
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus     5/2019 83 

 
Kokousaika Tiistai 10.9.2019 klo 17.02 – 20.27 

   

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

 von Frenckell Asta jäsen  

 Mäkinen Aulis jäsen  

 Robeva-Krasteva Olivera jäsen  

 Rosendahl Tapio jäsen  

 Salonen Tomi jäsen 

 Sutinen Marjatta jäsen  

      

Muut läsnä olleet Nurmi Mika  yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

 Kallio Mika johtava ylilääkäri    

 Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö  

 Oksa Jaana johtava hoitaja 

 

Poissa Sainio Tuula-Marja jäsen 

 Ollila Hanna yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja  

 Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

  

 

Asiat 51 - 65 
 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä   

      

 

      

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 Tarkastusaika 10.9.2019   

 

 

 

Allekirjoitukset   

 Olivera Robeva-Krasteva  Asta von Frenckell 

  

 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 13.9.2019 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro 5/2019 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus   4.9.2019 

                    

Kokousaika  Tiistai 10.9.2019 klo 16.45  

 

Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 52 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 53 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 

 

54 § Kuvantamistilojen vuokraaminen Satadiag:lle 1.4.2019 lukien  

 

55 § Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen  

 

56 § Vakanssiluettelon päivittäminen 

 

57 § Vuokratekstiilien hankinta  

58 § Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 1-7/2019 

 

59 § Ohjausryhmän jäsenten nimeäminen Keski-Satakunnan sosiaali- ja  

terveydenhuollon kuntayhtymän muodostamiseksi 

 

60 § Vuoden 2020 talousarvioluonnos ja toimintasuunnitelma vuosille  

2020- 2022 

 

61 § Työterveyshuollon järjestäminen 

 

62 § Osallistumispyyntö sopimukseen yhteistyöstä sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan 

63 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 5.6.2019 – 2.9.2019 

 

64 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 5.6.2019 – 2.9.2019 

 

65 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

51 § 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 4.9.2019. 

 

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

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

52 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Olivera Robeva-Krasteva ja Asta von Frenckell (varalla jäsenet Salo-

nen ja Sutinen). 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Robeva-Krasteva ja von 

Frenckell. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

53 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 10.9.2019 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 7/2019 (liite nro 1)  

 taloustilanne 10.9.2019 

 ajankohtaiset asiat palvelutuotannosta ja hallinnosta 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUVANTAMISTILOJEN VUOKRAAMINEN SATADIAG:LLE 1.4.2019 LUKIEN 

 

54 §   Kuntayhtymä vuokraa liikkeenluovutuksesta 1.4.2019 lukien tilojansa 

Satadiag liikelaitokselle kuvantamistoiminnan harjoittamiseksi Harjaval-

lan pääterveysasemalla yhteensä 100m2.  

 

 Kuntayhtymän pääterveysaseman kiinteistön vuokra on määritelty kulu-

jen perusteella liitteessä 2. Vuokran määritykseen vaikuttaa saneeraus, 

joka kuvantamisen tiloissa on toteutettu uuden röntgenlaitteen hankinnan 

yhteydessä. Viimeiset suunnitellut remontit ajoittuvat syyskuulle. Tiloista 

peritään korotettua vuokraa rakennuttamisen ja valvonnan ajalta 

1.4.2019- 30.6.2019 sekä poistojen ajalta 1.7.2019- 30.6.2029.  

 

 Hallintosäännön § 17:n mukaan kuntayhtymän korvausten perusteista 

päättää yhtymähallitus. 

 

 Kuntayhtymä veloittaa Satadiag:lta kokonaisvuokraa, joka sisältää mm. 

vuokran, siivouksen, jätehuollon ja sähkönkulutuksen liitteen ja vuokra-

sopimusluonnoksen mukaisesti. Liitteenä nro 2 on vuokrasopimusluon-

nos, pohjapiirros ja taulukko vuokranmääräytymisestä.  

 

 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 
 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) vuokrata kuvantamistoiminnan tilat Satadiag:lle  

2) vuokranmäärät liitteen nro 2 mukaisesti 

3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään teknisiä muutoksia 

vuokrasopimuksiin  

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin vuokrasopimusluonnoksen täsmennyk-

sin.  

