
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-   PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

TERVEYDENHUOLLON     7/2021 107 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 
Kokousaika  Torstai 8.7.2021 klo 15.00 – 15.50 
   

Kokouspaikka  Hybridikokous (TEAMS/Myllykatu 10 kokoushuone) 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

  Mäkinen Aulis jäsen 

Rosendahl Tapio jäsen 

 

Uotila Jarmo  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Vatanen Jyrki vs. kuntayhtymän johtaja/talous- ja hallinto-

johtaja 

Lehtonen Katja palvelualuejohtaja (koti-, sairaala- ja hoivapalvelut) 

 

Teams:  von Frenckell Asta jäsen 

  Robeva-Krasteva Olivera jäsen 

  Salonen Tomi jäsen  

  Sutinen Marjatta jäsen 

 

Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

    

Poissa  Sainio Tuula-Marja jäsen 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

  Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri 

Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

 

 

Asiat  81 - 86 
 

Allekirjoitukset 

 

  Juha Korkeaoja  Jyrki Vatanen  

  puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä 

       

      

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

  Tarkastusaika  8.7.2021  

 

Allekirjoitukset  

  

 Tapio Rosendahl  Aulis Mäkinen 

 

    

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 12.7.2021 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 7/2021  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus  2.7.2021 

  

                    

Kokousaika  Torstai 8.7.2021 klo 15.00 

 

Kokouspaikka Hybridikokous (TEAMS/Myllykatu 10 kokoushuone) 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 81 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 82 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

83 § Toimintamalli yksityisten palvelutuottajien suojainten hankkimi- 

seen/korvaukseen 

 

 84 § Ateria- ja tavarakuljetusten hankintapäätös  

 

 85 § Kuljetuspalveluiden hankintapäätös  

 

 86 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

81 § Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle 

myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-

vät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä ta-

valla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla ko-

kouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 2.7.2021. 

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto, on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

  Vs. kuntayhtymän johtaja: 

  

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

 

82 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Marjatta Sutinen ja Asta von Frenckell (varalla jäsenet Mäkinen ja 

Robeva-Krasteva). 

 

 Vs. kuntayhtymän johtaja 

 

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Tapio Rosendahl ja Au-

lis Mäkinen. 
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TOIMINTAMALLI YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN SUOJAINTEN HANKKIMI-

SEEN/KORVAAMISEEN 

 

 

83 §  Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut kuntia (kuntainfot 6/2020 sekä 

19/2020) korvaamaan yksityisten toimijoiden tarvitsemat ylimääräiset 

suojaimet, joiden lisääntynyt käyttö on johtunut COVID-19 –pande-

miasta.  

 

Suojainten kustannusten korvaaminen kunnan tai kuntayhtymän järjestä-

misvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta pe-

rustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. 

Jollei sopimuksissa ole tätä asiaa sovittu, vastaa palvelun järjestäjä viime 

kädessä suojainten saatavuudesta osana hoitoa.  

 

Koronavirusepidemian yhteydessä erilaisten henkilösuojainten käyttö so-

siaali- ja terveydenhuollossa on lisääntynyt merkittävästi. Suojaimia tar-

vitaan mm. henkilökunnan suojaamiseksi tartunnoilta sekä tartunnan le-

viämisen ehkäisemiseksi esimerkiksi hoivapalveluissa sekä julkisella että 

yksityisellä puolella. Työnantajalla on velvoite järjestää työntekijöilleen 

asianmukaiset välineet ja varusteet sekä ehkäistävä tarttuvia tauteja esi-

merkiksi hoivapalveluissa.  

 

Kaikki suojaintarve ei johdu koronaviruksesta, ja suojainten käytöstä on 

ollut jo aiemmin ohjeita työsuojelun ja tartuntatautien ehkäisyn näkökul-

masta. Suojainten käyttötarve on kuitenkin epidemian aikana lisääntynyt. 

Palveluntuottajilla ei ole oikeutta suoraan asiakasmääriin perustuviin kor-

vauksiin. Myöskään kaikkia tarvikekustannuksia ei voida laskea johtu-

vaksi COVID-19 –pandemiasta. Rahallisen korvauksen sijasta voidaan 

suojaimia luovuttaa yksityisille palveluntuottajille maksutta.  

