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Pornaisten Yhtenäiskoulu, klo 18.00 – 20.05

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

de Jong Peter, pj.
Nyrhivaara Henna, varapj.
Mäenpää Ninna
Ohvo-Harhakoski Mira
Palviainen Erja
Parviainen Kai
Peisa Heikki
Sirén Marko
Tukiainen Johanna
Niinikoski Terhi
Rissanen Melissa
Wäre Jari
Peltola Anneli
Pelkonen Päivi
Koskinen Lea

kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston jäsen
sivistysjohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
esittelijä
esittelijä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT

32 - 40

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastettiin 14.6.2021 kirjastolla

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Tukiainen ja Henna Nyrhivaara

Puheenjohtaja

Peter de Jong
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Peltola

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

Pornainen 14.6.2021
Allekirjoitukset

Johanna Tukiainen

Henna Nyrhivaara

Aika ja paikka

Pornainen, 14.6.2021
Virka-asema

sivistysjohtaja
KOOLLEKUTSUJA

merk. Peter de Jong

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Jari Wäre
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LIIKUNTASALIVUOROJEN JAKAMINEN KAUDELLE 2020–2021
Sivltk 32 §
liite 13-16

Sivistyslautakunta jakaa salivuoroja Parkkojan, Yhtenäiskoulun ja Waltarin koulun liikuntasaleihin.
Liitteeissä 13-16 on ehdotus Pornaisten Yhtenäiskoulun, Parkkojan koulun ja Mika Waltarin koulun liikuntasalivuorojaoksi kaudelle 2021-2022.
Liitteessä myös yhteenveto hakijoiden toiveista suhteessa myönnettyihin
vuoroihin sekä vakiovuorojen täyttöaste.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy kauden 2021-2022 salivuorojaon liitteiden
13-16 mukaisesti. Vapaiksi jääneitä vuoroja tarjotaan ensiksi tahoille,
joiden kaikkia vuorotoiveita ei voitu täyttää. Muutoin vapaita vuoroja
voi tiedustella kauden aikana vapaa-aikapalveluista.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Päivi
Pelkonen 0400 937 704.

Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun yhteydessä sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavaan
muotoon:
Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja siirtää päätöksenteon seuraavaan kokoukseen.
Lisäksi todettiin, että ennen seuraavaa kokousta pidetään neuvottelutilaisuus, jossa neuvotellaan salivuorojen jakamisesta seurojen edustajien
kanssa alustavan jaon pohjalta.
Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti
_______________________________________________________
Heikki Peisa poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän ajaksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

33 §

Kokouspäivämäärä

sivu

9.6.2021

51

VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 2.8.2021 – 31.7.2022/
Sivltk 33 §
liite *

Pornaisten Yhtenäiskoulun opettaja
on hakenut
virkavapaata virastaan ajalle 2.8.2021 – 31.7.2022 toimiakseen opettajana toisen kunnan palveluksessa kyseisen ajan. Virkavapaushakemus on
toimitettu lautakunnan tiedoksi erillisenä liitteenä.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Em. lain 27 §:n 2 momentissa todetaan, että virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat
työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä tai virkavapaata voidaan viranhaltijan kirjallisella suostumuksella myöntää muullakin tavalla.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 2 momentin mukaan
työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti. Tasapuolinen
kohtelu edellyttää, että viranhaltijoita, jotka ratkaistavan asian kannalta
ovat samassa asemassa, kohdellaan samalla tavalla.
Harkinnanvaraisen virkavapaan keskeisenä myöntämisen periaatteena on
oltava se, että opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen on mahdollista erityisesti oppilaiden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että
virkavapautta harkittaessa on pystyttävä kohtuudella arvioimaan, että
virkaa hoitamaan on löydettävissä tehtävään kykenevä sijainen. Harkinnanvaraista virkavapautta käsiteltäessä on huomioitava toiminnalle aiheutuva haitta sekä työnantajan saama hyöty.
Tässä tapauksessa virkavapaushakemus saapui kuntaan 20.5.2021, mikä
tarkoittaa sitä että virkavapautta myönnettäessä sijaisen haku ajoittuisi
lupakäsittelyjen jälkeen kesäkuun loppupuolelle. Näin ollen voidaan
kohtuudella arvioida, että kesällä auki laitettavaa määräaikaista virkaa
hoitamaan ei todennäköisesti löydetä kokenutta ja pätevää työntekijää.
Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että oppilaat saavat mahdollisimman hyvää opetusta. Lisäksi on huomioitava, että ensi lukuvuoden
järjestelyt ovat kohtuullisen pitkällä, eikä virkavapautta hakevan opettajan hoitamia lisätehtäviä digitutoroinnin ja tietokoneiden ja muun laitteiston käyttötuen ja huoltamisen osalta pystytä paikkaamaan kunnan sisältä. Todennäköisesti vastaavaa osaamista ei ole löydettävissä myöskään määräaikaisten virkahakujen kautta.
Tasavertaisen kohtelun näkökulmasta on todettava, että Pornaisissa on
myönnetty virkavapauksia pääsääntöisesti enintään yhden lukuvuoden
ajaksi, mikäli virkavapautta on haettu sellaisessa aikataulussa, että kohtuulliset sijaisjärjestelyt työnantajan näkökulmasta on ollut mahdollista
tehdä. ../..
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../.
Vastaavassa tilanteessa oleville touko- kesäkuussa virkavapautta tiedusteleville on ilmoitettu, että virkavapauden myöntämistä ei tulla lautakunnalle esittämään tulevaksi lukuvuodeksi varsinkin jos työnantajaa tai
pornaislaisia oppilaita hyödyttäviä perusteita tai muita erityisiä perusteita virkavapauksille ei ole hakijoiden toimesta esitetty. Näin ollen hakijaa
on kohdeltu tasapuolisesti verrattuna muihin vastaavassa tilanteessa oleviin viranhaltijoihin.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää, että haettua virkavapautta ei myönnetä ajalle
2.8.2021 – 31.7.2022 esittelytekstissä mainituilla perusteilla.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
p. 040 1745 015
Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun aikana Erja Palviainen esitti virkavapauden myöntämistä.
Ehdotus raukesi kannattamattomana ja päätös hyväksyttiin sivistysjohtajan esityksen mukaisesti.
________________________________________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
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PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
2.8.2021 ALKAEN, KELPOISUUSEHDOISTA JA HAASTATTELURYHMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Sivltk 34 §
liite *

