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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2022/ OSAVUOSIKATSAUS II 

 

Sivltk 40 §                     Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

Liite 15  käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–30.6.2022 on liitteenä 15.  

 

Sivistystoimen talousarvion toteuma on toisessa osavuosikatsauksessa 

tuottojen osalta toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion, eli 57%. 

Tosin tuloarvion osalta esimerkiksi hankkeiden tulot eivät kirjaudu tasai-

sesti läpi koko toimintavuoden, joten tuloarvion ennuste toimialalla tar-

kentuu edelleen kolmannen osavuosikatsauksen aikana. Tällä hetkellä 

voidaan kuitenkin todeta se, että varhaiskasvatuksen tulot tulevat toteu-

tumaan yli talousarvion, sillä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleva 

lapsimäärä ei ole vähentynyt ikäluokkien pienenemisen mukaisessa suh-

teessa. 

 

Menojen osalta sivistystoimialan toteumaprosentti on alkuvuoden osalta 

49,8%. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 

prosenttisesti. Tosin tulee huomioida, että lomarahojen tilitykset tapahtu-

vat heinäkuussa, jolloin talousarvion toteutumaprosentin olisi hyvä olla 

tässä vaiheessa selkeästi alle 50. Lisäksi 1.6.2022 voimaan tulevien pal-

kankorotusten taso vaikuttaa toteumaa edelleen nostavasti syksyn osalta. 

Menojen osalta esitetäänkin talousarvioon muutosta kattamaan talousar-

viosta poikkeava kustannustason muutos. Henkilöstö- ja palvelujen osto-

jen kustannuksiin nostavasti ovat vaikuttaneet oppilaiden hyvinvointi- ja 

oppimisvaje, kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvanut kysyntä erityisesti 

alle 3- vuotiaiden sekä vuorohoidon osalta, kunnallisen varhaiskasvatuk-

sen sijaistarpeen kasvu sekä palkankorotusten taso. Kolmannen osavuo-

sikatsauksen yhteydessä on lisäksi arvioitava kunnallisen vuorohoidon 

käynnistämisestä aiheutuvien muutosten vaikutukset kustannustasoon. 

   

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 

30.6.2022 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja val-

tuustolle tiedoksi.  

 

Lisäksi sivistyslautakunta esittää seuraavan talousarviomuutoksen kun-

nanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi: 
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Varhaiskasvatus: 

Henkilöstökulut 

 

TA2022 TOT 2022 Muutos MTA2022 KP.Tili 

  2 123 902 1 042 961 -50 000 2 173 902 4313.3502     

 

Varhaiskasvatus: 

Palvelujen ostot 

 

TA2022 TOT 2022 Muutos MTA2022 KP.Tili 

  313 960 198 566 -50 000 363 960 4313.4410     

      

Esi- ja perusopetus: 

Henkilöstökulut 

 

  TA2022 TOT 2022 Muutos MTA2022 KP.Tili 

  4 613 556 2 287 23 -50 000 4 713 556 4009.3501     

    -50 000  4013.3501 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

___________________________ 
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PAIKALLISEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNITELMAN MUUTTAMINEN 

1.8.2022 ALKAEN/ OPPILAAN JA OPISKELIJAN OIKEUSTURVA JA OPPIMISYMPÄRIS-

TÖN TURVALLISUUS 

 

Sivltk 41 § Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt sekä esiopetuksen  

liite 16-19 (102/011/2014) että perusopetuksen (104/011/2014) opetussuunnitelman 

perusteista, joiden pohjalta opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä 

kunnassa noudatettava esioppilaille ja oppivelvollisille tarkoitettu ope-

tussuunnitelma. 

 

 Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n 2. kohdan mukaan sivistyslau-

takunta päättää toiminnassa noudattavista perusteista, toimintaperiaat-

teista suunnitelmista ja yleisistä ohjeista ml. opetussuunnitelmat. 

 

 Esiopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen 

  

Opetushallitus on päättänyt muuttaa määräyksellään (OPH-1090-2022) 

seuraavia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuja: 

 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.  

 

Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tu-

lee ottaa käyttöön 1.8.2022 alkaen. Esiopetuksen järjestäjä ei voi jättää 

noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. 

 

Pornaisten paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan muutetaan 

muuttuneiden perusteiden mukainen liitteessä 16 olevat luvut 2.1, 3.1 ja 

6.2 sellaisenaan. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen 

 

Opetushallitus on päättänyt muuttaa määräyksellään (OPH-1090-2022) 

seuraavia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuja: 

 

 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 

 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

 5.6. Paikallisesti päätettävät asiat 

 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto. 

