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PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

23/2008
Kunnanhallitus

Sivu

548
KOKOUSAIKA

Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 – 19.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Lempinen Tapani
Janhunen Sari, poissa
Nurmi Keijo
Rantala Markku
Rusi Tuula
Tanner Tuula
Virkki Juha
Mattila Kaj

puheenjohtaja

Leivoja Matti
Putus Jaana
Yrtti Seppo
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Kaikkonen Timo
Upola Ulla-Maija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä
kamreeri, pöytäkirjanpitäjä
aluearkkitehti, asiantuntija §:n 264
aikana klo 18.00-18.30

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Sari Janhusen varajäsen

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

264 – 276

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 18.12.2008.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rusi ja Juha Virkki.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tapani Lempinen

Timo Kaikkonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 18.12.2008
Allekirjoitukset

Tuula Rusi
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Juha Virkki

Aika ja paikka

Pornainen 19.12.2008
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
Khall § 264, liite 46

Osayleiskaavatyön jatkamista koskevat periaatteet
Kirkonkylän osayleiskaava on ollut MRA 30 §:n mukaisesti luonnoksena nähtävillä 8.3.- 7.4.2004. Kirkonkylä jäi odottamaan päätöstä Pohjoisten ja Eteläisten kylien osayleiskaavojen mitoituksesta. Kirkonkylän
osayleiskaavan tavoitteena on ensisijaisesti ohjata asemakaavoitusta:
kirkonkylää kehitetään asumisen ja palvelujen keskittymänä eli alueelta
haetaan taajaman laajenemis- ja tiivistämisalueet. Kaavan reuna-alueilla
on kuitenkin selkeästi haja-asutusluonteista aluetta, joka tarvitsee rakentamisen ohjaamiseksi emätilatarkastelun ja mitoituksen.
Osayleiskaavatyön jatkamista koskevat periaatteet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.5.2008. Periaateratkaisussa määriteltiin kirkonkylän
osalta, että osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja kirkonkylän
reuna-alueille laaditaan mitoitus noudattaen pohjoisten ja eteläisten kylien osayleiskaavojen periaatteita.
Luonnoksesta ehdotukseksi
Kirkonkylän osayleiskaavassa esitetään tavoitteena olevan kehityksen
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet asemakaavoituksen sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet erottuvat kaavakartalla selkeinä valkoisina alueina muutoin
värillisellä kartalla. Muutokset tiestöön ja reitistöihin erottuvat punaisella värillä.
Luonnosvaiheen jälkeen osayleiskaavoitusta on käsitelty valtuustoseminaareissa. Helmikuussa 2007 pidetyssä seminaarissa tutkittiin kirkonkylän mahdollisuuksia ottaa vastaan suurempaa väestömäärää kuin puolet
kuntaan suuntautuvasta kasvusta; tämä olisi kunnan talouden, kestävän
kehityksen sekä yhdyskuntarakenteen kannalta tavoiteltava suunta.
Luonnosvaiheen jälkeen on lisätty alueita asuntorakentamiselle, palvelurakentamiselle ja teollisuusrakentamiselle.
Asemakaava-alueen sisällä on runsaasti tiivistämismahdollisuuksia.
Keskeiset tiivistämisen alueet on varattu palvelu- ja liikerakentamiselle,
joissa yhdistäminen asumiseen on myös mahdollista. Asumiselle on varattu laajenemisalueita nykyisen rakenteen ympäriltä kuitenkin siten, että
arvokkaat maisema-alueet kuten jokilaakso ja laajat viljelysalueet jäävät
./..
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rakentamisen ulkopuolelle. Järvenpääntien varteen on osoitettu nykyiselle teollisuusalueelle laajenemisalueet ja vähäisempiä työpaikkarakentamisen alueita (asutuksen ja yrittämisen yhdistäminen) asutuksen reunamille. Uusiin tieyhteyksiin varaudutaan sekä itä- että länsireunalla taajamaa (Helsingintie-Monninkyläntie ja Rantalantie-Järvenpääntie); lisäksi on esitetty vähäisempiä tieyhteyksiä rakenteen sisällä liikenteen
välityskyvyn turvaamiseksi.
Osayleiskaavan reuna-alueiden mitoitus
Kirkonkylän osayleiskaavan mitoitusperusteet koskevat varsinaisen taajaman ulkopuolisia haja-asutusalueita: suunnittelussa kaava-alue on jaettu mitoitettavaan haja-alueeseen sekä myöhemmin asemakaavalla toteutettavaan kylä- ja keskusta-alueeseen. Yleiskaavan mitoitus perustuu
pääasiassa hajarakennusoikeuden osoittamiseen. Alueella on käytetty
samoja mitoitusperiaatteita kuin eteläisten kylien ja pohjoisten kylien
osayleiskaavoissa. Haja-alueella maankäyttöratkaisut on tutkittu tilakohtaisesti ja rakennusoikeus on osoitettu kartalla maa- ja metsätalousalueelle, jossa rakennuspaikan sijainti harkitaan tapauskohtaisesti lupakäsittelyjen yhteydessä. Rakennettuja kiinteistöjä mitoitettavalla alueella on
167 kpl ja mitoituksen mukaan uusia rakentamismahdollisuuksia on 94
kpl. Mitoituslaskennan perusteet ja siihen liittyvät taulukot ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavan mitoituksen tavoitteena on maanomistajittain tasapuolisesti osoitettu rakennusoikeus siten, että uusi rakenne sijoittuu mahdollisuuksien
mukaan jo olemassa olevan rakenteen läheisyyteen.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta karttaan tehdyt muutokset ja täydennykset
Kaavaluonnokseen on tehty seuraavia merkittäviä muutoksia ja täydennyksiä lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta:
-