 

Vuoden 2020 osalta Keski-Satakunnan alueen kunnat sekä kuntayhtymä 

korvasivat ylimääräisiä suojainkustannuksia yksityisten palveluntuotta-

jien hakemuksen perusteella. Yksityisiltä palveluntuottajilta edellytettiin 

kuitenkin tarkempaa selvitystä suojainten tarpeesta ja käytöstä sekä huo-

mioimaan laskelmassaan Huoltovarmuuskeskukselta tai kunnalta il-

maiseksi saatujen suojainten määrän.  Palveluntuottajien korvaushake-

mukset olivat hyvin vaihtelevia ja jäsenkuntien ja kuntayhtymän kor-

vausperiaatteet poikkesivat hieman toisistaan.  
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Suojainten korvaamista koskevia hakemuksia ei vuoden 2021 osalta ole 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään saapunut. 

Jotta yksityisten palveluntuottajien suojainkorvausten hakemukset käsi-

teltäisiin yhdenvertaisesti, suojainten ylimääräisen käytön kulut huomioi-

taisiin palveluntuottajille seuraavanlaisella laskentakaavalla: ”4 kasvo-

maskia ja suojakäsineparia/ työntekijä/työvuoroja kuukaudessa”. Kasvo-

maskien ja suojakäsineiden keskimääräinen kappalehinta on kuntayhty-

män varastonhoitajan mukaan seuraava: Kasvomaskien keskihinta on 

0,0812 €/kpl ja nitriilisuojakäsineiden 0,2484 €/pari ja vinyylisuojakäsi-

neiden 0,1092 €/pari. 

 

Kompensaatiota maksettaisiin niille yksityisille palveluntuottajille, joilta 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on saanut 

tämän päätöksen perusteluissa esitettävän laskentakaavan ja perusteiden 

mukaisen hakemuksen suojainten korvaamiseksi. Lisäksi 1.9.2021 alkaen 

kuntayhtymä ei maksaisi yksityisille palveluntuottajille enää rahallista 

kompensaatiota suojaimista, vaan COVID19-epidemian torjuntaan liitty-

vät ylimääräiset suojaimet palveluntuottajat voivat em. laskentakaavan 

mukaisen määrän tilata suojaimia ilmaiseksi kuntayhtymän varastolta ko-

ronapandemian aikana.  

 

Vs. kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä kompensoi yksityisille palve-

luntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.1.-31.8.2021 välisenä 

aikana ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä 

kustannuksia edellä esitettyjen perusteiden ja laskentakaavan mukaisesti. 

1.9.2021 alkaen kuntayhtymä korvaa COVID19-epidemian torjuntaan 

liittyvät ylimääräiset suojaimet rahallisen korvauksen sijaan maksuttomi-

na tarvikkeina. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: varasto 

 

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Kosaho Katja Lehtonen p. 040-488 6220 

ja palvelualuejohtaja Peso Kati Nordlund-Luoma p. 044-747 5870  
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ATERIA- JA TAVARAKULJETUSTEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

 

84 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on yhdessä 

Harjavallan kaupungin kanssa kilpailuttanut ateria- ja tavarakuljetukset. 

Hankinnan on kilpailuttanut molempien puolesta Porin kaupungin han-

kintapalvelut. Ateria- ja tavarakuljetuksista on pyydetty tarjoukset kotiin 

vietäviin aterioiden osalta Harjavallan alueella, vanhainkoti Hopearannan 

ja Hiittenhovin ateriakuljetuksiin sekä tavarakuljetuksiin Kessoten alueel-

la. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. 

Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Kokonaisuutena kilpai-

lutus ateria- ja tavarakuljetuksista Harjavallan kaupungin kanssa on kan-

sallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa on noudatettu lakia 

julkisista hankinnoista. Kuntayhtymän ateria- ja tavarakuljetukset on kil-

pailutettu ajalle 1.9.2021 - 30.6.2023 ja mahdolliset optiovuodet 1 + 1. 

Palvelun toimittajan valintakriteerinä käytetään ateriakuljetusten edulli-

sinta hintaa. Tarjouskilpailun perusteella valitaan hinnaltaan halvin tar-

jous, joka täyttää tarjouspyynnössä vaadittavat ehdot. Tarjouspyynnössä 

ilmoitettiin lisäksi, että hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden 

ajan. Sopimusehtojen tarkistusneuvottelut käydään siinä yhteydessä, kun 

päätetään mahdollisesta optiovuosien käyttöönotosta. Tarkistus voi tällöin 

tapahtua palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. 

