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301 Kunnanhallitus § 190  3.10.2022 

Kunnanhallitus § 213  23.9.2019  367 

 

 

KUNNAN SITOUTUMINEN HANSEL OY:N SÄHKÖN 2020-2024 KILPAILUTUKSEEN, 

SÄHKÖN HINTASUOJAUS 

 

Khall § 213   Hansel Oy kilpailuttaa Kuntahankintojen kanssa fyysisen sähkön toimi-

  tuksen Kuntahankintojen asiakaskunnalle. 

 

   Kunnalla on tällä hetkellä sopimus Oulun Sähkömyynnin kanssa, sopi-

  mus päättyy 31.7.2021. 

 

   Sitoutuminen kilpailutukseen tulee tehdä 30.9.2019 mennessä. 

 

   Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Hansel Oy:n kirje Sähkö ja sal-

  kunhoito 2020 – 2024. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää, että kunta ilmoittaa sitoutumisensa Hansel Oy:n 

  sähkön 2020 – 2024 kilpailutukseen. 

 

   Kunnanhallitus toteaa, että kunta voi liittyä sopimukseen 1.8.2021. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksessa. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 190 Sähkön hinta on noussut kuluvan vuoden aikana rajusti ja tulevan talven 

osalta on odotettavissa vielä suurempia korotuksia hintoihin. Tällä het-

kellä Hanselin puitejärjestelyn kautta ostettavalle sähkölle ei ole hinta-

suojausta. Hankittavan sähkön hinta määräytyy sähköpörssin mukaisesti.  

 

 Hanselin kanssa on neuvoteltu mahdollisesta hintasuojauksesta ja he 

ovat valmiita järjestelyyn jossa Pornaisten kunnalla on mahdollista liit-

tyä hintasuojauksen piiriin kesken sopimuskauden. Mikäli hintasuojauk-

seen mennään, tulee sen piirissä olla koko sopimuskausi eli vuoden 2024 

loppuun asti. 

      ./.. 
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Khall § 190 ./.. 

 Hintasuojauksella ei ole tarkoitus saavuttaa 100% varmuutta sähkön 

hinnannousulle, mutta sen avulla voimme ennakoida tulevaa hintakehi-

tystä.  

  

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Hansel kuntasalkun asiakasra-

portti. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta ottaa Hanselin puitejärjes-

telyn kautta hankitulle sähkölle hintasuojauksen.  

   

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 26.9.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 191 Kunnanhallitukselle esitellään 26.9.2022 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 63 Eron myöntäminen Mira Ohvo-Harhakoskelle luottamus-

tehtävistä ja henkilöiden valitseminen hänen tilalleen 

Otteet: Mira Ohvo-Harhakoski, Tanja Suokivi, sivistyslau-

takunta, palkanlaskenta 

 

§ 64 Eron myöntäminen Mika Vilénille kunnanhallituksen jäse-

nyydestä ja II varapuheenjohtajan tehtävästä ja henkilön 

valitseminen hänen tilalleen  

 Otteet: Mika Vilén, Peter de Jong, Esa Ruskeepää, palkan-

laskenta 

 

§ 65 Valtuutettujen jättämä valtuustoaloite 

 Otteet: Aloitteen tekijä, kunnanjohtaja, tekninen toimi, 

kuntakehitys 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

   _______________________ 
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KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 192 Kirjastotoimenjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupa-

hakemuksen: 

 

  Kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 17.10.2022 

  alkaen: 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut, viimeinen työpäivä on 7.10.2022 

- työtehtäviin kuuluu muun muassa: asiakaspalvelu kirjastossa, yhteis-

työ eri sidosryhmien kanssa, asiakkaiden koulutus ja opastus säh-

köisten palveluiden käytössä, tapahtumatuotanto, some-tilien päivi-

tys ja kokoelmatyö 

- tehtävää ei voida jättää täyttämättä eikä toteuttaa uudelleen-

järjestelyin 

- talousarviossa on varattu määräraha 

 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.   

040 185 5314. 

   

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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KUNNANVIRASTO SULJETTUNA 5.12.2022 

 

Khall § 193 Henkilöstöltä on tullut toiveita, että kunnanvirasto voitaisiin pitää kiinni  

itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina 5.12.2022. 

   

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna maanan-

taina 5.12.2022.  