 

Pornaisten paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan muutetaan 

muuttuneiden perusteiden mukainen liitteessä 17 olevat luvut 2.1, 5.1, 

5.3, 5.6 ja 8.2. sellaisenaan. Kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenette-

lyjen toteuttamista koskeva suunnitelma muutetaan opetussuunnitelmas-

ta erilliseksi ja se käsitellään opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla 

henkilöstöä ja oppilaita osallistaen. 
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Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutokset Pornaisten kunnan Por-

naisten kunnan paikallisiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin 

esittelytekstissä ja liitteissä esitetyn mukaisesti käyttöönotettavaksi 

1.8.2022 alkaen. 

  

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174 

5015 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

 

____________________________________ 
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TÄYDENNYS PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ JOPO- 

LUOKAN LEIRIKOULU 

 

Sivltk  42 §  Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 21.9.2022 Pornaisten Yhte- 

liite * näiskoulun lukuvuosisuunnitelman. Ennen varsinaisen lukuvuosisuunni-

telman käsittelyä järjestetään Yhtenäiskoulussa toimivan joustavan pe-

rusopetuksen luokan leirikoulu, joten kyseinen leirikoulu tuodaan käsi-

teltäväksi jo elokuun sivistyslautakunnan kokoukseen.  JOPO- luokan 

oppilaat ovat lähdössä leirikouluun Nuorisokeskus Marttiseen 13-

16.9.2022. Mukaan on lähdössä 11 oppilasta ja 1 opettaja sekä 1 koulun-

käynnin ohjaaja. Jos oppilas ei jostain syystä osallistu leirikouluun, 

opiskelee hän lukujärjestyksen mukaisesti hänelle osoitetussa luokassa.  

 

Esityslistan liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, joka sisältää 

kustannuslaskelman sekä leirikouluohjelman. Leirikoulua koskeviin 

sääntöihin oppilas ja huoltaja sitoutuvat leirikoulusopimuksella. 

 

       

Sivistysjohtajan esitys: 

   

Sivistyslautakunta hyväksyy Jopo- luokan leirikoulusuunnitelman osaksi 

lukuvuosisuunnitelmaa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre 

puh. 040 174 5015. 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

 

   

________________________________ 
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OIKAISUVAATIMUS PORNAISTEN YHTENÄISKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON 

LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ 

 

 

Sivltk 43 § Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtori on päätöksellään 26.5.2022 § 58 va- 

liite * linnut biologian ja maantiedon lehtorin.  Yksi virkaa hakeneista on 

18.7.2022 tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on jätetty postin 

kuljetettavaksi 19.7.2022. Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti lisäksi 

erikseen jättämästään oikaisuvaatimuksesta sähköpostitse sivistysjohta-

jalle. Valintapäätös lähetettiin kaikille hakijoille tiedoksi 14.7.2022 kun 

oikaisuvaatimuksen tekijän yhteydenoton jälkeen huomattiin, että pää-

töstä ei ole erikseen kirjallisesti lähetetty hakijoille valitun lisäksi. Oikai-

suvaatimus on saapunut kuntaan määräajassa. 

 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kumoamaan tehty valintapäätös. Lisäksi 

oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänet valitaan ansioituneempana 

hakijana ko. virkaan. 

 

Rehtori on antanut selvityksen 3.8.2022. 

 

Hakuilmoitus 

 

Tehtävä oli julkisessa haussa 4.-19.5.2022. Hakuilmoituksessa haettiin 

lehtoria virkaan 1.8.2022 alkaen. Opetettavat aineet biologia ja maantie-

to. 

 

Hakuilmoituksen mukaan viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoi-

men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 3. 

luvun § 5 mukaisesti.  

 

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetussuunnitelmaa toteutetaan huo-

mioiden toiminnallisuus ja erilaiset oppimisympäristöt.  

 

Hakuajan puitteissa saapui 8 muodollisesti kelpoista hakemusta, jotka 

kaikki kutsuttiin haastatteluun. Seitsemän hakijaa haastateltiin, koska 

yksi ei vastannut haastattelukutsuun. Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuk-

sen tekijä kuuluivat haastateltujen joukkoon. 

