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Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2022 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  276 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

176  277 Eron myöntäminen Mika Vilénille kunnanhallituksen jäsenyydestä ja II va-

rapuheenjohtajan tehtävästä ja henkilön valitseminen hänen tilalleen 

    

177  278 Eron myöntäminen Mika Vilénille kunnanhallituksen valitsemista toimieli-

mistä ja henkilöiden valitseminen hänen tilalleen 

    

178 42 279 Kunnan luottokortit 

    

179  280 Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet 1.10.2022 lukien 

    

180  281-282 Kunnan edustajan valitseminen Seija Marttilan tilalle kunnan toimielimiin 

    

181  283-284 Kunnan edustajan valitseminen Hannu Haukkasalon tilalle kunnan toimie-

limiin 

    

182  285 Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen 

    

183  286-287 Erityisasiantuntijan viran perustaminen 1.-31.10.2022 väliseksi ajaksi ja 

nykyisen kunnanjohtajan siirtäminen perustettavaan virkasuhteeseen 

    

184 * 288-290 Valtuutettujen jättämä valtuustoaloite 

    

185 * 291-293 Lausunto poikkeamisesta/611-406-15-34 

    

186  294-295 Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 24.8.2022 tekemästä päätöksestä 

hyväksyä varausilmoitus malminetsintäluvan valmistelemiseksi Pornaisten 

kunnan alueelle 

    

187  296 Ilmoitusasiat 

    

188  297 Muut asiat 

    

189  298-299 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään tiedoksi ilm 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  15/2022 

Kunnanhallitus  Sivu 

  276 

KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2022 18.00 – 19.26 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Juntunen Juha 

Kalek Aija 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä  

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 176 – 189 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 22.9.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Liljan-Kukka Runolin-

na. 

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 22.9.2022 

Allekirjoitukset 

     

Erja Palviainen    Liljan-Kukka Runolinna 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 23.9.2022 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

277 Kunnanhallitus § 176  19.9.2022 

 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN MIKA VILÉNILLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA 

II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA HENKILÖN VALITSEMINEN HÄNEN  

TILALLEEN 

 

Khall § 176   Mika Vilén on toimittanut 2.9.2022 päivätyn pyynnön, jolla hän pyytää 

  eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton johdosta. 

 

   Mika Vilén on valittu kunnanhallituksen jäseneksi ja II varapuheenjohta-

  jaksi toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Mika Vilénille 

  eron kunnanhallituksen jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta sekä 

  valitsee henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 
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278 Kunnanhallitus § 177  19.9.2022 

 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN MIKA VILÉNILLE KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMISTA 

TOIMIELIMISTÄ JA HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN 

 

Khall § 177   Mika Vilén on toimittanut 2.9.2022 päivätyn pyynnön, jolla hän pyytää 

  eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton johdosta. 

 

   Kunnanhallitus on valinnut Mika Vilénin vuosiksi 2021 – 2023 seuraa-

  viin toimielimiin: 

 

- Vesiosuukunta Mustijoen osuuskuntakokouksen kunnan edustaja 

- kunnan ja seurakunnan yhteisen leirikeskustoimikunnan jäsen 

- palkkatoimikunnan jäsen 

- yhteistyötoimikunta, Juha Virkin varajäsen 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää eron Mika Vilénille edellä luetelluista toimie-

  limistä. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus nimeää henkilöt seuraaviin toimielimiin: 

 

- kunnan edustajan Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokoukseen 

- jäsenen kunnan ja seurakunnan yhteiseen leirikeskustoimikuntaan 

- jäsenen palkkatoimikuntaan 

- yhteistyötoimikuntaan Juha Virkin varajäsenen 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus myönsi eron Mika Vilénille Vesiosuuskunta Mustijoen 

osuuskuntakokouksen kunnan edustajuudesta, kunnan ja seurakunnan 

yhteisen leirikeskustoimikunnan jäsenyydestä, palkkatoimikunnan jäse-

nyydestä ja yhteistyötoimikunnan varajäsenyydestä (Virkki).   

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi edellä lueteltuihin toimieli-

miin Mika Vilénin tilalle Peter de Jongin.  