uusi tieyhteys taajaman länsipuolelta ohittavalla linjaukselle on
lisätty Rantalantieltä Järvenpääntielle
Pormestarin rinteen rakentamiselle varattua aluetta on kevennetty
joen rannassa
Monninkyläntien pohjoispuolella ollut työpaikka-alue on poistettu ja eteläpuolella olevaa aluetta on supistettu
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

15.12.2008

551

Kunnanhallitus

§ 264

Khall § 264

./..
- ulkoilureitti Valkjärveltä kirkonkylän suuntaan on lisätty maakuntakaavan mukaisesti
- Ylijoen ja Hiukanarontien välille merkittyä ulkoilureittiyhteyttä
on siirretty noudattamaan mahdollisimman hyvin olemassa olevia teitä
- Hiukanarontien varteen sijoittuvaa asumisen aluetta on supistettu
- maa- ja metsätalousalueen kaavamääräyksiä on yhtenäistetty eteläisten ja pohjoisten kylien osayleiskaavojen kaavamääräyksiä
vastaaviksi
- Myllykoskeen on lisätty sm-merkintä
- kaavan yleisiin määräyksiin on lisätty määräykset melusta ja radonista ja
- uusia tieyhteyksiä rakenteen sisällä on poistettu tai linjauksia tarkistettu.
Lisäksi on lausuntojen pohjalta tehty vähäisempiä tarkistuksia kaavamääräyksiin ja täydennyksiä selostukseen. Maanomistajien mielipiteiden
pohjalta on tehty vähäisiä tarkistuksia aluevarauksiin koskien maanomistajan kiinteistöä.
Oikeusvaikutteisuus
Kirkonkylän osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on kaavan aiempi käsittely (2/2004).
Tiedoksi ilman liitenumeroa on lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät
sekä niihin laaditut vastineet ja päätösehdotukset.
Liitteenä 46 on kaavaselostus sekä osayleiskaavakartta merkintöineen ja
määräyksineen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet ja niiden
pohjalta kaava-asiakirjoihin päätösehdotusten mukaisesti tehdyt
tarkistukset
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

15.12.2008

552

Kunnanhallitus

§ 264

Khall § 264

./..
- asettaa Kirkonkylän osayleiskaavan MRL:n 19 §:n mukaisesti
ehdotuksena nähtäville ja pyytää viranomaisilta kaavaehdotuksesta lausunnot.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti siten muutettuna, että
taajaman itäpuolelta ohittavasta uudesta tieyhteydestä poistetaan vaihtoehdon V 2 mukainen linjaus. Linjauksen eteläosa noudattaa Mätikistöntien linjausta.
Merkittiin, että Tuula Tanner poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________________
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JORAA OY:N JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN
KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 265, liite 47

