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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  14/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  261 

KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2022 18.00 – 19.20 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Juntunen Juha 

Kalek Aija, poissa 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri, poissa kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä  

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 166 – 175 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 8.9.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nyrhivaara ja Juha Juntunen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki    Antti Kärkkäinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 8.9.2022 

Allekirjoitukset 

     

Henna Nyrhivaara    Juha Juntunen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 9.9.2022 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

262 Kunnanhallitus § 166  5.9.2022 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 29.8.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 166   Kunnanhallitukselle esitellään 29.8.2022 pidetyn kunnanvaltuuston ko-

  kouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 56 Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.6.2022 / osavuosikat-

 saus 2 ja talousarviomuutokset 

  Otteet: toimialat, talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito 

 

 § 57 Vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tu-

 lomäärärahojen kehyksen hyväksyminen 

  Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, johtoryhmän jäsenet, reh-

 torit, kirjanpito,  

 

 § 58 Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavamuutoksen 

 hyväksyminen 

  Otteet: Uudenmaan ELY-keskus, Askolan rakennus- ja 

 ympäristölautakunta, kuntakehitystoimiala, lausunnon an-

 tajat 

 

 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 hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

______________________ 
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JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2022 

 

Khall § 167   Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 8 000,00 €:n määräraha järjestö- 

  ja seurataloavustuksia varten. 

 

   Hakemusten jättöaika päättyi 30.6.2022. 

 

   Määräajan kuluessa kunnanhallitukselle jätettiin seuraavat avustushake-

  mukset: 

       Haettu avustus 

   Halkian Työväenyhdistys ry  ei summaa 

   Laukkosken Nuorisoseura ry  3 000,00 € 

   Pornaisten Laukkosken Työväenyhdistys ry ei summaa 

   Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry  4 000,00 € 

   Pornaisten Rauhanyhdistys Ry  3 500,00 € 

    

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

    

   Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että 

  kukin yhdistys saa 1 600,00 €. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

  

  Merkittiin, että Erja Palviainen ilmoitti olevansa esteellinen asian kä-   

sittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon    

ajaksi. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2022 

 

Khall § 168   Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 §:ssä 121 päivittänyt kun-

  nanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten myöntämisperiaatteet: 

 

1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tu-

lee olla Pornainen 

2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaisia 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasial-

linen tulonlähde 

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on il-

moitettava kunnalle 

5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toiminta-

avustusta Pornaisten kunnan muun avustusjärjestelmän kautta 

6. Yhteisöavustusta ei myönnetä poliittisille ja uskonnollisille järjestöil-

le 

7. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja 

toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 

8. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan 

9. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. 

10. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavak-

si kunnan verkkosivuilla 

  Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 4 000,00 €:n määräraha yhtei-

  söavustuksia varten. 

 

  Hakemusten jättöaika päättyi 30.6.2022. 

 

  Määräajan kuluessa kunnanhallitukselle jätettiin seuraavat avustushake

  mukset: 

 

     Haettu Esitys 

  Eläkeliiton Pornaisten yhdistys    700,00    700,00 

  Pornaisten Eläkkeensaajat ry    500,00    500,00 

  Pornaisten Martat ry     700,00    - 

  Pornaisten Rauhanyhdistys ry 1 000,00    - 

  Pornaisten Sotaveteraanit ry 1 000,00 1 000,00 

  Pornaisten Vammaisyhdistys Erityiset ry   500,00    500,00 

       ./.. 
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Khall § 168  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan esityksen. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus ohjaa Pornaisten Martat ry:n hakemuksen osal-

  listuvan budjetoinnin hakemukseksi. 

 

  Pornaisten Rauhanyhdistys ry:n hakemus hylätään avustussääntöjen 

  kohdan 6. perusteella. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

  

Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna ja Mari Valve ilmoittivat ole-

vansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta tämän asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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ERON MYÖNTÄMINEN MIRA OHVO-HARHAKOSKELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA  

HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN 

 

Khall § 169 Mira Ohvo-Harhakoski on toimittanut 20.6.2022 päivätyn pyynnön, jos-

sa hän pyytää eroa kaikista kunnan luottamustoimista paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi. 