   

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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279 Kunnanhallitus § 178  19.9.2022 

 

 

 

KUNNAN LUOTTOKORTIT 

 

Khall § 178, liite 42 Kunnan luottokorttia on voinut käyttää virkatehtävien hoitamisesta ai-

  heutuneiden menojen maksamiseen. Kunnan luottokortti on tällä hetkellä 

  myönnetty kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle ja hallintojohtaja Seija 

  Marttilalle. Luottokortteina on ollut Eurocard Corporate –kortit.  

 

   Kunnan luottokortti on perusteltua myöntää viranhaltijoille, joiden teh-

  täviin kuuluu mm. kunnan edustuksellisia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä 

  Pornaisten kunnassa kuuluu ylimmälle johdolle sekä toimialajohdolle.  

 

Kunnassa on valmisteltu luottokorttien käyttöohjeet, jotka sisältävät tar-

kemmat ohjeistukset korttien käytöstä. Luottokorttiohjeistus on pöytäkir-

jan liitteenä nro 42. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää 1.10.2022 lukien Eurocard-luottokortin kun-

  nanjohtajalle ja toimialajohtajille eli Antti Kuuselalle, Tapani Tapiolalle, 

  Antti Ikoselle, Jari Wäreelle ja Antti Kärkkäiselle.  

 

  Kunnanhallitus päättää samalla irtisanoa Seija Marttilan käytössä olleen 

  Eurocard-luottokortin 1.10.2022 lukien. Hannu Haukkasalon Eurocard-

  luottokortti irtisanotaan 1.11.2022 lukien. 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy lisäksi liitteen nro 42 mukaiset kunnan luotto-

  kortin käyttöohjeet. Luottokorttilaskujen hyväksynnässä noudatetaan 

  kunnan ostolaskukäytänteitä.  

 

  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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280 Kunnanhallitus § 179  19.9.2022 

 

 

 

KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET 1.10.2022 LUKIEN 

 

Khall § 179   Kunnan hallinto-organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi kunnan 

  pankkitilien käyttöoikeudet tulee päivittää 1.10.2022 lukien. Kunnan 

  pankkitileihin on tällä hetkellä käyttöoikeus kunnanjohtaja Hannu  

  Haukkasalolla, hallintojohtaja Seija Marttilalla ja talous- ja viestintäjoh-

  taja Antti Kärkkäisellä. 

 

   Pankkitilien käyttöoikeus on muuttuvan hallinto-organisaation perusteel-

  la tarpeen myöntää kunnanjohtajalle, kuntakehitysjohtajalle ja hallinto- 

  ja talousjohtajalle. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää kunnan pankkitilien (OP-Pohjola, Danske  

  Bank, Aktia) käyttöoikeudet kunnanjohtaja Antti Kuuselalle, kuntakehi-

  tysjohtaja Tapani Tapiolalle ja hallinto- ja talousjohtaja Antti Kärkkäi-

  selle 1.10.2022 lukien.  

 

  Samalla kunnanhallitus päättää poistaa pankkitilien käyttöoikeudet  

  Hannu Haukkasalolta ja Seija Marttilalta 1.10.2022 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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281 Kunnanhallitus § 180  19.9.2022 

 

 

 

KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN SEIJA MARTTILAN TILALLE KUNNAN  

TOIMIELIMIIN 

 

Khall § 180   Hallintojohtaja Seija Marttilan virkasuhde päättyy 1.10.2022. Seija  

  Marttila on valittu kunnan edustajaksi toimikaudelle 2021-2023 seuraa-

  viin yhtiökokouksiin, vuosikokouksiin tai kunnan toimikuntiin: 

 

- Asunto Oy Pornaisten Puistomäki, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Kirveskoski, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Katajisto, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi, yhtiökokousedustaja 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, Hannu Haukkasalon varana 

- Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja 

- Kuntarahoitus Oyj yhtiökokous, Hannu Haukkasalon varana 

- Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokous, Hannu Haukkasalon 

varana 

- Kuntien Tiera Oy, yhtiökokousedustaja 

- Sarastia Oy, yhtiökokousedustaja 

- kunnan ja seurakunnan yhteisen leirikeskustoimikunnan jäsen 

- kunniamerkkitoimikunnan jäsen 

- hallinnon kehittämistoimikunnan jäsen 

- palkkatoimikunnan jäsen 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää Seija Marttilan tilalle edustajat seuraaviin toi-

  mielimiin 1.10.2022 alkaen: 