Joraa Oy:n ja Pornaisten kunnan välillä on laadittu kauppakirjaluonnos,
jolla Pornaisten kunta myy Joraa Oy:lle Hevonselän kylässä omistamastaan tilasta Honkahuoppi RN:o 1:86 (611-402-1-86) neljäntuhannenviidensadankolmenkymmenen (4 530) neliömetrin suuruisen määräalan
hintaan neljäkymmentäviisituhattakolmesataa (45.300) euroa.
Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) ja muodostaa ohjeellisen tontin 3. korttelissa 300 Pornaisten Portin asemakaava-alueella.
Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset toimitilarakennukset, joiden yhteenlaskettu koko on
vähintään 15 % tontin pinta-alasta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun
kunnanhallituksen kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, siihen
valmiusasteeseen, että niissä voidaan suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä käyttöönottokatselmus. Toimitiloista vähintään 550 km2 tulee olla lämmintä tilaa. Rakennettavat tilat tulevat pääosin rakennus- ja maanrakennusalalla toimivan yrityksen omaan käyttöön ja osin
vuokrattavaksi.
Muut kaupan ehdot käyvät selville esityslistan liitteenä 47 olevasta
kauppakirjaluonnoksesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Joraa Oy:n ja Pornaisten kunnan välillä tehdyn
kaupan liitteenä 47 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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MÖNTTINEN PAULI, POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO
Khall § 213

ASIA
Rakentamista koskeva poikkeaminen. Kunnanhallitus antaa lausunnon
jätetystä hakemuksesta alueelliselle ympäristökeskukselle; poikkeamisvalta asiassa kuuluu ympäristökeskukselle.
HAKIJA
Pauli Mönttinen
Pilttarintie 70
07150 LAUKKOSKI
puh. 040 839 1597
HAKEMUS
Rakennuspaikan sijainti
Pornainen, Laukkoski, Pilttarintie, tila ”Kalliorinne” RN:o 611-406-1520 (koko tilan pinta-ala 28,4 ha), määräalan pinta-ala n. 1,5 ha.
Rakennustoimenpide
Asuinrakennus (asuntojen lukumäärä 1, kerrosluku I, n. 150 k-m2) ja autotalli/varastorakennus n. 60 k-m2.
Rakentamisrajoitus
-

Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL 38 §.
Kielto rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: MRL 72 § ja 171.3 §
Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen; rakennuspaikan
vähimmäiskoko: MRL 14 §.

Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista
”Oma kaivo ja pienpuhdistamo. Vesiosuuskuntaan liittyminen tulee kohtuuttoman kalliiksi: 700 metrin putken veto 30-40 €/m + liittymismaksu;
lisäksi koko matka salaojitettua peltoa.”
Naapurien kuuleminen
Naapureilla (4 kpl) ei ole huomautettavaa.
./..
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Aluearkkitehdin lausunto
Rakennustoimenpiteenä on uuden asuinrakennuksen (suuruus n. 150 km2) ja autotalli/varastorakennuksen rakentaminen. Rakennuspaikka rajoittuu Mustijokeen ja Pilttarintiehen; rakennuspaikka on pääosin avointa viljelysaluetta, jossa haettu rakentaminen kuitenkin sijoittuu metsäsaarekkeeseen. Tilasta Pilttarintien itäpuolelle jäävä alue on jyrkkäreunaista
kallioaluetta, jossa on myös runsaasti luontoarvoja. Joen toisella puolella
on useita rakennettuja, ympärivuotista asutusta käsittäviä rakennuspaikkoja.
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Valtuuston
vuonna 1993 hyväksymässä ohjeellisessa Jokimäki-Laukkosken
osayleiskaavassa tilan alue sijoittuu maatalousalueelle, jolla on ympäristöarvoja (MU). Alueella on vireillä Eteläisten kylien osayleiskaava;
osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue käsittää kyläaluetta (AT), maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). Alueella sallitaan mitoituksen mukainen rakentaminen; tilalle
syntyy kaavan mitoituksen kautta useita rakentamismahdollisuuksia.
Rakentaminen tapahtuisi kunnan rakennusjärjestyksessä edellytettyä vähimmäiskokoa pienemmälle rakennuspaikalle (valtuuston hyväksymän
osayleiskaavan MU-alueella vähimmäiskoko on 2 ha), mutta vireillä
olevan osayleiskaavan kaavamääräystä noudattaen (jos rakennuspaikka
sijoittuu MA-alueella metsäsaarekkeeseen tai tukeutuu metsän reunaan,
rakennuspaikan vähimmäiskoko on 1 ha).
Rakennusten sijoittuessa avoimen maisema-alueen reunalle ja rantaan
tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
Perustelut
Poikkeamishakemuksen tueksi on erityisiä syitä. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
MRL 14 §, 38 §, 72 § ja 171.3 §
./..
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Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:
Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein sillä ehdolla, että uudisrakentaminen sovitetaan huolellisesti metsäsaarekkeeseen ja muotonsa, ulkomateriaaliensa ja värityksensä suhteen
ympäröivään maisemaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 558 2561.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
__________________