 

  Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät työssäoloa, niin vuosilomaa ei vah- 

 visteta ko. ajalle.  

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh.   

 040 185 5314. 

   

 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. 

Kiinteistöllä 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. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 194  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. Karttatasomittauksella kiinteistöllä on rantaviivaa 71,7 metriä. 

 

HAETAAN: 

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa Pornaisten kunnan raken-

nusjärjestyksen pykälästä 5.1.4, jossa määritetään rakennusten etäisyydet 

rantaviivasta. Lisäksi haetaan poikkeamista loma-asunnon muuttamiseen 

ympärivuotiseen asumiseen soveltuvaksi asunnoksi. Hakemuksella kiin-

teistöllä sijaitseva loma-asunto puretaan ja tilalle rakennetaan ympäri-

vuotiseen asumiseen soveltuva asuinrakennus (n. 81 ka-m2), sauna (n. 40 

ka-m2) ja autotalli (n. 40 ka-m2). Kiinteistöllä sijaitseva vaja on ilmoitet-

tu jätettäväksi 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 

 

      ./.. 
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Khall § 194  ./.. 

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.  

 

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. 

   

Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus RA-alueella on 6 % 

rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

- Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavamerkinnät ja määräyk-

set: Loma-asuntoalue (RA) 

- Rakennuspaikalle laskennallinen rakennusoikeus sallii haetun ra-

kentamisen 

- Rakennuspaikan koko (5040 m2) täyttää käyttötarkoituksen 

muuttamiseen vaaditun vähimmäisneliömäärän (3000 m2) 

- Rakennuspaikka liittyy alueelliseen vesi- ja viemäriverkostoon 

- Naapurien kuuleminen on päättynyt 7.9.2022 mennessä, eikä 

naapureilla ollut huomautettavaa 

 

     ./.. 
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Khall § 194  ./.. 

- Rakennuspaikan lähistölle on muodostunut pysyvää asutusta kar-

tanonrinteen, kartanorinteen laajennuksen ja panimokujan suun-

nitellun asemakaavojen myötä 

- Liitteenä toimitetussa asemapiirroksessa (Liite) uudisrakennus 

siirtyy kauemmaksi rantaviivasta (n. 26 m), kuin alueella tällä 

hetkellä sijaitseva purettava vapaa-ajan rakennus (n 20 m). 

- Askolan, Pukkilan, Pornaisten ja Myrskylän yhteinen rakennus-

järjestys (15.3.2013) 

 

 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. 

   

 Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

  

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin eh-

doin: 

- Rakennuspaikka säilyy lomarakentamisena 

- Saunarakennuksen koko on maksimissaan 25 k-m2  

- Rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesi- ja viemäriverkkoon 

- Rakentamisessa on otettava huomioon kulttuurimaiseman ja -

arvojen säilyminen 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 

040 185 5314. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  _______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

311 Kunnanhallitus § 195  3.10.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 195  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, aluevaltuusto, ote pöytäkirjasta 

6/2022, 22.9.2022 § 60: Pornaisten kunnan selvitys Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

 Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirja 3/2022, 7.9.2022. 

 Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta 

15.9.2022 § 140: Suunnittelutarveratkaisu 611-401-0001-0110. 

 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta, ote 

pöytäkirjasta nro 5/2022, 27.9.2022 §:t 1-3: Kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta, Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022. 

 Päätöksiä ajalta 20.9. – 3.10.2022: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan, teknisen johtajan ja kuntakehitys-

johtajan 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 

 

 

 

 

312 Kunnanhallitus § 196  3.10.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 196 Muina asioina merkittiin: 

 

1. Keskusteltiin yritystonttien palvelumuotoilukonseptista.   

2. Keskusteltiin kunnan väestönsuojiin varattujen joditablettien tilan-

teesta. Väestösuojien joditabletit on uusittu. Keskusteltiin, että kunta 

varaisi joditabletteja kunnan asukasmäärän mukaisesti. 

3. Kunnanhallituksen talousarvioseminaari 27.-28.10.2022 järjestetään 

Vierumäellä.  

 

Merkittiin, että Henna Nyrhivaara poistui kokouksesta tämän asian käsit-

telyn aikana klo 19.04. 

 

______________________ 

 

 

 



 

 

313 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  3.10.2022  197 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

191,192,194,195,196,197  

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

190,193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

190,193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

314 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 

 

 