 

- Asunto Oy Pornaisten Puistomäki, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Kirveskoski, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Katajisto, yhtiökokousedustaja 

- Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi, yhtiökokousedustaja 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, vuosikokouksen varaedustaja 

- Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja 

- Kuntarahoitus Oyj yhtiökokous, varayhtiökokousedustaja 

- Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokouksen varaedustaja 

- Kuntien Tiera Oy, yhtiökokousedustaja 

- Sarastia Oy, yhtiökokousedustaja 

- kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta, jäsen 

- kunniamerkkitoimikunta, jäsen 

- hallinnon kehittämistoimikunta, jäsen 

- palkkatoimikunta, jäsen   
     ./.. 
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282   Kunnanhallitus § 180  19.9.2022 

 

Khall § 180  ./.. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Seija Marttilan tilalle seuraaviin toimielimiin 

kunnan edustajiksi 1.10.2022 alkaen: 

 

- Asunto Oy Pornaisten Puistomäki, yhtiökokousedustaja: Antti Kärk-

käinen 

- Asunto Oy Kirveskoski, yhtiökokousedustaja: Antti Kärkkäinen 

- Asunto Oy Pornaisten Niittyrinne, yhtiökokousedustaja: Antti Kärk-

käinen 

- Asunto Oy Pornaisten Katajisto, yhtiökokousedustaja: Antti Kärk-

käinen 

- Asunto Oy Pornaisten Kirkkotien Helmi, yhtiökokousedustaja: Antti 

Kärkkäinen 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, vuosikokouksen varaedustaja: Tapani 

Tapiola 

- Kunta-asunnot Oy, yhtiökokousedustaja: Tapani Tapiola 

- Kuntarahoitus Oyj yhtiökokous, varayhtiökokousedustaja: Antti 

Kärkkäinen 

- Helsingin seudun kauppakamarin vuosikokouksen varaedustaja:  

Tapani Tapiola  

- Kuntien Tiera Oy, yhtiökokousedustaja: Antti Kärkkäinen 

- Sarastia Oy, yhtiökokousedustaja: Antti Kärkkäinen 

- kunnan ja seurakunnan yhteinen leirikeskustoimikunta, jäsen: Antti 

Kärkkäinen 

- kunniamerkkitoimikunta, jäsen: Antti Kärkkäinen 

- hallinnon kehittämistoimikunta, jäsen: Antti Kärkkäinen 

- palkkatoimikunta, jäsen: Antti Kärkkäinen 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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283 Kunnanhallitus § 181  19.9.2022 

 

 

 

KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN HANNU HAUKKASALON TILALLE KUNNAN 

TOIMIELIMIIN 

 

Khall § 181   Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon virkasuhde kunnanjohtajana päättyy 

  1.10.2022. Hannu Haukkasalo on valittu kunnan edustajaksi toimikau-

  delle 2021-2023 seuraaviin yhtiökokouksiin, vuosikokouksiin tai kunnan 

  toimikuntiin: 

 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, vuosikokousedustaja 

- Kunta-asunnot Oy, yhtiökokous, Seija Marttilan varana 

- Kuntarahoitus Oyj, yhtiökokousedustaja  

- Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke, vuosikokousedustaja 

- Helsingin seudun kauppakamari, vuosikokousedustaja 

- Kuntien Tiera Oy, yhtiökokous, Seija Marttilan varana 

- Sarastia Oy, yhtiökokous, Seija Marttilan varana 

- hallinnon kehittämistoimikunnan jäsen 

- palkkatoimikunnan jäsen 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää Hannu Haukkasalon tilalle kunnan edustajat seu-

  raaviin toimielimiin 1.10.2022 alkaen: 

 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, vuosikokousedustaja 

- Kunta-asunnot Oy, varayhtiökokousedustaja 

- Kuntarahoitus Oyj, yhtiökokousedustaja  

- Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke, vuosikokousedustaja 

- Helsingin seudun kauppakamari, vuosikokousedustaja 

- Kuntien Tiera Oy, varayhtiökokousedustaja 

- Sarastia Oy, varayhtiökokousedustaja 

- hallinnon kehittämistoimikunta, jäsen 

- palkkatoimikunta, jäsen 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

       ./.. 
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284 Kunnanhallitus § 181  19.9.2022 