Milla Rantanen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virastaan siten, että viimeinen työpäivä Pornaisten kunnassa on
31.7.2021. Irtisanomisilmoitus toimitetaan lautakunnalle tiedoksi. Voimassa olevassa kunnan hallintosäännössä (22§) todetaan, että sivistyslautakunta valitsee koulujen rehtorit.
Kunnanhallitukselta haetaan täyttölupaa virkaan 7.6.2021 kokouksessa.
Tavoitteena on, että virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässään
2.8.2021.
Kelpoisuusehdot
Apulaisrehtori toimii tiiviissä yhteistyössä rehtorin kanssa tavoitteenaan
kehittää Pornaisten Yhtenäiskoulusta eteenpäin katsova, oppimista ja
hyvinvointia tukeva yhtenäiskoulu. Tehtävässä edellytetään kehittämismyönteisyyttä, yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä. Apulaisrehtorin tehtävänkuvaan kuuluu mm. yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon kehittäminen, koulunkäynninohjaajien lähiesimiehenä toimiminen, koulukuljetusten organisointiin osallistuminen sekä koulu- ja kuntakohtainen kehittämistyö. Apulaisrehtori toimii Yhtenäiskoulun rehtorin
sijaisena.
Lisäksi arvostamme hyvää esi- ja perusopetuksen ja oppilashuollon tuntemusta, hallinto-ohjelmien (esim. Primus, Kurre) hallintaa ja kokemukseen sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa kykyä johtaa yhtenäiskoulun arkea menestyksekkäästi yhteistyössä rehtorin kanssa.
Apulaisrehtorilta vaaditaan rehtorin kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 2§:n mukaan.
Asetuksen mukaan apulaisrehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla
on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan
kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15
opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon
tuntemus. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.
Muut ehdot
./..
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../.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuun liittyvät järjestelyt
Hakuilmoitus julkaistaan te-palvelujen sivuilla sekä kunnan kotisivuilla.
Hakuaika päättyy 30.6.2021.
Hakuajan jälkeen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun 3-5
hakijaa. Haastatteluryhmän muodostavat sivistysjohtaja, Yhtenäiskoulun
rehtori sekä 2-3 sivistyslautakunnan nimeämää lautakunnan jäsentä.
Haastattelut järjestetään viikolla 27. Lisäksi lautakunnalle esitetään ylimääräisen kokouksen pitämistä virkavalinnan suorittamiseksi 7.7.2021.
Mikäli haastatteluryhmä arvioi, että soveltuvaa hakijaa virkaan ei haun
yhteydessä löytynyt, voidaan hakuaikaa jatkaa 31.8.2021 saakka ilman
erillistä sivistyslautakunnan päätöstä.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää:
- todeta Milla Rantasen irtisanoutuneen Pornaisten Yhtenäiskoulun
apulaisrehtorin virasta siten, että viimeinen työpäivä on 31.7.2021
- vahvistaa apulaisrehtorin viran auki julistamisen 2.8.2021 alkaen,
esittelytekstissä mainitut apulaisrehtorin viran kelpoisuusehdot sekä
valitsee 2-3 lautakunnan jäsentä haastatteluryhmään.
- pitää ylimääräisen sivistyslautakunnan kokouksen 7.7.2021 virkavaalin suorittamiseksi
- että sivistysjohtaja voi päättää hakuajan jatkamisesta tarvittaessa
31.8.2021 saakka, mikäli soveltuvaa hakijaa ei haun yhteydessä löydy
- tarkastaa tämän päätöksen osalta pöytäkirjan heti kokouksessa
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Haastatteluryhmään nimettiin Erja Palviainen, Johanna Tukiainen sekä
Heikki Peisa.
_____________________________________________________
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PAIKALLISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN MUUTTAMINEN
1.8.2021 ALKAEN/ PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT
Sivltk 35 §
liite 17-18