 

Kelpoisuus 

 

Sekä tehtävään valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä ovat kelpoisia haet-

tavana olleeseen virkaan. 
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Perustuslain yleiset nimitysperusteet 

 

Perustuslain 125.2 §:n mukaisia yleisiä nimitysperusteita ovat taito, kyky 

ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan koulutuksella ja koke-

muksella hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan tuloksellisen 

työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten luon-

taiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vas-

taaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla 

kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja vi-

ran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. 

 

Perustuslain mukaiset nimitysperusteet ovat tulkinnanvaraisuutensa 

vuoksi oikeudelliselta sitovuudeltaan väljiä. Virantäyttöön kuuluu myös 

harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintaval-

ta ilmenee muun muassa viranomaisen oikeutena määritellä viran työteh-

tävät, painottaa nimitysperusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, 

mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava. 

 

Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulee tulkita yhteydessä kyseisen 

viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin. Tällöin huomioidaan myös 

viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtä-

vät. Hakijoiden ansiota vertailtaessa kelpoisuusvaatimusten lisäksi ote-

taan huomioon ennen hakua julkaistussa hakuilmoituksessa ilmoitetut 

edellytykset ja arvostettavat/eduksi luettavat asiat. 

 

Ansiovertailu 

 

Viran täyttämiseen liittyvä ansiovertailu on toimitettu lautakunnan jäse-

nille. Ansiovertailussa kerrotun mukaisesti haun yhteydessä työkoke-

muksen ja koulutuksen lisäksi on arvioitu hakijoiden vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitoja liittyen tiimityöskentelyyn, yhteisopettajuuteen tai huol-

tajiin liittyen. Lisäksi haun yhteydessä on arvioitu kykyä opetussuunni-

telman toiminnalliseen toteuttamiseen sekä oppimisympäristöjen moni-

puoliseen käyttöön.  

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimuksessaan ansioitu-

neisuuttaan eri näkökulmista pääsääntöisesti siten, että pitkän työkoke-

muksen aikana työntekijälle kertyy laajaa kokemusta erilaisista oppijois-

ta, opetusmenetelmistä ja vuorovaikutustilanteista sekä oppilaiden että 

huoltajien kanssa. Näin ollen hän katsoo olevansa tehtävään ansioitu-

neempi kuin valittu henkilö. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kokee, et-

tä ansiovertailussa ei ole huomioitu työkokemuksen aikana kertyneitä 

useita täydennyskoulutuksia eikä myöskään hänen kokemustaan sähköi-

sistä oppimisympäristöistä. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo myös esille 

virheen ansiovertailussa työkokemuksen määrässä, jota on 20 vuotta an-

siovertailuun kirjatun 18 vuoden sijaan. 
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Kaikissa Pornaisten kouluissa koulutyötä on viime vuosina kehitetty 

teeman ”yhdessä ja joustavasti” mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että rekry-

toinneissa hakuilmoituksenkin mukaan haetaan opettajia, jotka kykene-

vät oppilaita hyödyntävään kaikkien osallisten (oppilaat, huoltajat ja 

opettajat) yhteistyöhön ja joustaviin ratkaisuihin ja osaavat hyödyntää 

oppimisympäristöjä monipuolisesti ja toteuttaa opetussuunnitelmaa toi-

minnallisinkin keinoin. Tämä näkökulma painottui tässäkin kyseisessä 

haussa.  

 

Rehtorin antaman selvityksen mukaan hakijoiden ansiovertailussa on 

huomioitu hakijoiden toimittamat asiakirjat ja niissä olleet ansiot koko-

naisuudessaan. Selvityksen perusteella päätöksen tehnyt viranhaltija on 

pyrkinyt käytössään olevin keinoin arvioimaan hakijoiden ansioita ko-

konaisuutena erityisesti huomioiden hakuilmoituksessa kerrotut henkilö-

kohtaiset ominaisuudet.  

 

Oikaisuvaatimusta arvioitaessa on huomioitava lisäksi se, että kaikilla 

koronan aikaan työssä olleilla opettajilla on kokemusta joistakin sähköis-

tä järjestelmistä ja niiden käytöstä. Haun kannalta on olennaista arvioida 

hakijoiden kykyä ja halua sekä fyysisten että sähköisten oppimisympä-

ristöjen monipuoliseen käyttöön sekä oman toiminnan kehittämiseen liit-

tyen. Tähän on viitattu ansiovertailussa olleella hallinnalla pelkän käyt-

tökokemuksen sijaan.  