 

 

 

Khall § 181  ./.. 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Hannu Haukkasalon tilalle kunnan edustajiksi 

seuraaviin toimielimiin 1.10.2022 alkaen: 

 

- Kehittämisyhdistys Silmu ry, vuosikokousedustaja: Antti Kuusela 

- Kunta-asunnot Oy, varayhtiökokousedustaja: Antti Kuusela 

- Kuntarahoitus Oyj, yhtiökokousedustaja: Antti Kuusela 

- Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke, vuosikokousedustaja:  

Antti Kuusela 

- Helsingin seudun kauppakamari, vuosikokousedustaja: Antti Kuuse-

la 

- Kuntien Tiera Oy, varayhtiökokousedustaja: Antti Kuusela 

- Sarastia Oy, varayhtiökokousedustaja: Antti Kuusela 

- hallinnon kehittämistoimikunta, jäsen: Antti Kuusela 

- palkkatoimikunta, jäsen: Antti Kuusela 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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285 Kunnanhallitus § 182  19.9.2022 

 

 

 

KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN 

 

Khall § 182 Pornaisten kunnanvaltuusto on 20.6.2022 §:ssä 51 valinnut kunnanjohta-

jan virkaan Antti Kuuselan. 

 

Antti Kuusela on ilmoittanut 16.8.2022 päivätyllä viestillä, että hän ottaa 

kunnanjohtajan viran vastaan 1.10.2022 lukien. Antti Kuusela on toimit-

tanut samalla hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 

 

Nykyisen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon kanssa on sovittu, että hän 

siirtyy 1-31.10.2022 väliseksi ajaksi perustettavaan virkaan erikseen teh-

tävän päätöksen mukaisesti.  

 

  Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:   

 

  Hyväksyttävään lääkärintodistukseen nojautuen kunnanhallitus päättää 

 vahvistaa kunnanjohtajan vaalin. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Antti Kuusela aloittaa  

 Pornaisten kunnanjohtajan virassa 1.10.2022. Virassa noudatetaan  

 6 kuukauden koeaikaa. 

 

Kunnanjohtaja Antti Kuuselan kokonaispalkaksi kunnanhallitus vahvis-

taa 8.346,00 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 20,00 euron suuruisen puhe-

linedun. 

  

  Johtajasopimus tuodaan käsittelyyn myöhemmin. 

 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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ERITYISASIANTUNTIJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1.-31.10.2022 VÄLISEKSI AJAKSI JA 

NYKYISEN KUNNANJOHTAJAN SIIRTÄMINEN PERUSTETTAVAAN VIRKASUHTEE-

SEEN 

 

Khall § 183 Pornaisten kunnanvaltuusto on 20.6.2022 §:ssä 51 valinnut kunnanjohta-

jan virkaan Antti Kuuselan. Antti Kuusela on ilmoittanut, että hän ottaa 

kunnanjohtajan viran vastaan 1.10.2022 lukien.  

 

Nykyisen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon kanssa on sovittu, että hä-

nen virkanimikkeensä muuttuu 1-31.10.2022 väliseksi ajaksi.  

 

Kunnanjohtajan tehtävä on lakiin perustuva. Hallintosäännön 31 §:n pe-

rusteella valtuusto päättää toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja 

lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kunnanhallitus 

päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka-

nimikkeen muuttamisesta. 

 

Virnahaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhal-

tijalain 24 §:n nojalla päättää hallintosäännön 39 §:n mukaan viranomai-

nen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toi-

mivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus. 

 

  Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:   

 

Kunnanhallitus päättää perustaa hallinto- ja taloustoimialalle erityisasi-

antuntijan viran 1-31.10.2022 väliseksi ajaksi. Samalla kunnanhallitus 

päättää siirtää kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon suostumuksensa pe-

rusteella tähän virkaan 1-31.10.2022 väliseksi ajaksi. 

 

Haukkasalon palkkaus ja hänelle aiemman virkasuhteensa johtajasopi-

muksessa määritellyt ehdot pysyvät ennallaan siihen asti, kun Haukkasa-

lo jää eläkkeelle 1.11.2022 lukien.  