Khall § 266

Hakija on pyytänyt Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnalta lausunnon. Vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessaan 15.11.2008 käsitellyt asiaa ja
todennut, että ko. kiinteistö ei sijaitse EPV:n tekemän toiminta-alueehdotuksen alueella. EPV ei edellytä liittymistä keskitettyyn verkostoon,
mutta liittyminen olisi mahdollista EPV:n sääntöjen mukaisesti. Lähialueella ei ole toistaiseksi muita liittyjiä.
Maanomistajan ilmoituksen mukaan hänellä ei ole lähitulevaisuudessa
aikomusta rakentaa tai myydä osayleiskaavassa osoitettuja muita tilalle
sijoittuvia rakentamismahdollisuuksia. Tilan rakentamattomat alueet eivät ole luontaisia rakennuspaikkoja: jokeen rajoittuvia viljelysalueita ja
jyrkkärinteisiä kallioalueita. Osayleiskaavassa osoitetut rakentamismahdollisuudet ovat enimmäismääriä; rakentamisen määrä voi olla osayleiskaavan mitoitusta pienempi mm. rakennuspaikkaa koskevien vaatimusten perusteella.
Näin maanomistaja pitäytyy esityksessään järjestää vesihuolto kiinteistökohtaisesti. Perusteluna on hakemuksen mukaisesti vesiosuuskuntaan
liittymisen kalleus (700 m putkea salaojitettuun peltoon).
./..
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:
Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein sillä ehdolla, että uudisrakentaminen sovitetaan huolellisesti metsäsaarekkeeseen ja muotonsa, ulkomateriaaliensa ja värityksensä suhteen
ympäröivään maisemaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
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ATK-TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009
Khall § 267

Kuluvana vuonna ATK-tukipalvelu on ostettu Pukkilassa toimivalta
Nicemedialta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2007 §:ssä 315
hyväksynyt ATK-tukipalveluiden oston Nicemedialta 1.1.–31.12.2008
välisenä aikana.
Nicemedian edustajien (Soilikki Raita ja Juuso Mallenius) ja kunnan
edustajien (Timo Kaikkonen ja Seija Marttila) kesken on pidetty palaveri
4.12.2008, jolloin Nicemedian edustajat ilmoittivat, että yritys on valmis
jatkamaan sopimusta kunnan kanssa vuoden 2008 sopimusehdoilla
vuonna 2009, muutoin paitsi tuntihintaa korotetaan 43,00 eurosta 45,00
euroon. Nicemedialta on ostettu atk-palveluja keskimäärin 33 tuntia
kuukaudessa.
Esityslistan mukana lähetetään kopio vuodelle 2009 annetusta tarjouksesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa ATK-tukipalvelusopimusta Nicemedian
kanssa vuonna 2009 4.12.2008 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 5294 521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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KUUMA-HENKILÖSTÖPALVELUKESKUKSEN (RESINA) PERUSTAMINEN
Khall § 268, liite 48