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 Vuosiluokat 7 ̶ 9 alalukua 15.4
Oppilaineet vuosiluokilla 7 ̶ 9 ja liitteitä 1 ̶ 3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti.
Tämän määräyksen mukaiset Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Päättöarvioinnin muutetut kriteerit ovat tämän esityksen liitteinä 17-18.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- muutetut Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit käyttöön otettavaksi liitteiden 17-18 mukaisesti 1.8.2021 alkaen
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________________
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PAIKALLISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN MUUTTAMINEN
1.8.2021 ALKAEN/ OPPILAANOHJAUS
Sivltk 36 §
liite 19-21

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman
sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti.
Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun
henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten
perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai
poiketa siitä.
Muutetutut valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja niiden perusteella päivitetyt paikallisen opetussuunnitelmatekstiin
tehdyt muutokset ovat liitteinä 19-21.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- paikallisen opetussuunnitelman muutokset liitteiden 19-21 mukaisesti 1.8.2021 alkaen
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________________
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VALINNAISAINEKURSSIEN LISÄÄMINEN PAIKALLISEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN/B2-KIELI ESPANJA
Sivltk 37 §
liite 22

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen
(102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman
perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä
kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu opetussuunnitelma.
Perusopetuksen valinnaisten opintojen tehtävänä on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa
valintojen tekemisen taitoja.
Valinnaiskursseja täydennetään tarpeen mukaan paikalliseen opetussuunnitelmaan. 1.8.2021 alkaen valinnaisaineisiin 8. luokalle lisätty vuosiviikkotunti mahdollistaa aiempaa laajemman kurssitarjottimen. Sivistyslautakunnalle esitetään B2-kieli Espanjaa lisättäväksi paikalliseen
opetussuunnitelmaan.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä
- liitteen 22 mukaisten valinnaisainekurssin B2-kieli Espanjan lisäämisen paikalliseen opetussuunnitelmaan
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
_____________________________
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 38 §
Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöksiä ajalta 10.3.21- 9.6.2021
Saatuja valtionavustuksia vuosille 2021-22:
-

-

Sitouttavan kouluyhteisötyön alueellinen hanke, 600.000€
Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen
varhaiskasvatuksessa vuosille 2021-2022, alueellinen hanke
314.000€
Koulun kerhotoiminnan tukeminen, 10.000€
Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen/Pornaisten malli, 20.000€

Sivistysjohtajan esitys:
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
___________________________________________
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MUUT ASIAT
Sivltk 39 §

Johanna Tukiainen toi esille tulevien seitsemäsluokkalaisten
vanhempainiltakutsun myöhäisen saapumisen vasta pari
päivää ennen tapahtumaa ja toivoi jatkossa kutsujen tulevan aiemmin.
Keskustelussa tuotiin esille lisäksi Pornaisten kunnan ylläpitämien leikkipuistojen huono kunto sekä toivottiin mahdollisuutta avoimen kerhon
avaamisesta esim. ulkotiloissa Pytingillä.
Ilahduttavana tietona todettiin koulukiusaamisen vähentyminen viimeisimmän julkaistun kouluterveyskyselyn vastausten perusteella varsinkin
yläkoululaisen keskuudessa. Yhtenä vaikuttavana tekijänä nähtiin hyvinvointiopettajan toiminta koulun arjessa ja vastaavaa toimintaa toivotaan jatkossakin toteutettavan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
9.6.2021
40 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
32, 34, 35,36,37

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
33

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 sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

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