 

Erityisasiantuntija toimii kunnanjohtajan sijaisena, kunnes kunnanhalli-

tus 1.10.2022 voimaan tulevan hallintosäännön perusteella tekee erilli-

sen päätöksen kunnanjohtajan sijaisesta. Sijaisuus on voimassa korkein-

taan 31.10.2022 asti. 

 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 Juha Virkki, puh. 0400 841 293. 

 

       ./.. 
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Khall § 183  ./..  

   

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Hannu Haukkasalo ilmoitti olevansa esteellinen asian kä-   

sittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon    

ajaksi (esteellisyysperuste: HallintoL 28.1 §). 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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Kunnanvaltuusto § 35  30.5.2022  63 

Kunnanhallitus § 114  16.5.2022  182 

 

VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE 

 

Khall § 114   Liljan-Kukka Runolinna ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraa-

  van sisältöisen 27.9.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: 

 

   ”Asumisrauhan takaaminen pornaislaisille 

   Me allekirjoittaneet valtuutetut tuomme Pornaisten kunnan tietoon huo-

  lemme asuinympäristömme tilasta ja sen valvonnan puutteellisuudesta 

  sekä sen vaikutuksesta kunnan imagoon ja vaadimme välittömiä toimen-

  piteitä asian korjaamiseksi. Kyläalueita koskien kunnan tulee välittömäs-

  ti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osayleiskaavan mukaisilla kyläalueilla 

  kiinteistöjä käytetään kaavan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Ympäristö-

  haittoja on osin tunnistettu, mutta viranomaisen toimenpiteet ovat olleet 

  riittämättömiä haittojen poistamiseksi. Muun muassa maaperän pilaan-

  tumisen riski on todellinen.    

 

   Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun viranomaiset eivät ole hoitaneet 

  tehtäviään viranomaisvelvoitteen mukaisesti. Pornaisten kunnan asuk-

  kailla on oikeus asumisrauhaan ja turvalliseen, terveelliseen sekä viih-

  tyisään elinympäristöön. Tämän oikeuden puolustaminen on sekä Por-

  naisten kunnan että Askolan rakennus- ja ympäristösuojeluviranomaisen 

  yksi tärkeimpiä tehtäviä.               

 

   Esitämme, että Pornaisten kunta arvioi Askolan rakennus- ja ympäris-

  tönsuojelun viranomaistoiminnan vaikutukset Pornaisten kunnan ima-

  goon ja vetovoimaisuuteen sekä Pornaisten kunta ryhtyy välittömästi vi-

  ranomaiselle kuuluviin toimenpiteisiin asumisrauhan ja terveellisen, tur-

  vallisen sekä viihtyisän elinympäristön takaamiseksi ja palauttamiseksi. 

  Pornaisten kunnan on saatettava Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun 

  viranomaistoiminta julkisuudessa olleen tapauksen virheiden johdosta 

  aluehallintoviranomaisen arvioitavaksi.” 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa: 

 

   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökier-

  ros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastus-

  käynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölauta-

  kunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuoje-

  lumääräysten uudistamisen aikataulusta. 

 

 

        ./.. 
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Kunnanvaltuusto § 35  30.5.2022  64 

Kunnanhallitus § 114  16.5.2022  183 

 

Khall § 114   ./.. 

   Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

  20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten. 

 

   Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on lop-

  puun käsitelty. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: 

     

   Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa: 

 

   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökier-

  ros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastus-

  käynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölauta-

  kunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuoje-

  lumääräysten uudistamisen aikataulusta. 

 

   Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

  20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten. 

 

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteen käsit-

tely on kesken. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.   

 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 35  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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Khall § 184 ./.. 

 Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Pornaisten kunnan tulisi saattaa Asko-

lan rakennus- ja ympäristöviranomaisen toiminta Etelä-Suomen aluehal-

lintoviranomaisen (AVI) arvioitavaksi. Viranomaistoiminnasta on useis-

sa tapauksissa mahdollisuus tehdä kantelu. Sen selvittämiseksi, kuuluiko 

valtuustoaloitteessa esitetty asia kantelumenettelyn piiriin tai voisiko se 

olla ns. valvonta-asia, aluehallintoviranomaiselle lähetettiin asiaa koske-

va kannanottopyyntö. 

 

 Aluehallintovirasto on vastannut 12.8.2022 kunnan kannanottopyyntöön. 

 Viraston vastaus lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenu-

meroa. 

