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393 Kunnanhallitus § 244  1.11.2021 

Kunnanvaltuusto § 30  28.6.2021  50 

Tarkastuslautakunta § 26  6.5.2021  5 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS / VASTINEET  

ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA 

 

Tarkltk § 26 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, 

ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella 

ja tarkoituksenmukisella tavalla, sekä arvioida talouden tasapainotuksen 

toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittä-

vyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslauta-

kunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 

esitetään arvioinnin tulokset. Arvioitikertomus käsitellään valtuustossa 

tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

Lautakunnalle on lähetetty arviointikertomusluonnos etukäteen. Tässä 

kokouksessa on tarkoitus viimeistellä arviointikertomus. 

 

   Puheenjohtajan ehdotus: 

 

   Tarkastuslautakunta päättää 

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 

- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja  

- esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhty-

mään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 

esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä 

kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun 

mennessä. 

 

Tarkastuslautakunnan päätös: 

 

Ehdotuksen mukaisesti. 

_______________________ 

 

Kvalt § 30, liite 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 on liitteenä  

nro 8. 

 

   Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2020 tietoonsa saate-

tuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista 

kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan 

vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja 

toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 

 

 ______________________   ./.. 
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394 Kunnanhallitus § 244  1.11.2021 

 

 

 

Khall § 244 ./.. 

6.5.2021 päivätyssä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää, 

että kunnanhallitus selvittää, 

 

- tonttien kaavoituksen mitoittamista tonttien todellista kysyntää vas-

taavaksi 

- kunnan verkkosivujen kehittämistä selkeämmäksi 

- miten varmistetaan, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kus-

tannukset pysyvät Pornaisten osalta talousarvion mukaisina 

- kuntalaisten lähiterveyspalvelujen laatua ja saatavuutta ja 

- nuorten hyvinvoinnin tilannetta kunnassa esimerkiksi hyvinvointira-

portin avulla 

 

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esi-

tettyihin havaintoihin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

- kunnalla on tarjolla usealta erityyppiseltä alueelta hinnaltaan ja kool-

taan toisistaan poikkeavia tontteja vastaamaan lisääntyneeseen tont-

tikysyntään, kokonaan uusia alueita ei tällä hetkellä ole kaavoitetta-

vana, mutta nykyisiä alueita on tarkoitus laajentaa - kysyntä ja tar-

jonta ovat tällä hetkellä tasapainossa 

 

- talous- ja viestintäjohtajan avuksi perustetaan viestintätiimi, jossa on 

jäseniä eri hallintokunnista. Viestintätiimi arvioi kotisivujen muutos-

tarpeen 

 

- Pornaisten kunnan yksikkökohtaiset kustannukset ovat pääosin 

Keusote-kuntien alhaisimmat, lukuun ottamatta tehostetun hoivan 

kustannuksia, jotka ovat Pornaisten kunnan osalta korkeat. Ikäihmis-

ten palvelukorttelihanke on käynnistynyt ja sen avulla etsitään keino-

ja näiden kustannusten pienentämiseen. Koronapandemian jatkumi-

nen myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät kustannukset py-

sy talousarviossa 

 

./.. 
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395 Kunnanhallitus § 244  1.11.2021 

 

 

 

 

Khall § 244  ./.. 

- lähiterveyspalvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyvää edunvalvontaa 

on tehty mm. palveluverkkosuunnitelman valmistelun yhteydessä, 

Keusotelta pyydetään lähiterveyspalvelujen laatuun ja saatavuuteen 

liittyvää tietoa, mikä toimitetaan valtuutetuille 

 

- hyvinvointisuunnitelman yhteydessä arvioidaan nuorten hyvinvoin-

nin tilanne ja keinot sen parantamiseen 

Selvitys toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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396 Kunnanhallitus § 245  1.11.2021 

 

 

 

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022 

 

Khall § 245 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-

kaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus 

verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. 

päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-

kuudella. 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy-

väksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista. 

 

Kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus on valmisteltu nykyisen tulo-

veroprosentin pohjalta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 

vahvistetaan 20,50 %. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022 

 

Khall § 246 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanval-

tuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädet-

tyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvis-

taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrä-

tään prosentin sadasosan tarkkuudella. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-

tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 

 

   Vuoden 2022 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 – 2,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00 % 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00 % 

- rakentamaton rakennuspaikka  2,00 – 6,00 % 

- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 – 2,00 % 

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 – 3,10 % 

 

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat Pornaisissa seuraavat: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 

- muut kuin vakituiset asunnot  1,00 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat  4,00 % 

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen 

omistamat yhdistys- ja seuratalot  0,00 % 

- voimalaitokset   1,00 % 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveropro-

sentit vahvistetaan seuraavan suuruisiksi: 

 

- yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 % 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 

- muut kuin vakituiset asunnot  1,00 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat  4,00 % 

- maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen 

omistamat yhdistys- ja seuratalot  0,00 % 

- voimalaitokset   1,00 % 

./.. 
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398 Kunnanhallitus § 246  1.11.2021 