 

Määräaikaan 8.6.2021 kello 12.00 mennessä saatiin kuntayhtymän kilpai-

lutuksen osalta tarjoukset seuraavilta liikenteenharjoittajilta: K T Leino 

Oy, Kuljetukset Mäkinen Ky, Raimo Lindqvist Ky, Satakunnan Palvelu-

taksi Oy ja Taksi Peltoniemi Oy, jotka tekivät tarjouksensa tarjouspyyn-

nön mukaisesti. Esityslistan liitteenä nro 1a on tarjouspyyntö, liitteenä 1b 

tarjousten avauspöytäkirja ja liitteenä 1c tarjousten vertailutaulukko. Tar-

jousasiakirjat ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kokouksessa. 

 

Hallintosäännön §:n 20 mukaan ko. hankinnan ratkaisuvalta kuuluu yh-

tymähallituksen päätöksentekoon. 
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Vs kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että  

1. se hyväksyy kotiin vietävien ateriakuljetusten toimittajaksi Satakun-

nan Palvelutaksi Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 138,55 € / päivä 

alv 0 % ajalle 1.9.2021 - 30.6.2023 ja mahdolliset optiovuodet 1 + 1. 

2. se hyväksyy vanhainkoti Hopearannan ateriakuljetusten toimittajaksi 

Satakunnan Palvelutaksi Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 43,25  

€ / päivä alv 0 % ajalle 1.9.2021 - 30.6.2023 ja mahdolliset optiovuo-

det 1 + 1. 

3. se hyväksyy Tukiranka ry:n Hiittenhovin ateriakuljetusten toimitta-

jaksi Raimo Lindqvist Ky:n tarjouksen mukaisesti hintaan 20 € / päi-

vä alv 0 % ajalle 1.9.2021 - 30.6.2023 ja mahdolliset optiovuodet 1 + 

1. 

4. se hyväksyy tavarakuljetusten toimittajaksi Raimo Lindqvist Ky:n rei-

teille 1 ja 2 tarjouksen mukaisesti hintaa 0,80 / km alv 0 % ajalle 

1.9.2021 - 30.6.2023 ja mahdolliset optiovuodet 1 + 1. 

5. palveluntuottajien valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes palvelun-

tuottajat ovat toimittaneet kaikki vaaditut asiakirjat ja allekirjoittaneet 

sopimuksen. 

6. kuljetuksista tehdään sopimukset palvelutuottajien ja Kessoten välillä. 

7. mahdollisista optiovuosien käytöstä päätetään erikseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarjoajat, ruokahuolto, varasto ja tekninen huolto 

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 

200 
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KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS 

 

85 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuljetus-

palvelusopimukset (vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja erityishuoltolain 

mukaiset sekä verilähetysten ja terveydenhuollon henkilökuljetusten) oli-

vat voimassa 30.6.2021 asti. Kuljetusten kilpailutus avattiin 30.4.2021, 

mutta se jouduttiin keskeyttämään 27.5.2021. Nykyisten palveluntuotta-

jien sopimuksia jatkettiin kuukaudella 31.7.2021 asti kilpailutuksen vii-

västymisen vuoksi. Kilpailutus avattiin uudelleen 28.5.2021. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 

kilpailuttanut kuntayhtymän vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja erityis-

huoltolakien mukaiset kuljetuspalvelut,  terveydenhuollon henkilökulje-

tukset sekä näyte- ja pientavarakuljetukset ajalle 1.8.2021-31.7.2023 ja 

mahdolliset optiovuodet 1 + 1. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta 

sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Tilaaja päättää option käy-

töstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankinnan 

kokonaisarvo koko sopimuskaudella on arviolta noin 4,5 M euroa (alv 

0%). 

 

Kilpailutus on jaettu kahteen osaan: sopimusautoihin ja päiväautoihin. 

Päiväautoiksi kilpailutettiin 3 ajoneuvoa kahdelle eri aluelle seuraavasti: 

päiväauto 1 alueelle Eurajoki ja päiväautot 2 ja 3 aluelle Harjavalta-

Kokemäki-Nakkila.  