 

AVI:n vastauksen pääsisältö oli seuraava: 

 kunta ei voi kannella omasta toiminnastaan 

 kunta ei voi toimia kantelijana kunnan asukkaan puolesta tätä koske-

vassa asiassa – asukkaan pitää itse tehdä kantelu 

 kanteluna ei voi käsitellä asiaa tai päätöksiä, joista on jonkun muun 

lainsäädännön nojalla valitusmahdollisuus  

 sähköpostiaineiston salassapitoasiaan ei AVI ottanut kantaa, kun 

kanteluakaan ei voinut asiassa tehdä 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:   

 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on edennyt ja luonnos on tu-

lossa kuntaan lausunnolle. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi AVI:n antaman vastauksen ja kuulee 

kunnanjohtajan selostuksen toimenpiteistä, joilla rakennus- ja ympäris-

tövalvonnan toimintaa on tarkoitus uudistaa.  

 

Kunnanhallitus päättää antaa AVI:n vastauksen edelleen tiedoksi kun-

nanvaltuustolle ja esittää samalla valtuustolle, että valtuustoaloite on 

loppuun käsitelty. 

   

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-15-34 

 

Khall § 185  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-15-34 omistaja on jättänyt poikkeamislupahake-

muksen Lupapiste.fi palvelun kautta.  

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Laukkosken kylässä Vuoteenkoskentien varrella Ete-

läisten kylien osayleiskaavan maakunnallisesti arvokkaalla Mustijoen 

kulttuurimaisema-alueen sisällä RA alueella. Kiinteistön pinta-ala on 

5040 m2. 

 

HAETAAN: 

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa Pornaisten kunnan raken-

nusjärjestyksen pykälästä 5.1.4., jossa määritetään rakennusten etäisyy-

det rantaviivasta. Lisäksi haetaan poikkeamista loma-asunnon muuttami-

seen ympärivuotiseen asumiseen soveltuvaksi asunnoksi. Hakemuksella 

kiinteistöllä sijaitseva loma-asunto puretaan ja tilalle rakennetaan ympä-

rivuotiseen asumiseen soveltuva asuinrakennus, sauna ja autotalli. Kiin-

teistöllä sijaitseva vaja jätetään paikoilleen.  

 

Asemapiirroksen mukaan uusi päärakennus siirtyy 26 m päähän ranta-

viivasta ja uusi saunarakennus 24 m päähän rantaviivasta. Rakennus-

paikka liitetään alueelliseen vesi- ja viemäriverkkoon. 

 

Hakijan valtuuttama arkkitehti perustelee asuinrakennuksen sijoittumista 

seuraavasti:  

1) näin sijoitamme sen samaan linjaan naapureiden kanssa jolloin ne yh-

dessä muodostavat kauniin muodostelman rakennuksista tonteille pellon 

reunaan 

2) se ei sijoitu naapureiden talojen taakse näköalattomasti, vaan sen 

eteen muodostuu hieno ja avoin näköala joelle 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Maakunnallisesti arvokkaalla Mustijoen laakson kulttuurimaisema-

alueella tapahtuvassa rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on otettava 

huomioon kulttuurimaiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 

merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Alueella on kiel-

letty teleliikennemastojen rakentaminen. 

 

RA alue on tarkoitettu ensisijaisesti loma-asuntojen rakentamiseen. Kiin-

teistöllä sijaitsee kaksi käytetyn rakennuspaikan symbolia.  

 

     ./.. 
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Khall § 185  ./.. 

Eteläisten kylien osayleiskaavassa uudis-, täydennys- ja korjausrakenta-

minen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan. Rakentami-

nen tulee ohjata mahdollisuuksien mukaan peitteisille alueille sekä ole-

massa olevien rakennusten ja teiden yhteyteen.  