 

 

 

Khall § 246  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 25.10.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 247 Kunnanhallitukselle esitellään 25.10.2021 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   § 78 Talous- ja viestintäjohtajan vaali 

    Otteet: virkaa hakeneet, tarkastuslautakunta, palkat 

 

§ 79 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 

30.6.2021/osavuosikatsaus 2 

    Otteet: hallintokunnat, kirjanpitäjä 

  

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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400 Kunnanhallitus § 248  1.11.2021 

Kunnanhallitus § 224  20.9.2021  359 

 

 

LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-406-5-75 

 

Khall § 224  HAKIJA JA RAKENNUSPAIKKA: 

Kiinteistön omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka kos-

kee 4.508 m2 suuruista tilaa Kotojärven Tarkkis RN:o 611–406-5-75. 

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten eteläosassa Laukkosken kylässä 

osoitteessa Krouvarintie 64. Sillä sijaitsee entinen Laukkosken koulu, 

jonka Pornaisten kunta myi tarjouskilpailun perusteella. Kiinteistö on 

rekisteröity vuonna 2016 ja sen vieressä sijaitsee kunnan omistama ui-

marannan pysäköintialue. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee rakennukselle käyttötarkoituksen muutosta, 

jolla koulu-/asuinrakennus muutettaisiin asuntolakäyttöön. Rakennuk-

seen on suunniteltu 13 asuinhuonetta. Julkisivut on tarkoitus jättää en-

nalleen. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa rakennuspaikka on osa Kotojär-

ven virkistysaluetta ja valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.  

 

Oikeusvaikutteisessa Pornaisten eteläisten kylien osayleiskaavassa ra-

kennuspaikka sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, jolla 

ympäristö säilytetään (PY/s). Alue on varattu opetus-, harrastus- ja päi-

vähoitotoimintoja palveleville rakennuksille. Alueelle rakennettaessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota sekä rakennusten että sitä ympäröivän 

pihapiirin muodostaman kokonaisuuden sopusuhtaisuuden säilyttämi-

seen. Rakennusten kattomuodon, mittasuhteiden, materiaalin sekä väri-

tyksen suunnittelussa tulee huomioida olemassa oleva rakennuskanta. 

 

NAAPUREIDEN KUULEMINEN: 

Lausuntoluonnosta täydennetään naapurikuulemisen osalta ennen lau-

sunnon antamista.  

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osayleiskaavasta ja raken-

nushanketta koskeva asemapiirros, rakennuksen pohjapiirros sekä kiin-

teistörekisterin karttaote. Mukana on myös lohkomistoimituksen toimi-

tuskartta, josta selviää suunniteltu tieyhteys kiinteistölle.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus keskustelee hankkeesta ja antaa evästystä lausunnon jat-

kovalmistelua varten. Pornaisten kunnan lausuntoa koskeva asia tuodaan 

valmistelun jälkeen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

     ./.. 
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401 Kunnanhallitus § 248  1.11.2021 

Kunnanhallitus § 224  20.9.2021  360 

 

 

Khall § 224  ./.. 

  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 pöytäkirjat tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 248 Kiinteistön naapuri on toimittanut kunnalle sähköpostilla kannanoton, 

jossa hän vastustaa hanketta. Asiaan liittyy myös 27.9.2021 jätetty val-

tuustoaloite ”Asumisrauhan takaaminen Pornaislaisille”. Aloitteen mu-

kaan osayleiskaavan mukaisilla kyläalueilla kiinteistöjä tulisi käyttää 

vain kaavan mukaisiin käyttötarkoituksiin.  

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osayleiskaavasta ja raken-

nushanketta koskeva asemapiirros, rakennuksen pohjapiirros sekä kiin-

teistörekisterin karttaote. Mukana on myös lohkomistoimituksen toimi-

tuskartta, josta selviää suunniteltu tieyhteys kiinteistölle.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa poikkeamisluvasta seuraavan lausunnon: 

 

Rakennukseen suunniteltujen 13 asuinhuoneen määrää Pornaisten kunta 

pitää liian suurena ja esitettyä asuntolatoimintaa tässä laajuudessa naapu-

reille häiriötä tuottavana. Asuntolatoiminnan laajuutta arvioitaessa on 

myös tarpeen ottaa huomioon asuinrakennuksen kunto ja paloturvalli-

suuden vaatimukset. Ammattimaiseen majoitustoimintaan kiinteistö ei 

näkemyksemme mukaan sovellu. 

 

Pornaisten kunta edellyttää, että hakija toteuttaa tieyhteyden omalle kiin-

teistölleen lohkomistoimituksen toimituskarttaan merkityllä tavalla eikä 

kunnan omistaman kiinteistön halki. Kunnan uimarannan ja Kivisniemen 

ulkoilumaastojen käyttö edellyttävät pysäköintijärjestelyjä kunnan omis-

tamalla alueella. 