 

Yhteenveto 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön perusteella soveltu-

vuutta pidetään olennaisena opettajan valintaperusteena (esim. KHO 

19.5.1993 T 1926). Selvityksenä soveltuvuudesta voivat olla mm. henki-

lökohtainen haastattelu, hakijan työskentely kunnan koulun palvelukses-

sa, työtodistukset ja koulun rehtorin antamat lausunnot/suositukset. 

 

Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan. 

Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on 

mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä haki-

joista muukin kuin korkeimmin koulutettu tai kokenein. Esimerkiksi 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2005:44 on painotettu 

kokonaisharkintaa, jossa kunnan oma käsitys koulun tarpeista ja tavoit-

teista sekä niiden edellyttämästä rekrytointitarpeesta saa sijaa muodollis-

ten kriteerien ohitse. Virkavalintaa tekevällä viranomaisella on oikeus 

painottaa hakijoiden erilaisia ansioita parhaaksi katsomallaan tavalla 

huomioiden ko. koulun tarpeet. 

 

Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin päätös on perustunut kokonaishar-

kintaan siitä, kenellä hakijoista on arvioitu olevan parhaat edellytykset 

viran menestykselliseen hoitamiseen. Valintapäätös on tehty hakuilmoi-

tuksen mukaisten kelpoisuusvaatimusten, edellytysten ja arvostetta- 
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vien/eduksi luettavien asioiden perusteella. Päätöstä tehtäessä on koulu-

tuksen ja työkokemuksen lisäksi huomioitu hakijoiden henkilökohtainen 

haastattelu ja haastattelussa esiin tulleet seikat. Kokonaisharkinnassa 

virkaan valitulla on katsottu olevan parhaimmat edellytykset tehtävän 

menestykselliseen hoitamiseen. 

 

Viive valintapäätöksen tiedoksiannossa ei vaikuttanut oikaisuvaatimuk-

sen tekijän muutoksenhakuoikeuteen. Tiedoksiannon viivästymisen ei 

voida katsoa aiheuttaneen oikaisuvaatimuksen tekijälle muutakaan hait-

taa. 

 

Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin päätös ei ole lain vastainen. Oikai-

suvaatimus tulee hylätä. 

 

Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset ovat nähtävä-

nä kokouksessa. 

 

 

Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta hylkää Pornaisten Yhtenäiskoulun biologian ja maan-

tiedon lehtorin viran täyttämisestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.  

 

Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorin päätöksellä 26.5.2022 § 58 virkaan 

valittu täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään valittu on 

huomioon ottaen koulutus ja kokemus sekä haastattelun perusteella tehty 

arviointi hakijoista tehtävään soveltuvin. Yhtenäiskoulun rehtori on vir-

kavalinnassa käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa. Harkintavaltaa 

ei ole käytetty syrjivästi. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, pää-

töksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan 

lainvastainen. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre 

p. 040 1745 015 

 

  Sivistyslautakunnan päätös: 

  

                                          _____________________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

   

  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

   72 Sivistyslautakunta  44 §  22.6.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Sivltk 37 §  

- viranhaltijapäätökset seuraavaan kokoukseen 
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MUUT ASIAT 

 

Sivltk 45 § -     ensi viikolla 17.8.2022 sivistys- ja kasvatus- ja opetuslautakuntien          

yhteinen tapaaminen, ilmoittautumisaika päättyy tänään 

- sivistyslautakunnan strategia- ja talousarvioseminaari, ehdotus 

12.10.2022 klo 17-20 

- keskustelu koulukuljetusperiaatteista 

- keskustelu sivistystoimeen liittyvistä investoinneista 

o Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen viimeistely on viiväs-

tynyt kesästä. Terveyskeskuksen hammashoitopuolen re-

montti tehtiin heinäkuussa ja siihen oli käytettävä samaa ura-

koitsijaa kuin Linnunlaulussa, koska kilpailutuksella ei löy-

tynyt toista urakoitsijaa 

o Yhtenäiskoulun kotitalousluokan kilpailutus keskeytettiin 

korkean hinnan vuoksi 

o Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelman vaihtoehto-

tarkastelua valmistellaan, käsittely lokakuun seminaarissa 

o Parkkojan teknisen työn luokan saneerauksen muutostyöt on 

tehty. Koulun henkilöstö asemoi höyläpenkit ja täyttää työka-

lukaapit. 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Sivistyslautakunta  22.6.2022    46 §  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 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 sivistyslautakunta 

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 
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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 

 

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 

 