 

  Mira Ohvo-Harhakoski on valittu seuraaviin luottamustehtäviin: 

- 1. varavaltuutettu, Vihreä liitto rp.  

- sivistyslautakunnassa Juhani Jarnerin varajäsen  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Mira Ohvo-

Harhakoskelle eron valtuuston varajäsenyydestä ja sivistyslautakunnan 

varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää Juhani  

Jarnerille varajäsenen sivistyslautakuntaan. 

 

 Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston varajäseneksi Vihreä liitto rp:n 

 ryhmästä nousee Tanja Suokivi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

______________________ 
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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN  

STRATEGIALUONNOKSESTA 

 

Khall § 170   Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 

  1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjes-

  tämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keski-Uudenmaan sote – 

  kuntayhtymän toiminnan lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy Uudenmaan 

  päihdehuollon kuntayhtymä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminta, 

  osia Eteva kuntayhtymän toiminnasta sekä kunnista koulupsykologeja ja 

  –kuraattoreita. 

 

   Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian tulee olla valmis  

  1.1.2023. Strategian valmistelussa on kuultu laajasti niin asukkaita, asi-

  akkaita, päättäjiä kuin henkilöstöä. 

 

   Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on lähettänyt strategialuonnoksen 

  kommentoitavaksi kunnille. Kommentoitavana oleva strategialuonnos 

  sisältää hyvinvointialueen tahtotilan, arvot, tavoitteet, painopisteet ja 

  erottautumistekijät. Syksyn aikana työstetään strategiassa onnistumista 

  edellyttävät toimenpiteet sekä keskeiset periaatteet ja avainmittarit, joilla 

  seurataan strategian toteutumista. Hyvinvointialuestrategia viedään Kes-

  ki-Uudenmaan aluevaltuuston päätettäväksi joulukuussa 2022. 

 

   Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategialuonnos vuosille 2023 – 

  2025 lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

   Kunnanhallitus toteaa lausuntoaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 

  strategialuonnoksesta seuraavaa: 
 

   Strategialuonnoksessa on hyvin kuvattu hyvinvointialueen palvelutarpei-

  ta ja toimintaympäristön nykytilannetta sekä tahtotilaa ja arvoja sekä 

  toimintaa ohjaavia periaatteita. 
 

   Jatkokäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hyvin-

  vointialueen kuntien asukkaita kohdellaan kunnan koosta riippumatta 

  mahdollisimman yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti palvelutarjontaa  

  suunniteltaessa ja toteutettaessa.  

 

   Sekä kiireettömät että kiireelliset terveysasemapalvelut tulee taata jokai-

  sessa hyvinvointialueen kunnassa. 
 

   Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa ja hy-

  vinvointiasioita hoitavien tahojen rajapintojen selkeyttäminen ja toimin-

  tamallien jalkauttaminen on erittäin tärkeää, jotta käytettävissä olevat re-

  surssit voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.  ./.. 
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Khall § 170   ./.. 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.  

  040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTI 

 

Khall § 171   Uudenmaan liitto järjestää Maakuntaparlamentin 3. – 5.11.2022. Ohjel-

  ma alkaa torstaina 3.11. klo 11 – 16 Eteläsatamassa Silja Symphonylla ja 

  jatkuu laivalla kohti Tukholmaa. Paluu Helsinkiin on lauantaina 5.11. 

  klo 10.30. Voi myös osallistua pelkästään satamassa järjestettävään oh-

  jelmaan. 

 

   Maakuntavaltuuston jäsenet, maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet, 

  tarkastuslautakunta, vaalien valmistelutoimikunta sekä alueen kansan-

  edustajat ovat kutsuvieraina matkalla. 

 

   Osallistumishinnat ilman ovat seuraavat: 

- satamassa pidettävä osuus 50,00 € 

- 1-hengen A-hytti  320,00 € 

- 1-hengen B-hytti  300,00 € 

- 2-hengen A-hytti  275,00 € 

- 2-hengen B-hytti  265,00 € 

  Hinnat sisältävät kaiken ohjelmassa mainitun. 