 

Lisäksi kunnanhallitus katsoo, että asuntolatoiminta on tarpeen keskeyt-

tää kunnes lupahakemus on lainvoimaisesti ratkaistu. 
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402 Kunnanhallitus § 248  1.11.2021 

Kunnanhallitus  § 224  20.9.2021  360 

 

 

Khall § 248  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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LAUSUNNON ANTAMINEN JÄTETAKSAN MUUTOKSISTA UUDENMAAN  

JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE 

 

Khall § 249 Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on pyytänyt lausuntoa Uudenmaan 

jätelautakunnan jätetaksan muutoksista. Lausuntoa on pyydetty 

15.11.2021 mennessä.  

 

Taksaan ehdotettujen muutosten myötä bio- ja hyötyjätteiden eli karton-

gin, lasin, metallin ja muovipakkausten tyhjennyshinnat alenevat ja tämä 

kannustaa etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Tyhjennyshinnat 

ovat lisäksi jatkossa samat kaikissa jätelautakunnan kunnissa. Hintoja 

ehdotetaan alennettavaksi astiasta, jätelajista ja kunnasta riippuen 0–16 

%.  

 

Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan 

pääosin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla. 

Korotukset kohdistetaan maksuihin alueen neljässä Itä-Uusimaalaisessa 

kunnassa ja Pornaisissa, joissa tyhjennysmaksujen korotuspaine on suu-

rin, koska sekajätteen tyhjennysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2013 

jälkeen. Korotukset käsin siirrettävien jäteastioiden osalta vaihtelevat as-

tian koosta riippuen 4–5 %:n välillä. Muiden jäteastiatyyppien tyhjen-

nysmaksuihin ei esitetä muutoksia.   

 

Vastaanotto- ja käsittelymaksuihin esitetään myös muutoksia, joilla 

muun muassa pyritään lisäämään maksujen ohjaavuutta lajittelun ja ma-

teriaalien erilliskeräyksen lisääntymiseen sekä kierrätysasteen nostami-

seen jäteasemilla. Taksan perusteisiin esitetään muutoksia, jotka selkeyt-

tävät pykälien tarkoitusta ja sisältöä.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus pitää bio- ja hyötyjätteiden tyhjennyshintojen alenemista 

hyvänä asiana, ja se tukee lajittelun edistämistä myös pienemmissä talo-

yhtiöissä. Samoin erikseen lajiteltavan jätteen tyhjennyshintojen yhte-

näistäminen alueellisesti selkeyttää kokonaistaksaa ja on yhdenvertainen 

kaikille alueen asukkaille.  

 

Jätelain mukaan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava 

jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen 

mukaiseen jätehuoltoon eli kierrätyksen edistämiseen. Kierrätettävien 

bio- ja hyötyjätteiden tyhjennyshintojen alentaminen taloudellisena oh-

jauskeinona on täten jätelain mukaista.  

 

     ./.. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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Khall § 249  ./.. 

Toisaalta jätelain muutokset tuovat kierrätyksen piiriin yhä enemmän 

pieniä taloyhtiöitä, kun vähintään viiden huoneiston taloyhtiöillä on jat-

kossa velvollisuus lajitella erikseen bio- ja hyötyjätteet. Bio- ja hyötyjät-

teiden hintojen alenemisella on vaikutusta erityisesti taloyhtiöiden jäte-

huoltokustannuksiin.  

 

Sekajäteastian tyhjennyshinnan nousu ohjaa osaltaan lajittelun tehosta-

miseen ja nousu on maltillinen. Kunnanhallitus huomauttaa kuitenkin, 

että biojätteiden erilliskeräyksen palvelukokonaisuutta tulee kehittää ja 

mahdollisuuksien mukaan tukea kotikompostoinnin aloittamista, jotta 

omakotiasujille on houkuttelevampaa lajitella biojäte erikseen.  

 

Biojätteen lajittelun myötä omakotiasujalla on mahdollisuus pidentää 

oman sekajäteastiansa tyhjennysväliä ja näin vaikuttaa omiin jätehuollon 

kustannuksiin.  

 

Jätelain mukaan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava 

jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen 

mukaiseen jätehuoltoon eli kierrätyksen edistämiseen.  

 

Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että sekajäteastioiden tyhjennyshinnat 

nousevat Pornaisissa. Omakotiasukkaalle korotus tarkoittaa kahden vii-

kon tyhjennysvälillä muutaman euron korotusta per vuosi. Jätehuolto-

määräykset määräävät tyhjennysvälin pituudesta. Pidempi kuin kahden 

viikon tyhjennysväli edellyttää mm. biojätteen lajittelua.  

 

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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 250  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Päätöksiä ajalta 19.10. – 1.11.2021: 

Hallintojohtajan päätökset. 

 Porvoon kaupungin 1.11.2021 päivätty kirje koskien ympäristöter-

veysjaoston siirtymistä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuu-

teen 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 251 Keskusteltiin ikäihmisten palvelukorttelihankkeen ohjausryhmän ko-

koonpanosta.  

 

 ______________________ 
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Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
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Kunnanhallitus  1.11.2021  252 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

244 - 251 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

408 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 

 

 


