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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  23/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  463 

KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2021klo 19.45 – 20.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali/teams 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, teams 

Juntunen Juha, teams 

Nyrhivaara Henna, poissa 

Palviainen Erja, teams 

Runolinna Liljan-Kukka, poissa  

Vilén Mika, poissa 

Liu Päivi, Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri, poissa kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, teams kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari, teams kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 286 – 294 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Aija Franti. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 20.12.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Erja Palviainen    Aija Franti 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 21.12.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

464 Kunnanhallitus § 286  16.12.2021 

 

 

 

VASTASELITYS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

Khall § 286 Helsingin hallinto-oikeus on varannut kunnalle tilaisuuden vastaselityk-

sen antamiseen Uudenmaan jätelautakunnan antamasta lausunnosta, jon-

ka lautakunta on antanut Pornaisten kunnan tekemästä valituksesta. 

 

Pornaisten kunta on hakenut muutosta jätelautakunnan 24.8.2021 §:n 13 

päätökseen. Kunta on vaatinut, että päätös tulee kumota, koska kokous ei 

ole ollut laillinen. 

 

Jätelautakunta on antanut 27.10.2021 §:ssä 26 lausunnon Helsingin hal-

linto-oikeudelle valituksen johdosta. 

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan jätelautakunnan lausunnosta Helsingin hal-

linto-oikeudelle lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan vastaseli-

tyksen: 

- Raaseporin hallintosäännön 148 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään 

jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimie-

limen päättämällä tavalla. Esityslista tulee pääsääntöisesti toimittaa 

samanaikaisesti varajäsenille. Hallintosäännössä ei ole mainintaa sii-

tä, ettei kokouskutsua lähetetä jäsenelle, joka etukäteen ilmoittaa, 

ettei esteen vuoksi voi osallistua kokoukseen 

- kunnanhallituksen 20.9.2021 §:n päätöksessä todetaan, että kunta va-

littaa päätöksestä, mikäli kunnalla on muutoksenhakuoikeus 

- kunnanhallituksen mielestä jätelautakunnan 24.8.2021 pidetty ko-

kous ei ole ollut laillisesti kokoonkutsuttu eikä näin ollen päätösval-

tainen 

 

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. 

 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

465 Kunnanhallitus § 287  16.12.2021 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-15-40 

 

Khall § 287  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-15-40 omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua Lu-

papiste.fi palvelun kautta. 

 

HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee Lupapiste.fi:n kautta suunnittelutarveratkai-

sua kahdelle rakennuspaikan siirrolle omistamansa kiinteistön sisäpuo-

lella. Rakennuspaikkojen siirrot käsitellään kukin erillisinä lausuntoi-

naan. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Kiinteistö sijaitsee Eteläisten kylien osayleiskaavan alueella. Rakennus-

paikat sijaitsevat AT alueella. Uudeksi rakennuspaikaksi haettu alue ra-

jautuu AT alueeseen ja MA alueeseen. Siirron jälkeinen uudet rakennus-

paikka sijaitsee M alueella. Omistajan toimittaman asemapiirroksen pe-

rusteella haettavan rakennuspaikan koko on noin 5080 m2.  

 

M alue on maa ja metsätalouteen ensisijaisesti tarkoitettu alue. Yleiskaa-

vassa mainitaan, että maanomistajan rakennusoikeudet tulisi käyttää en-

sisijaisesti tilan AT alueilla kaavassa merkityn edullisuusvyöhykkeen si-

säpuolella.  

 

Uudisrakentamisessa rakennus tulee ohjata maisemallisesti edulliseen si-

jaintiin olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Rakennuspaikan 

koko tulee olla vähintään 10 000 m2. Mikäli rakennuspaikka on liitetty 

kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon on rakennuspaikan vähimmäis-

koko 5 000 m2.  

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Rakennuspaikan siirto olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. 

Kunnallistekniikka ja valokuitu sijaitsevat samalla kiinteistöllä. Raken-

nuspaikat sijoitetaan metsän reunaan, joten arvokas peltoaukea säilyy.

  

 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

466 Kunnanhallitus § 287  16.12.2021 

 

 

 

Khall § 287  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus puoltaa rakennuspaikan siirtoa seuraavin ehdoin: 

 

- Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa siten, että määräala ulottuu Mustijo-

en ja vuoteenkosken rantaan 

- Rakennuspaikka on sijoitettava edullisen asumisen vyöhykkeelle 

metsän sisään maisema-alueen säilyttämiseksi 

- Rakennuspaikka on liitettävä yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon 

- Lohkottavan määräalan koko on oltava vähintään yleiskaavassa mää-

ritelty 5 000 m2 

 

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. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

467 Kunnanhallitus § 288  16.12.2021 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-15-40 

 

Khall § 288  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-15-40 omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua lu-

papiste.fi palvelun kautta. 

 

HAETAAN: 

Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua kahdelle rakennus-

paikan siirrolle omistamansa kiinteistön sisäpuolella. Rakennuspaikko-

jen siirrot käsitellään kukin erillisinä suunnittelutarveratkaisuinaan. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Kiinteistö sijaitsee Eteläisten kylien osayleiskaavan alueella. Rakennus-

paikat sijaitsevat AT alueella. Uudeksi rakennuspaikaksi haettu alue ra-

jautuu AT alueeseen ja MA alueeseen. Siirron jälkeinen uudet rakennus-

paikka sijaitsee M alueella. Omistajan toimittaman asemapiirroksen pe-

rusteella haettavan rakennuspaikan koko on noin 3800 m2. Alueella si-

jaitsee osittain yleiskaavassa määritelty maakunnallisesti arvokas kult-

tuurimaisema-alue. 

