
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  12/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  220 

KOKOUSAIKA Maanantai 20.6.2022 20.20 – 21.10 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen, poistui klo 20.30 §:n 142 aikana 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä  

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja 

Hämäläinen Antti maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija,  

 § 143 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 140 – 149 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 22.6.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Juha Juntunen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki    Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 22.6.2022 

Allekirjoitukset 

     

Aija Franti    Juha Juntunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.6.2022 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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KUNNANVALTUUSTON 20.6.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 140   Kunnanhallitukselle esitellään 20.6.2022 pidettävän kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 
 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

 § 44 Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoit-

 taminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen sekä 

 vastuuvapauden myöntäminen 

  Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

 talous- ja viestintäjohtaja 
 

 § 45 Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus 

  Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

 talous- ja viestintäjohtaja 
 

 § 46 Henkilöstöraportti vuodelta 2021 

  Otteet: toimialat/työpisteet 
 

 § 47 Hallintosäännön hyväksyminen 

  Otteet: toimialajohtajat, esihenkilöt, työpisteet 
 

 § 48 Pornaisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 – 2025 

  Otteet: sivistyslautakunta, toimipisteet 
 

 § 49 Talous- ja viestintäjohtaja Antti Kärkkäisen siirtäminen 

 hallinto- ja talousjohtajan virkaan 

  Otteet: Antti Kärkkäinen, palkat 
 

 § 50 Kuntakehitysjohtajan viran vaali 

  Otteet: hakijat, palkat 
 

 § 51 Kunnanjohtajan viran vaali 

  Otteet: hakijat, palkat 

 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien ja 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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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN SEKÄ TEKNISEN TOIMIALAN YHTEISEN TOIMIS-

TOSIHTEERIN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOSIHTEERIKSI 

 

Khall § 141   Toimistosihteeri työskentelee 50 % hallinto- ja taloustoimialalla ja 50 % 

  teknisellä toimialalla. Viranhaltijauudistuksen yhteydessä on käyty lävit-

  se myös muita nimikkeitä, jolloin esitettiin, että toimistosihteerin nimike 

  voitaisiin muuttaa hallintosihteerin nimikkeeksi. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

   Kunnanhallitus päättää muuttaa toimistosihteerin nimikkeen hallintosih-

  teerin nimikkeeksi 1.8.2022 lukien. 

 

   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 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE JULKIS-

TEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKE-

VAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

Khall § 142, liite 29 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 6.5.2022 lausuntoa luonnoksesta 

  hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalve-

  luiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnot on 

  pyydetty 27.6.2022 mennessä. 

 

   KUUMA-seudun johtokunta käsittelee Kuuma seudun työllisyydenhoi-

  don asiantuntijoiden ja KUUMA-komission valmistelemaa seudun yh-

  teistä lausuntoluonnosta 16.6.2022 pidettävässä kokouksessa. 

 

   Työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestäminen tarkoittaa luon-

  noksessa sitä, että nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

  kumotaan ja säädetään uusi laki, joka tuo kunnille uuden valtionosuus-

  tehtävän. Nykyisen TE-hallinnon tehtävät siirtyisivät suurelta osin kun-

  tien hoidettavaksi, TE-toimistot lakkaisivat ja henkilöstö siirrettäisiin 

  liikkeenluovutuksella kuntien työtekijöiksi. 

 

   Myös kuntien rahoitusvastuu uudistuisi samalla, suurin muutos rahoituk-

  sessa olisi siinä, että kunnan rahoitusvastuu aikaistuisi koskemaan an-

  siopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Kuntien rahoitusosuus myös porrastet-

  taisiin samalla uusiksi. Myös rahoitusvastuun katkeamisessa tapahtuisi 

  merkittävä muutos, jatkossa rahoitusvastuu poistuisi vasta työllistymisen 

  myötä, ei työllistymistä edistävään palveluun osallistumisella kuten nyt. 

 

   Tietojärjestelmien ylläpito, tiedolla johtaminen ja työllisyydenhoidon 

  seuranta ja valvonta jäisi valtion tehtäväksi. 

 

   KUUMA:n johtokunnalle menevä lausuntoehdotus on esityslistan liit-

  teenä nro 29. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää yhtyä KUUMA-johtokunnan lausuntoon. 

 

   Lisäksi kunnanhallitus esittää, että yhdenvertaisuuden toteutumisesta on 

  pystyttävä huolehtimaan siten, että työvoimahallinnon palveluja järjeste-

  tään myös Pornaisten kunnassa. 

 

   Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että kunta pitää ensisijaisena sellaista yh-

  teistoiminta-aluetta, johon Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat 

  sisältyvät. 

        ./.. 
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Khall § 142   ./.. 

   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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PORNAISTEN KESTÄVÄN LIIKKUMISEN HANKE 2021 – 2022 

 

Khall § 143   Kunnan talousarviossa on vuosina 2021 ja 2022 ollut määräraha kestä-

  vän liikkumisen hankeselvityksen tekemistä varten. Selvityksen tekemi-

  nen aloitettiin vuoden 2021 lopulla ja raportti valmistui vuoden 2022 

  toukokuussa. Konsulttina selvityksessä on toiminut Kyösti Ronkainen 

  Rovalin Oy:stä. 

 

   Alkuvuodesta kuntalaisille toteutettiin kestävän liikkumisen kysely, jo-

  hon saatiin 236 vastausta. 