 

Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja 

Eurajoen kunnan tarjousportaalissa 28.5.2021. Hankinta on toteutettu 

avoimena menettelynä. Tarjoukset tuli jättää 30.6.2021 klo 12.00 men-

nessä sähköisesti.  

 

Tarjousten avaustilaisuus on pidetty 30.6.2021 klo 12.30. Määräaikaan 

mennessä saapui 34 tarjousta, joista sopimusautoja koski 33 ja päiväauto-

ja 8 tarjousta. Tarjouksia saapui sopimusautoiksi 84 (henkilöautoja 29, 

pieniä esteettömiä ajoneuvoja 20 ja suuria esteettömiä ajoneuvoja 35) ja 

päiväautoiksi 11 (alueelle Eurajoki 5 tarjousta ja alueelle Harjavalta-

Kokemäki-Nakkila 6 tarjousta). 
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Sopimusautoiksi valitaan kaikki kelpoisuus- ja muut asetetut vaatimukset 

täyttävät palveluntuottajat. Tarjouksessa annettu hinnoittelu vaikuttaa ai-

noastaan autojen etusijajärjestykseen välityspalvelussa. Päiväautoiksi va-

litaan hinnaltaan edullisimmat autot, jotka täyttävät kelpoisuus- ja muut 

asetetut vaatimukset.  

 

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kokouksessa. Esitys-

listan liitteenä 2a on tarjouspyyntö, liitteenä 2b tarjousten avauspöytäkirja 

ja liitteenä 2c vertailutaulukko. 

 

 Hallintosäännön § 20 mukaan yhtymähallitus päättää talousarvion puit-

teissa yli 100 000 euron hankinnoista. 

 

Vs. kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että 

 

1) se hyväksyy sopimusautoiksi kaikki kelpoisuus- ja muut asetetut vaa-

timukset täyttävät palveluntuottajat ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 ja 

mahdolliset optiovuodet 1 + 1. 

2)  se hyväksyy päiväautoiksi seuraavat palveluntuottajat:  

- Päiväauto 1, Eurajoki: Taksiautoilija Pasi Falttu hintaan 168 € / 

arkipäivä Alv 0 % ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 ja mahdolliset op-

tiovuodet 1 + 1 

- Päiväauto 2 ja 3, Harjavalta-Kokemäki-Nakkila: Depte Oy hin-

taan 239 € / arkipäivä Alv 0 % ja Lyttylän Liikenne Oy hintaan 

240 € / arkipäivä Alv 0 % ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 ja mahdolli-

set optiovuodet 1 + 1 

sekä hyväksyy muut tarjouksen jättäneet palveluntuottajat varasi-

joille edullisuusjärjestyksessä ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 ja mah-

dolliset optiovuodet 1 + 1. 

3) palveluntuottajien valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes palvelun-

tuottajat ovat toimittaneet kaikki vaaditut asiakirjat ja allekirjoittaneet 

sopimuksen. 

4) kuljetuksista tehdään sopimukset palvelutuottajien ja Kessoten välillä. 

5) mahdollisista optiovuosien käytöstä päätetään erikseen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Täytäntöönpano: tarjoajat, palvelualueet Kosaho ja Peso 

 

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Kosaho Katja Lehtonen p. 040-488 6220 

ja palvelualuejohtaja Peso Kati Nordlund-Luoma p. 044-747 5870  
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

 

86 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Säkylän sosiaali- ja terveyslautakunta 16.6.2021 § 41, Huittisten pe-

rusturvalautakunta 17.6.2021 § 80 ja Euran perusturvalautakunta 

15.6.2021 § 83: Psykososiaalisten (mielenterveys- ja päihdekuntou-

tujien) asumispalvelujen kilpailutus ja yhteishankinta Keski-Sata-

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa 

 

  Vs. kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 117 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 8.7.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 81, 82, 86 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 83, 84, 85 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky 

 Koulukatu 2             

 29200 Harjavalta 

 

 telekopio: 02-6773 760 

 
 pykälät     

 

                        83, 84, 85 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus pe-

rusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 

on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät     

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 

20101  TURKU 
 

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 am-

matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-

aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka 

on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen 

määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, 

vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa 

asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitus- 

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin vali-

tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 

käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköises-

tä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi 

tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