 

  Maakuntaparlamentin ohjelma lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää Maakuntaparlamenttiin osallistumisesta. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

  040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Uudenmaan maakuntaparla- 

menttiin osallistuvat Erja Palviainen, Juha Virkki, Mari Valve, Peter de 

Jong, Antti Kuusela ja Tapani Tapiola.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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LAUSUNTO UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS-

LUONNOKSESTA 

 

Khall § 172 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkuntiaan kommen-

toimaan kuntayhtymän hallituksen 17.8.2022 valmistelemaa kuntayhty-

män purkusopimusluonnosta. Kuntayhtymän toiminta lakkaa kun hyvin-

vointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.  

 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä Ridasjärven päih-

dehoitokeskus siirtyy henkilöstöineen ja toimintoineen Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksena 1.1.2023 alkaen. 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on lähtenyt realisoimaan omai-

suuttaan ja kuntayhtymän omistamien rakennuksien osalta on tarkoitus 

siirtyä avoimeen tarjousmenettelyyn, kun on ensin allekirjoitettu vuokra-

sopimus hyvinvointialueen kanssa sote-käytössä olevien rakennusten 

osalta.  

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkamisesta 

päättävät jäsenkuntien valtuustot. Perussopimuksen mukaan kuntayhty-

män varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suo-

rittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille perus-

pääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen 

sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jä-

senkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen 

osuuksien suhteessa.  

 

 Kunnan lausunnossa pyydetään tässä vaiheessa ottamaan erityisesti kan-

taa siihen, minkä organisaation alaisuudessa kuntayhtymän yhtymähalli-

tus ja tarkastuslautakunta toimisivat kuntayhtymän purkautumisen jäl-

keisten loppuselvitysten laatimiseen tarvittavan ajan. Kuntayhtymä pyy-

tää lisäksi nimeämään kunnan edustajan purkusopimusta valmistelevaan 

jäsenkuntien edustajien työkokoukseen 9.9.2022 klo 9.00.  

 

Purkusopimusluonnos ja kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus 

lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Pornaisten kunnalle ei ole merkitsevää, min-

kä organisaation alaisuudessa purkautumisen jälkeiset loppuselvitykset 

laaditaan. Kuntayhtymän purkamisesta päätetään perussopimuksen mu-

kaisesti myöhemmin kunnanvaltuustossa.   

 

     ./.. 
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Khall § 172  ./.. 

Purkusopimusta valmistelevaan työryhmään nimetään kunnan edustajak-

si talous- ja viestintäjohtaja Antti Kärkkäinen.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 173  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan sote, ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 

8/2022 § 79, 14.6.2022: Jäsenkuntaraportointi 1-4/2022. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan pöy-

täkirja 4/2022, 24.8.2022. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kuulutus 24.8.2022, lupatunnus 

VA2022:0043: Kaivoslain mukainen varausilmoitus. 

 Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 5/2022, 24.8.2022. 

 Päätöksiä ajalta 16.8. – 5.9.2022: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan, teknisen johtajan ja kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

Merkittiin tietoon saatetuksi.   

 

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

töksiin.    

 

______________________ 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 174 Muina asioina merkittiin: 

 

- Kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola esittäytyi kunnanhallitukselle 

kokouksen aluksi. Tapani Tapiola poistui kokouksesta esittelyn jäl-

keen klo 18.10.  

- Keusoten edustajia pyydetään esittelemään sosiaali- ja terveyspalve-

luiden palvelualuekohtaisia toteutumia ja ylitysennusteita sekä palve-

lutuotannon järjestämistä Pornaisissa. Tapaamisen ajankohdaksi esi-

tetään 19.9.2022 klo 16.00 (varalla 26.9.2022 klo 16.00). Sihteerille 

voi toimittaa 12.9.2022 mennessä Keusoten edustajille suunnattuja 

kysymyksiä.   

- Keskusteltiin työterveyshuollon järjestämisestä 1.1.2023 lähtien, kun 

nykyinen sopimus Kuninkaantien työterveyden kanssa päättyy.  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  5.9.2022  175 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

166, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

167, 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

167, 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

 