 

Täytäntöönpano: Satshp/Satadiag, huolto, taloushallinto 
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KUNTALIITON ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN  

 

55 § Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä kuntien ja kun-

tayhtymien ansioituneille luottamushenkilöille ja työntekijöille tunnus-

tukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta tai kiitol-

lisuuden osoitukseksi huomattavista palveluista kuntien hyväksi. Ansio-

merkkejä myönnetään kunnallisille viran- ja toimenhaltijoille palvelus-

ajan perusteella. Kultainen ansiomerkki myönnetään 30 ja 40 vuoden 

kunnallisesta palveluksesta tai toiminnasta luottamustehtävässä. 

 

Liitteessä nro 3 esitys henkilöistä, joille haetaan Kuntaliitolta kultaista 

ansiomerkkiä. 

 

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää hakea Kuntaliitolta kultaisia ansiomerkkejä liit-

teessä nro 3 mainituille henkilöille. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö 
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VAKANSSILUETTELON PÄIVITTÄMINEN 

 

 56 § Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vakanssiluetteloa on 

päivitetty. Vakanssiluettelon nimikemuutokset koskevat toimia, joissa on 

tarve päivittää tehtävänimikkeet ajanmukaisiksi ja oikeiksi.  

 

5 perushoitajan vakanssinimikkeet (vak.nrot 3002-34, 3002-42, 4501-02, 

4501-18 ja 4501-09) muutetaan lähihoitajan vakansseiksi.  

 

Vakanssiluettelon päivittäminen ja vakanssinimikkeiden muutokset eivät 

vaikuta henkilöstön tehtäväkohtaiseen palkkaan eivätkä palkkamäärära-

hoihin vuodelle 2019.  

 

Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksis-

ta päättää yhtymähallitus hallintosäännön 23 § mukaisesti. 

 

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) että perushoitajien vakanssinimikkeet koskien vakanssinumeroita 

3002-34, 3002-42, 4501-02, 4501-18 ja 4501-09 muutetaan lähihoita-

jien vakansseiksi 

2) että muutokset tulevat voimaan 1.10.2019. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: henkilöstöpäällikkö 
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VUOKRATEKSTIILIEN HANKINTA 

  

57 § Vuokratekstiilien ja potilasvaatteiden sopimusta on jatkettu Lännen teks-

tiilihuolto Oy:n kanssa 31.12.2019 asti. Vaihtoehtoina jatkon osalta on 

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n diffuusion kautta syntyneen Puro Tekstiili-

huolto Oy:n osakkuus, vuokratekstiilien kilpailuttaminen tai liittyminen 

Sarastian (entinen KuntaPro:n) sopimukseen. Vaihtoehtoja on selvitetty 

kuntayhtymän ja Eurajoen kunnan osalta. 

  

KuntaPro Oy:n nykyinen Sarastia hankintapalvelut on kilpailuttanut 

vuokrattavat työvaatteet, vuokrattavat potilasvaatteet ja - tekstiilit sekä 

niiden pesulapalvelut 5.9.2018. Kyseisen kilpailutuksen voitti Lindström 

Oy kummankin osakokonaisuuden osalta. Voittaja valittiin kokonaista-

loudellisuuden perusteella. Sopimuskausi on kaksi vuotta, minkä jälkeen 

sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Eurajoen kunnan perustur-

valautakunta käsittelee asian osaltaan 11.9.2019. 

 

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) liittyä Sarastia yhteishankintayksikön sopimukseen 1.1.2020 alkaen 

vuokrattavista työvaatteista, vuokrattavista potilasvaatteista ja - teks-

tiileistä sekä näiden pesulapalveluista. Tällöin sopimustoimittajaksi tu-

lee Lindström Oy ja sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kilpailuttami-

sesta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. 