 

   Kyselyn tuloksia lyhyesti: 

- suurin osa työmatkaliikenteestä Järvenpääntien kautta pääkaupunki-

seudulle 

- työmatka tehdään pääasiassa autolla alusta loppuun 

- noin 8 % vastaajista käyttää työmatkansa aikana joko aina tai satun-

naisesti liityntäpysäköintiä 

- palveluliikenteen halutaan pääsääntöisesti toimivan säännöllisillä rei-

teillä ja aikatauluilla 

- työssäkäyvät ja eläkeläiset toivovat palveluliikenteen kulkevan 2-3 

kertaa viikossa ja asiointiajan kohteessa olevan noin 1-2 tuntia 

- opiskelijat ja muussa elämäntilanteessa olevat toivovat pidempiä asi-

ointiaikoja ja useammin kulkevia vuoroja 

- kevyen liikenteen väylien lisääminen nähtiin tärkeimpänä parannus-

kohteena koko kunnan alueella 

  Kestävän liikkumisen raportti on esityslistan mukana tiedoksi ilman lii-

  tenumeroa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus merkitsee kestävän liikkumisen hankkeesta laaditun ra-

  portin tietoonsa saatetuksi. 

 

  Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että kestävän liikkumisen selvityksen yh-

  teydessä on laadittu aikatauluehdotus Pornainen – Järvenpää – Pornainen 

  välillä 20.6. – 8.8.2022 toteutettavasta liikenteestä, josta kunnanhallitus 

  on päättänyt kokouksessaan 2.5.2022. 

 

       ./.. 
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Khall § 143  ./.. 

  Muista liikkumiseen liittyvistä asioista päätetään myöhemmin. 

 

  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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PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KULUKORVAUSTEN KOROTTAMINEN ELO-JOULUKUUN 

2022 VÄLISEKSI AJAKSI 

 

Khall § 144  Perhepäivähoidon kulukorvaukset ovat tällä hetkellä seuraavat: 

    alle kouluikäinen koululainen 

  aamiainen tai välipala tai  

  iltapala  0,76 €  0,99 € 

  lounas tai päivällinen 1,80 €  2,33 € 

  muu kustannus €/päivä 1,88 €  1,88 € 

  

 Kustannuskorvaukset ovat Kuntaliiton suosituksen mukaisia. Työnantaja 

 voi halutessaan korottaa suorituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo 

 kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön. 

 

 Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväsessä hoidossa laske-

 taan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. 

 

 Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen ohjaaja ovat esittäneet, että kulu-

 korvauksia tarkistettaisiin seuraavasti: 

   alle kouluikäinen  koululainen  

 aamiainen tai välipala tai 

 iltapala  0,84 €  1,09 € 

 lounas tai päivällinen 1,98 €  2,56 € 

 muu kustannus €/päivä 2,07 €  2,07 € 

 

 Perusteluna kulukorvausten korottamiselle on ruokakulujen sekä käyttö-

 kustannusten nousu. Kulukorvausten korottamisesta aiheutuisi noin 2025 

 €:n kokonaiskustannus elo – joulukuun 2022 osalta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että perhepäivähoitajien kulukorvauksia korote-

 taan yllä olevan esityksen mukaisesti elo – joulukuun 2022 väliseksi 

 ajaksi. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin heti kokouksessa. 
 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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PÄIVÄKODIN JOHTAJAN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 145  Päiväkodin johtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset: 

 

1) Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2022 

– 31.7.2023 väliseksi ajaksi 

- valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistami-

sen edistämiseksi vuosille 2022 – 2023 hankkeeseen 

- tarkoituksena hankkeessa on pääsääntöisesti ja erityisesti erityisopet-

tajan ja varhaiskasvatuksen opettajan palkkaaminen lapsiryhmiin tu-

en ja erityisopetuksen vahvistamiseksi 

- hankerahaa on myönnetty 88 000 € 

- hanke edellyttää hanketyöntekijän palkkaamisen 

2) varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen palvelussuhde 

1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi ajaksi 

- Linnunlaulun päiväkodissa toteutetaan vuorohoitoa 1.8.2022 alkaen 

- päiväkotiin tarvitaan lastenhoitaja, jonka työajat koostuvat myös ilta- 

ja viikonlopputöistä 

- talousarvioon on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy 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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PORNAISTEN KUNNAN HEVONSELÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA MÄÄRÄALAA  

KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 146, liite 30 Pornaisten kunta on myynyt 17.6.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

  Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitsevan noin 9660 m2:n suu-

  ruisen määräalan tilasta Läpimurto RN:o 1:133 (611-402-1-133) 

 

   Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista teollisuus- 

  ja varastorakennusten korttelialuetta (T/kem), jolle saa sijoittaa merkit-

  tävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. 

 

   Määräala muodostaa liitekartassa esitetyn, katkoviivalla osoitetun osan 

  ohjeellisesta tontista 8. korttelissa 302 Pornaisten Portin asemakaava-

  alueella. Määräalaan kohdistuu rakennusoikeus tehokkuudella e=0,40. 

  Ostajan tarkoituksena on liittää ko. määräala yrityksen aikaisemmin 

  omistamaan tontinosaan. Myyjä ei vastusta suunniteltua menettelyä. 

 

   Kauppahinta on 7,50 €/m2 eli yhteensä 72 450 € Pornaisten kunnanval-

  tuuston päätöksen 23.4.2018 § 26 mukaisesti, muut kaupan ehdot ilme-

  nevät liitteenä nro 30 olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy 17.6.2022 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

  nro 30 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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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 147  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Kansaneläkelaitoksen päätös 7.6.2022: Päätös työnantajan järjes-

tämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 

1.1.2021-31.12.2021. 

 Päätöksiä ajalta 14. – 20.6.2022: 

Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 148 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

232 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  20.6.2022  149 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

140, 142, 143, 145, 147, 148 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

141, 144, 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

07170 Pornainen 

 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 Pykälät  

 

 

141, 144, 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

233 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Markkinaoikeus  

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 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 

(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