KUUMA-komissio 24.10.2008
Henkilöstöpalvelukeskuksen perustaminen on yksi KUUMAyhteistoiminnan kärkihankkeista. Vaikka palvelukeskusta ei olekaan
pystytetty, on palvelukeskuksen toimialaan kuuluvana palveluna järjestetty sijaisvälitystä kuntien yhteistyönä keväästä 2007 lähtien. Palvelua
tuottaa Järvenpään kaupungin henkilöstöpalvelut – vastuualueen sijaisvälitys –tulosyksikkö. Sijaisvälitystä tuotetaan Järvenpäälle, Tuusulalle
ja Keravalle, myös Mäntsälä on liittymässä mukaan yhteistoimintaan.
Palvelu on kattanut tähän saakka sairaanhoitajien, lähihoitajien ja lastenhoitajien välittämisen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Kuluvan syksyn aikana palvelu laajennee koulujen sijaistarpeisiin. Välityksiä on ollut 500600 kuukaudessa ja palvelu laajenee jatkuvasti ja on sitä tarpeellisempaa
mitä heikommaksi työvoimatilanne käy. Palvelun tuottamienongelmana
on välitettävän henkilöstön saaminen sijaisvälityksen ”listoille”. Kuukausipalkkaista varahenkilöstöä sijaisvälityksellä on nyt 12. He kiertävät
eri kunnissa työyksiköiden tilausten mukaan. Kuntien esimiesten kokemukset sijaisvälityksestä ovat positiivisia pääsääntöisesti. Negatiivinen
palaute tulee siitä, että sijaisia ei pystytä kaikkiin tarpeisiin välittämään.
Henkilöstöpalvelukeskus on rekisteröity kaupparekisteriin Resinanimellä. Resina on markkinointinimi, jota on käytetty rekrytointimessuilla ja vastaavilla. Sijaisvälityksen ja rekrytointipalvelun osalta henkilöpalvelukeskuksen on oltava näkyvästi esillä markkinoimassa työpaikkoja ja hankkimassa kunnille työntekijöitä. Koko henkilöstöyhteistyön
nimenä ehdotetaan jatkossa käytettävän tätä rekisteröityä Resina –nimeä.
Liitteenä oleva henkilöstöpalvelukeskuksen perustamissuunnitelma sisältää suunnitelman henkilöstöpalveluyhteistyön laajentamisesta muihin
palveluihin kuin sijaisvälitykseen. Keskeinen ajatus henkilöstöpalvelukeskuksessa on, että kunnat voivat tulla yhteistoimintaan ilman sitoumuksia yksittäisten palvelujen hankkimisesta keskuksen kautta. Vasta
erillisillä palvelusopimuksilla yksittäiset kunnat sitoutuvat hankkimaan
tarvitsemiaan henkilöstöpalveluja palvelukeskukselta. Kunnille, jotka
eivät liity palvelukeskukseen ja tee siihen liittyvää yhteistyösopimusta,
ei palvelukeskus voi tuottaa sijaisvälitystä tai muutakaan palvelua (Hankintalain 11 §).
Sijaisvälitys toimii nyt nettobudjetoituna tulosyksikkönä Järvenpään
kaupungin talousarvion ja organisaation sisällä. Kuntien henkilöstöyhteistyötä varten perustetaan isäntäkuntana toimivan Järvenpään kaupungin organisaatioon henkilöstöpalvelukeskus. Palvelukeskus on kuntalain
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mukainen liikelaitos. Henkilöstöpalvelukeskuksen liikevaihto pelkästään
sijaisvälityksen osalta tulee jo vuonna 2009 olemaan 2,5 – 3 M€. Sijaisvälityksen oalta yhtiöittäminen on pitemmällä aikavälillä harkittava asia.
Henkilöstöpalvelukeskuksen liiketoimintaideana on kuntien yhteistoimintana toteuttaa henkilöstöpalvelut kunnille erillisten palvelusopimusten mukaisina ja lisätä siten kuntien toiminnan tuottavuutta kuntalaispalvelujen tuottamisessaan. Samalla markkinoidaan kuntatyötä vahvana
alueellisena toimijana ja mahdollistetaan kunnille osaavan työvoiman
hankintaa. Keskeinen osa henkilöstöpalvelukeskuksen työtä on kehittää
kuntien työelämää ja sitäkin kautta markkinoida työpaikkoja.
Palvelukeskuksen toiminta on kuntalian mukaista kuntien yhteistoimintaa, josta aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken. Kustannustenjaossa huomioidaan aiheuttamisperiaate. Kustannustenjaon perustana
ovat palvelun tuottamisesta syntyneet todelliset kustannukset tuotteittain,
malli hinnoittelusta on perustamissuunnitelmassa. Kustannustenjaon perustana käytettävät tuotteet, niiden sisältö sekä palvelutasovaihtoehdot
päätetään vuosittain palvelukeskuksen johtokunnassa ja niiden käytöstä
sovitaan erikseen vuosittain tarkistettavassa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa.
Henkilöstöpalvelukeskuksen avulla pyritään
- vähentämään resurssien niukkuuteen liittyviä riskejä
- parantamaan kuntien, niiden esimiesten ja henkilöstön saamaa palvelua lisäämällä henkilöstöasiantuntijuutta
- tehostamaan kuntalaispalvelujen tuottamista tuottamalla esimiehille
henkilöstöjohtamisen tukipalveluja
- voimavaroja yhdistämällä lisäämään henkilöstöpalveluiden tuottamisen tehokkuutta. Osa nyt erillisistä palveluista on mahdollista yhdistää ja sitä kautta pienentää joidenkin toimintojen resurssivajetta. yhteisen palvelutuotannon avulla voidaan myös turvata mahdollisuus
tehtävien hoitamiseen alan parhaiden käytäntöjen mukaisella tavalla.
Henkilöstöpalvelukeskuksen keskeinen yhteistyökumppani on edelleen
KUUMA –kuntien henkilöstöjohdon ryhmä, johon kuuluu myös kaksi
henkilöstön edustajaa. Tässä asiantuntijaryhmässä sovitaan henkilöstöyhteistyön kohteista ja sitä kautta syntyvät ”tilaukset” henkilöstöpalvelukeskukselle. Kukin yhteistyökunta luonnollisesti asioi suoraan keskuksen kanssa, mutta henkilöstöjohdon kautta syntyy asiantuntemus palveluiden kehittämistyöhön.
./..
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Liikelaitoksen organisointi toteutetaan, kun selviää kuntien halukkuus
liittyä yhteistyöhön mukaan. Perustamissuunnitelman käsittelyksi ehdotetaan, että komissio ja edelleen KUUMA –hallitus päättäisi viedä perustamissuunnitelman kuntakäsittelyyn. Kunnat päättäisivät kannastaan yhteistyöhän joulukuun 2008 – tammikuun 2009 aikana. Toiminnan suunnittelua jatketaan kuntapäätösten jälkeen. Järvenpään kaupungin tilinpidossa varaudutaan liikelaitoksen perustamiseen. Liikelaitoksen perustamiseen liittyvä organisointi toteutetaan alkuvuonna 2009.
Perustamissuunnitelma on ollut KUUMA –kuntien henkilöstöjohdon käsittelyssä kesä- ja syyskuussa 2008.
Komissio 7.11.2008
Päätös: Komissio ehdottaa, että KUUMA –hallitus hyväksyy henkilöstöpalvelukeskuksen yhteistoimintasopimuksen niin, että se astuu voimaan
1.3.2009 lukien.
KUUMA –hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.11.2008 ja ehdottaa kunnille, että ne hyväksyvät henkilöstöpalvelukeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja perustamissuunnitelman niin, että liikelaitos perustettaisiin 1.3.2009.
Esityslistan liitteenä nro 48 on henkilöstöpalvelukeskuksen yhteistoimintasopimus sekä henkilöstöpalvelukeskuksen perustamissuunnitelma.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöpalvelukeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja perustamissuunnitelman siten, että Pornaisten kunta
on mukana henkilöstöpalvelukeskuksessa 1.3.2009 lukien. Palveluiden
ostamisesta päätetään kuitenkin erillisin palvelusopimuksin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 5294 521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ
Khall § 269

Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti:
-

päivähoitomaksuja
kotipalvelumaksuja
yleishallinto, kertalaskutus (autopaikka,
leirilaskutus, kuntosalimaksu)
- sosiaalitoimi, kertalaskut (Aurinkomäen
tilavuokra
- sosiaalitoimi, vuokrat
- terveyskeskusmaksuja
- hammashoitolamaksuja
- Aurinkomäen hoitomaksuja
- koulutoimi, kertalaskutus (kadonnut
avain, kirja, bussikortit)
- tekninen toimisto, kertalaskutus
(hylkyajoneuvon siirto)
- vesilaitoksen myyntisaamisia
Yhteensä

€
7.016,62
6.744,45
85,00
55,41
0,50
560,27
623,89
2.748,78
126,25
173,25
1.461,82
19.596,24

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää poistaa edellä mainitut saatavat kunnan tileistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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HUS:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN VUODENVAIHTEESSA TAPAHTUVIEN
KUNTAJAON MUUTOSTEN JOHDOSTA
Khall § 270

HUS:n perussopimuksen 4 §:ssä luetellaan kuntayhtymän jäsenkunnat
sairaanhoitoalueittain. Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalaan ja muihin sairaanhoitoalueisiin.
1.1.2009 tulevat voimaan seuraavat kuntajaon muutokset sairaanhoitopiirissä:
-

Lohjan sairaanhoitoalueen kunnista Sammatin kunta liittyy Lohjan
kaupunkiin
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen Tammisaaren kaupunki, Karjaan kaupunki ja Pohjan kunta yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi.