 

Alueella olevan lomarakennuksen käyttötarkoitus voidaan osayleiskaa-

van mukaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi seuraavin ehdoin: 

 

- rakennuspaikan koko on vähintään 3000 m² 

- rakennuspaikan lähistöllä on pysyvää asutusta, ja muutos tukee 

kylärakennetta 

- rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon 

tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon 

- asuinrakennus on riittävän etäisyyden päässä rannasta  

- rakennuspaikka on olemassa olevan päätieverkon tuntumassa ja 

uudisrakentaminen tai rakennuksen kunnostus- ja laajennustyöt 

toteutetaan ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan sopeut-

taen. 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

- rakennuspaikan koko (5040 m2) täyttää käyttötarkoituksen muut-

tamiseen vaaditun vähimmäisneliömäärän (3000 m2) 

- rakennuspaikka liittyy alueelliseen vesi- ja viemäriverkostoon 

- naapurien kuuleminen on päättynyt 7.9.2022 mennessä, eikä 

naapureilla ollut huomautettavaa 

- Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavamerkinnät ja määräyk-

set: Loma-asuntoalue (RA) 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kartta alueesta ja asemapiirros-

 luonnos. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin eh-

doin: 

- rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesi- ja viemäriverkkoon 

- rakentamisessa on otettava huomioon kulttuurimaiseman ja -

arvojen säilyminen 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

   

       ./.. 
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Khall § 185 ./.. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmistel-

  tavaksi. 

 

  ______________________ 
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VALITUS TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON 24.8.2022 TEKEMÄSTÄ PÄÄ-

TÖKSESTÄ HYVÄKSYÄ VARAUSILMOITUS MALMINETSINTÄLUVAN VALMISTELE-

MISEKSI PORNAISTEN KUNNAN ALUEELLE 

 

Khall § 186  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 24.8.2022 päättänyt hyväksyä ele-

mentX Finland Oy:n varaushakemuksen malminetsintäluvan valmiste-

lua varten. Malminetsintää on hakemuksen perusteella tarkoitus harjoit-

taa yli 1600 km2-kokoisella alueella Itä-Uudellamaalla ja sen lähialueil-

la. Pornaisten kunnan alue sisältyy lähes kokonaan varausalueeseen. Et-

sittäviä malmeja ovat litium, tina, tantaali, kupari, uraani, ytrium, skan-

dium sekä lantanoidit. 

 

  Asianosaisilla on mahdollisuus hakea päätökseen muutosta valittamalla 

siitä Helsingin hallinto-oikeuteen 30.9. mennessä. 

 

 Varauksen tekijä elementX Finland Oy ei ole tosiasiallisesti ilmoituk-

sessaan taikka ilmoituksensa liitteissä toimittanut kaivoslain 44 §:n 1 

mom. mukaista riittävän tarkkaa suunnitelmaa malminetsintälupahake-

muksen valmistelusta sekä selvitystä valmisteluresursseistaan. Kaivos-

viranomaisen on hylättävä varaus, jos on painavia perusteita epäillä, et-

tä varausalueen laajuuden johdosta tai muista syistä varaajalla ei ole 

edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan hakea malminetsintälupaa. 

 Pornaisten kunta katsoo, että varaushakemuksen hyväksymiselle ei ole 

ollut kaivoslaissa asetettuja edellytyksiä.  

    

Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

Kunnanhallitus päättää valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen Turvalli-

suus- ja kemikaaliviraston päätöksestä 24.8.2022, jolla virasto hyväksyi 

elementX Finland Oy:n varaushakemuksen malminetsintäluvan valmis-

telua varten. 

 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon ja talous- 

ja viestintäjohtaja Antti Kärkkäisen laatimaan valituskirjelmän ja toimit-

tamaan valituskirjelmän Helsingin hallinto-oikeudelle annetussa määrä-

ajassa. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

     ./.. 
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Khall § 186  ./.. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 187  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.9.2022 nro 253/2022, 

dnro ESAVI/35395/2021: Maankaatopaikan ja kierrätysterminaalin 

toiminnan muuttaminen hulevesien osalta, Pornainen. 

 Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta 25.8.2022 § 

89: Eteva kuntayhtymän puolivuosikatsaus 1-6/2022. 

 Oikeusministeriön kirje 14.9.2022, VN/12272/2022: Vuoden 2023 

eduskuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoit-

taminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulu-

tus ym. 

 Päätöksiä ajalta 6. – 19.9.2022: 

Kunnanjohtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

Merkittiin tietoon saatetuksi.    

 

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

töksiin.     

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 188 Muita asioita ei ollut. 

 

_________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  19.9.2022  189 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

176,182,184,185,187,188,189  

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

177,178,179,180,181,183,186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

177,178,179,180,181,183,186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

299 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 

 

 


