.
mukainen hanketoiminta ja sen koordinointi. Menneitä hankkeita ovat
muun muassa lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke, hyvinvointivalmennuksen pilotointi sekä parhaillaan käynnissä oleva lajikokeilu –
hanke. Koska osa liikunnanohjaajan palkasta on rahoitettu valtionavustuksella, toiminnan jatkuvuus on ollut sidottuna vuosittain erikseen haettavaan ja myönnettävään valtionavustukseen.
Liikunnanohjaajan työnkuvaan kuuluvat liikunnanohjauspalveluiden
suunnittelu ja koordinointi, liikunnanohjaus, salivuorojen hallinnointi sekä hyvinvointineuvonta. Liikunnanohjaaja vastaa kunnan kuntosalin asiakkuuksista ja laskutuksesta sekä osallistuu tarvittaessa nuorisotoimen
työtehtäviin. Liikunnanohjauspalveluiden kehittämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat niin ikään työnkuvaan.
Sivistyslautakunnan alaisen vapaa-aikatoimen tulevien vuosien talousarvioon voidaan varata määräraha vakinaisen liikunnanohjaajan palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. Palkkaukseen vaadittava määräraha mahtuu
kunnanhallituksessa (18.6.18 § 142) asetetun talousarviokehyksen sisälle,
eikä edellytä karsintaa vapaa-aikatoimen muista toiminnoista.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistyslautakunnan alaisen vapaa-aikapalveluiden talousarvioon varataan vuosittain määräraha vakinaisen liikunnanohjaajan palkkauksesta
aiheutuviin kuluihin vuodesta 2019 alkaen. Liikunnanohjaajan työtehtävä vakinaistetaan 1.3.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas
0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________________________

Khall § 243

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liikunnanohjaajan työsuhde vakinaistetaan 1.3.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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./..
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall § 255, liite 40

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan hallintosäännön
29.5.2017 §:ssä 34. Hyväksymisen jälkeen ja mm. varhaiskasvatuksen
siirtyminen takaisin Pornaisten kunnalle aiheuttaa muutoksia/lisäyksiä
hallintosääntöön.
Muutoksia hallintosääntöön on tarpeen tehdä mm. seuraavien asioiden
osalta:
-

varhaiskasvatukseen liittyvät asiat
tietosuojaan liittyvät asiat
vammaisneuvosto (kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen asetettava vammaisneuvosto, joka voi olla useamman kunnan yhteinen)
vanhusneuvosto (kuntalain 27 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto, joka voi olla useamman kunnan yhteinen)

Hallinnon kehittämistoimikunta on käsitellyt hallintosääntöluonnosta
14.11. ja 29.11. pidetyissä kokouksissa.
Hallintosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 40, siinä on punaisella
merkitty lisäykset/muutokset voimassa olevaan hallintosääntöön.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää hallintosäännön liitteen nro 40 mukaisena kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019
alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 89, liite 10

Hallintosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 10, siinä on punaisella
merkitty lisäykset/muutokset voimassa olevaan hallintosääntöön.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
./..
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Päivi Liu esitti ponnen, jonka mukaan tulisi selvittää mahdollisuus, että
jatkossakin Pornaisista olisi edustus Mäntsälän uudessa hyvinvointilautakunnassa.
Päivi Liu toimittaa ponnen myös kirjallisena.
______________________
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PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall § 256, liite 41

Nykyinen palkkiosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2014
§:ssä 88. Tasapainottamisohjelman hyväksymisen yhteydessä kokouspalkkioita pienennettiin 10 %:lla.
Hallinnon kehittämistoimikunta on käsitellyt palkkiosääntöluonnosta
kokouksissaan 14.11. ja 29.11.
Palkkiosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 41.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää palkkiosäännön liitteen nro 41 mukaisena kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 90, liite 11

Palkkiosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 11.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2019 – 2023
Khall § 260, liite 42

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2018–2022 on hyväksytty
valtuustossa 4.12.2017 § 277. Kaavoitusohjelma on päivitetty vuosittain,
ja koska ohjelman sisällöllä on vaikutuksia seuraavan vuoden talousarvion määrärahavarauksiin, ohjelma on tarkoituksenmukaista käsitellä
samanaikaisesti talousarviokäsittelyn kanssa.
Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, yleispiirteiset tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset, mutta myös laajempiin kaavatöihin tai muuhun maankäytön järjestämiseen liittyvät selvitykset on hyvä sisällyttää ohjelmaan. Kaavoitusohjelman hyväksyy valtuusto.
Liitteenä nro 42 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2019 – 2023. Suunnittelutöitä varten varatut määrärahat on osoitettu
v. 2019 koskevassa talousarvioesityksessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2019 - 2023 kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen nro 42 mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 91, liite 12

Liitteenä nro 12 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille 2019 – 2023. Suunnittelutöitä varten varatut määrärahat on osoitettu
v. 2019 koskevassa talousarvioesityksessä.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 92

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

§ 93

Kokouspäivämäärä

Sivu

17.12.2018
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 93

Vuonna 2019 valtuuston esityslistat toimitetaan pääsääntöisesti ainoastaan sähköisesti.
Kokousasioiden tultua käsitellyiksi valtuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivotti kaikille rauhallista joulua.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

17.12.2018

Sivu

94

179

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
87, 91, 92, 93

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

86, 88, 89, 90

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

180
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.

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
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

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