HUS.n yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymän perussopimuksen 4
§:ään tehdään Lohjan sairaanhoitoaluetta ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta sekä niihin kuuluvia kuntia koskevat edellä kerrotut muutokset. Porvoon sairaanhoitoalueen osalta perussopimukseen ei esitetä
mitään muutoksia tehtäväksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että HUS:n perussopimuksen 4 §:ään
hyväksytään tehtäväksi edellä esitetyt muutokset.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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PALVELULIIKENNE VUONNA 2009
Khall § 271

Vuonna 2008 palveluliikenne on ajanut kerran viikossa tiistaisin. Vuoden 2009 talousarvio käsittelyn yhteydessä on hyväksytty, että palvelulinjan liikennöintiä jatketaan kerran viikossa myös vuonna 2009. Talousarvioon on varattu 8.700,00 €:n määräraha tarkoitusta varten.
Vuonna 2008 tammi-marraskuussa palveluliikenteen käyttäjiä on ollut
324.
Palveluliikennettä on hoitanut Raimo Saittola. Saittola on ilmoittanut
olevansa edelleen halukas hoitamaan palveluliikennettä samoin perustein
kuin vuonna 2008.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että palvelulinjan liikennöintiä jatketaan kerran
viikossa tiistaisin myös vuonna 2009. Palveluliikennettä hoitaa Raimo
Saittola.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
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UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN
MUUTTAMINEN KUNTAJAKOMUUTOSTEN JOHDOSTA
Khall § 272

Valtioneuvosto on 8.5.2008 päättänyt, että Anjalankosken kaupunki,
Elimäen kunta, Jaalan kunta, Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki ja Valkealan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Kouvolan kaupunki. yhdistyminen tulee voimaan vuoden 2009 alusta. Yhdistyvistä/lakkautettavista kunnista Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän
jäsenkuntia ovat Kuusankosken kaupunki ja Jaalan kunta
Kuusankosken osuus peruspääomasta on 55 822,92 euroa ja osuus äänivallasta 5,2 %. Jaalan osuus peruspääomasta on 6 202,60 euroa ja osuus
äänivallasta 0,6 %.
Lohjan kaupunki ja Sammatin kunta yhdistyvät 1.1.2009. Molemmat
kunnat ovat Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia. Lohjan kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 74 430,39 euroa
ja osuus äänivallasta 6,9 %. Sammatin osuudet ovat 6 202,60 euroa ja
0,6 %.
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 20.11.2008 päättänyt esittää jäsenkunnille, että niiden valtuustot
hyväksyisivät perussopimuksen 2 §:n muuttamisen siten, että edellä
mainitut kuntajakomuutokset otetaan siinä huomioon.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi perussopimus, joka sisältää 2 §:n
muutokset.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 § muutetaan siten, että mainitut kuntajakomuutokset otetaan huomioon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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MÄÄRÄRAHOJEN SISÄISET SIIRROT KUNNANHALLITUKSEN OSALTA
Khall § 273

Valtuuston hyväksymä talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin
toimielimelle (lautakunta) hyväksytyistä tulostavoitteista, keskeisistä
suoritteista ja tunnusluvuista sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen. Toimintatuotot
ja toimintakulut ovat toimielimiä sitovia. Niiden muutoksista päättää
valtuusto.
Toimielimillä ja niiden alaisilla tulosalueilla ja tulosyksiköillä on toimielimen päättämässä laajuudessa oikeus suorittaa toimielimen sisäisiä siirtoja.
Kunnanhallituksen alaisia tulosalueita/tehtäväalueita ovat: yleishallinto,
henkilöstöhallinto, taloushallinto, elinkeinoelämän kehittäminen ja maataloushallinto.
Talousarvion toteuman 9.12.2008 tilanteen mukaan taloushallintoon ja
elinkeinoelämän kehittämiseen tulisi siirtää määrärahaa henkilöstöhallinnosta ja yleishallinnosta seuraavasti:
Mihin siirretään

Mistä siirretään

Summa, €

Taloushallinto

Henkilöstöhallinto

8.300,00

Elinkeinoelämän
kehittäminen

Yleishallinto

2.000,00

Osuus kunnan verotuskustannuksista
ylittyy
Työmatkalippuihin
varattu määräraha
ylittyy

Kunnanjohtajan ehdotus:
Valtuuston hyväksymien talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti
kunnanhallitus päättää tehdä ylläesitetyt määrärahasiirrot vuoden 2008
talousarvioon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 274

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:
•

Opetusministeriön päätös dnro 34/221/2008, 13.11.2008: Perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2009.

•

Opetusministeriön päätös dnro 35/221/2008, 12.11.2008: Kirjaston,
kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat
2008.

•

Opetusministeriön päätös dnro 7/221/2008, 14.11.2008: Taiteen perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2009 ja valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävien opetustuntien vahvistaminen.

•

Sisäasiainministerin kirje 15.10.2008: Kansalaisten turvallisuus kunnan toiminnan keskiössä.