 

M alue on maa ja metsätalouteen ensisijaisesti tarkoitettu alue. Yleiskaa-

vassa mainitaan, että maanomistajan rakennusoikeudet tulisi käyttää en-

sisijaisesti tilan AT alueilla kaavassa merkityn edullisuusvyöhykkeen si-

säpuolella.  

 

Uudisrakentamisessa rakennus tulee ohjata maisemallisesti edulliseen si-

jaintiin olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Rakennuspaikan 

koko tulee olla vähintään 10 000 m2. Mikäli rakennuspaikka on liitetty 

kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon on rakennuspaikan vähimmäis-

koko 5 000 m2.  

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Rakennuspaikan siirto olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. 

Kunnallistekniikka ja valokuitu sijaitsevat samalla kiinteistöllä. Raken-

nuspaikat sijoitetaan metsän reunaan, joten arvokas peltoaukea säilyy.

  

 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

468 Kunnanhallitus § 288  16.12.2021 

 

 

 

Khall § 288  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus ei puolla rakennuspaikan siirtoa seuraavin perusteluin: 

 

 

- Rakennuspaikan koko ei vastaa yleiskaavassa määriteltyä minimi-

vaatimusta (10 000 m2, liityttäessä vesi- ja viemäriverkkoon 5000 

m2).  

- Määräalaa peittää osittain yleiskaavassa määritelty maakunnallisesti 

arvokas kulttuurimaisema-alue 

- Yleiskaavan mukaan maanomistajan uudet rakennusoikeudet 

tulisi ensisijaisesti käyttää niillä tilan AT-alueilla, jotka sijaitsevat 

kaavassa merkityn edullisuusvyöhykkeen sisäpuolella. 

   

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. 

 

  ______________________ 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

469 Kunnanhallitus § 289  16.12.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 16.12.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN-

TÖÖNPANO 

 

Khall § 289 Kunnanhallitukselle esitellään 16.12.2021 pidettävästä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 91 Pornaisten Portti, asemakaavan laajennuksen hyväksymi-

nen 

    Otteet: Uudenmaan ELY-keskus, kuntakehitystoimiala 

 

§ 92 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 

30.9.2021/Osavuosikatsaus 3 

    Otteet: kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja, hallintokunnat 

 

§ 93 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2024 talous-

suunnitelman käsittely 

Otteet: toimialat/työpisteet, kirjanpito, talous- ja viestintä-

johtaja, Askolan kunta, Keusoten hallitus 

 

§ 94 Pornaisten kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 

2022 – 2026 

Otteet: Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, kunta-

kehitystoimiala, maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisi, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

470 Kunnanhallitus § 290  16.12.2021 

 

 

 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 290 Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan 

rekrytointilupahakemuksen: 

 

- toimistosihteerin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.2.2022 

alkaen 

- sivistystoimen ja yhtenäiskoulun toimistosihteeri eläköityy syksyllä 

2022 

- toimistosihteerin tehtävän laajuus vaatii riittävän pitkän perehtymis-

ajan ja mahdollisesti lisäkoulutusta  

- talousarvioon 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 täyttämisluvan 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. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

471 Kunnanhallitus § 291  16.12.2021 

 

 

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE MAKSETTAVA KORVAUS 

 

Khall § 291 Työsuojeluvaltuutettujen uusi toimikausi alkaa 1.1.2022. Pornaisissa 

vaalit toimitettiin sopuvaalina. Vaalissa valittiin yksi työsuojeluvaltuu-

tettu, joka edustaa työsuojeluasioissa koko henkilökuntaa. Lisäksi on va-

littu yksi varavaltuutettu. 

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet ajan-

käytön ja ansionmenetyksen korvaamisesta. 

 

Työsuojeluvaltuutettujen valintaa koskevassa kokouksessa 29.11.2021 

kirjattiin, että ensi syksystä alkaen työsuojeluvaltuutetun huojennus ope-

tusvelvollisuudesta on yksi työpäivä viikossa. Kevään 2022 osalta sovi-

taan korvauksen määrä erikseen saman perusteen mukaisesti. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kevään 2022 osalta työsuojeluvaltuutetulle 

maksetaan 541,08 €:n korvaus kuukaudessa. Elokuusta alkaen työsuoje-

luvaltuutetulle annetaan opetusvelvollisuudesta yhden työpäivän verran 

huojennusta viikossa, korvaus tarkistetaan toimikauden päättyessä tai 

mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä. 

 

   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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472 Kunnanhallitus § 292  16.12.2021 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 292  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 2.12.2021, UU-

DELY/12284/2021: Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. 

 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2021, 29.11.2021. 

 Aluehallintoviraston päätös nro 388/2021, Sillan rakentaminen 

Mustijoen yli ja nykyisen sillan purkaminen 

 Keski-Uudenmaan sote yhtymähallituksen pöytäkirjanote, jäsen-

kuntaraportointi ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1-10/2021 

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 5/2021 

 Päätöksiä ajalta 8. – 16.12.2021: 

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  
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473 Kunnanhallitus § 293  16.12.2021 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 293 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

474 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  16.12.2021  294 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

286 – 290, 292, 293 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

475 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 

 

 