•

Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös LNH2310A, ESLH-200806961/Vi-254, 26.11.2008: Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Etelä-Suomen läänissä.

•

Säveltäjien Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n kirje 27.11.2008: Musiikin käytön hinnat vuonna 2009.

•

Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjanote 20.11.2008 § 19: Eteva kuntayhtymän suunnitelma
(2009-2011) ja talousarvio 2009.

•

Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote 20.11.2008 § 66: Pääjärven kuntayhtymän yhdistäminen Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymään.

•

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin konsernihallinnon yleispäätös 24.11.2008 § 30: Eräiden hintojen vahvistaminen.

•

Keski-Uudenmaan työvoimatoimiston kirje 25.11.2008: Työttömyysaste 2008.

•

Mäntsälän kunta/ viranhaltijan päätös/ Kunnanjohtajan päätös
26.11.2008 § 74: Palkkojen harmonisointityö/MOPO-hanke/ työryhmän nimeäminen.
./..
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• Järvenpään kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 1.12.2008 § 498:
Keski-Uudenmaan työllisyyden edistämistoimikunnan asettaminen
toimikaudelle 2009–2011.
•

Mäntsälän Vesi 1.12.2008: Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirjat 1-9/2008.

•

Valkeakosken kaupungin/Suomen Asuntomessujen kirje: Kesän
2009 asuntomessut järjestetään Valkeakoskella.

•

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 6/2008, 27.10.2008.

•

Tuusulan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 8.12.2008§ 195: KUUMA toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011.

•

Mäntsälän kunnanhallituksen pöytäkirjanote 24.11.2008 § 356:
Mäntsälä-Pornainen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaalueen Pornaisista siirtyvät toimet 1.1.2009 lukien.

•

Mäntsälän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 1.12.2008 § 92: KeskiUudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen.

•

Mäntsälän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 1.12.2008 § 94: KUUMA toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011.

•

Tuusulan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 24.11.2008 § 666 KeskiUudenmaan kehittämiskeskus Forum Oy:n osakkeiden myynti Pornaisten kunnalle.

•

Porvoon kaupunki/Kuninkaantien työterveys: Vuoden 2008 työterveyden perusmaksujen tarkistaminen ja vuoden 2009 uudet hinnat.

•

Eteva kuntayhtymä: Eteva kuntayhtymä aloittaa toimintansa
1.1.2009.

•

Nurmijärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 26.11.2008 § 113:
Nurmijärven kunnan liittyminen Kuuma-ympäristökeskukseen.

•

Ympäristöministeriön kirje dnro YM11/512/2007, 2.12.2008: Valtionavustuksen maksaminen aluearkkitehtitoimintaan.
./..
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• Porvoon maistraatin kirje 2.12.2008: Uusi järjestely 1.1.2009 alkaen.
•

Keravan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 1.12.2008 § 391: Kuntien yhteisen asiantuntijan nimeäminen Keski-Uudenmaan työvoimatoimikuntaan 1.1.2009–31.12.2011.

•

Askolan kunta / Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote
4.12.2008 § 149: Pornainen/suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös/ okt Aronen Tuula, Järvenpääntie, Hevonselkä.

•

Askolan kunta / Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja
10/2008, 4.12.2008.

•

Tuusulan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 1.12.2008 § 687: KeskiUudenmaan työllisyyden edistämistoimikunta, kuntien yhteisen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2009–2011.

•

Porvoon kihlakunnan poliisilaitoksen pöytäkirja 4.12.2008/ kohta 3:
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 1.1.2009 alkaen.

•

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje dnro
11765/77/2005, 3.12.2008: Valtionavustuspäätös/ uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentaminen.

•

Hallituksen jäsen Markku Rantala toi kunnanhallitukseen tiedoksi
kirjelmän ”Paras-hankkeen myötä koulutoimen työntekijöiden keskuudessa virinneitä huolenaiheita”.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin.
__________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 275

Kokouspäivämäärä

sivu

15.12.2008
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KUNTA-ASUNNOT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
Khall § 275

Kunta-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.12.2008 klo
9.00 Kuntatalolla.
Kokouksessa on käsiteltävänä mm. osakepääoman korottaminen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen valmistelu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Kunta-asunnot Oy:n
19.12.2008 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi edustajaksi hallintojohtaja Seija Marttilan.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
__________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

15.12.2008

276

571

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
265, 267, 271, 275

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen
Pykälät
265, 267, 271, 275

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

-

30 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 jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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 82 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