2) että kuntayhtymä liittyy vuokrattavien työvaatteiden ja vuokrattavien 

potilasvaatteiden ja -tekstiilien sopimukseen myös Eurajoen kunnan 

valtuuttamana sen osalta 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Eurajoki, siivouspalvelut 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 1-7/2019 

 

58 § Kuntayhtymän perussopimuksen 12 § 4 mom. mukaan kuntayhtymän 

tulee seurata talouttaan ja toimintaansa ajantasaisella seurantajärjestel-

mällä, ja raportoida siitä jäsenkunnille säännöllisesti, kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

Heinäkuun talous- ja toimintaluvut ovat jo saatavilla ja ko. talousraportti 

kuvaa kuntayhtymän vuoden 2019 toteumaa paremmin kuin tammi-

kesäkuun tilanne, joten laadittu raportti on ajalta 1-7 2019. Yhteenvetona 

tammi-heinäkuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, että kustan-

nuksissa on ylitetty tasainen kertymä, toteumaprosentti on 59,6 %. Toi-

minnan tuottoja on kerääntynyt 58,7 %. Ennuste suoritekertymästä lop-

puvuodelle on heikompi johtuen mm. henkilöstöresurssista. Tässä vai-

heessa vuotta tuloslaskelma näyttää suunnitelmaa heikommalta. Touko-

kuussa voimaan astuneet palkankorotukset nostavat palkkabudjetin to-

teumaa painottuen loppu vuodelle sekä liikkeenluovutuksen kautta nous-

seet ostopalvelut lisääntyvät suhteessa loppu vuotta kohti. Tehtäväalueit-

tain talouden toteuma on suunnitelman mukainen. Sosiaalipalveluissa on 

myös pysytty suunnitelman mukaisessa talousarviossa. Koko kuntayhty-

män tilikauden tulos näyttää heinäkuun tilanteen mukaisesti 0,3 M€ ali-

jäämää. 

 

Esityslistan liitteenä nro 4 on tammi-heinäkuun talous- ja toimintaraportti 

tehtäväalueittain, suoritetiedot sekä kuntalaskutusennuste heinäkuun tie-

doilla. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi sekä ra-

portoida jäsenkunnille ko. tiedot.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TER-

VEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMISEKSI   

 

59 § Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän (Ksthky) järjestämis-

vastuulla on jäsenkuntiensa (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) 

perusterveydenhuollonpalvelut, työterveyshuolto (pl. Eurajoki), lasten-

valvonta, päihde- ja mielenterveyspalvelut, päihdehuollon avopalvelut, 

katkaisuhoito, kasvatus- ja perheneuvonta (pl. Kokemäki) sekä vammais-

palvelut Keski-Satakunta on ainoa alue Satakunnassa, jossa sosiaali- ja 

terveyspalvelut ovat eri organisaatioissa.  

Ksthky:n jäsenkunnat ovat kesällä 2019 (Kokemäki 3.6.2019/§117, Eura-

joki 4.6.2019/§128, Harjavalta 27.5.2019/§120, Nakkila 10.6.2019/§112) 

käsitelleet kunnanhallituksissaan valmiutta aloittaa sosiaalipalvelujen jär-

jestämisvastuun siirtämisestä Ksthky:lle. Jäsenkuntien kunnanhallituksien 

päätösten perusteella valmistelutyö voidaan aloittaa. Valmistelutyö kes-

keytetään, mikäli valtioneuvosto esittää valtakunnallista sosiaali- ja ter-

veydenhuollon uudistusta, joka on ristiriidassa tämän valmistelun kanssa. 

Valmistelutyö tulisi aloittaa syksyllä 2019. Konkreettisesti yhteinen työ 

aloitettaisiin niiden palvelukokonaisuuksien osalta jo vuoden 2020 aika-

na, joissa on selvät yhteiset kehittämistarpeet tai valtakunnallinen ohjaus.  

Kuntajohtajien alustavien keskustelujen perusteella sosiaalipalvelujen jär-

jestäminen ja tuottaminen kuntayhtymän toimesta voisi alkaa 1.1.2021. 

Perussopimuksen muutos voitaisiin toteuttaa kuluvan vuoden aikana, 

jonka jälkeen siirtosopimuksen valmistelulle ja hyväksynnälle jää hyvin 

aikaa.    

Ksthky:n perussopimuksen muuttamisesta on perussopimuksen 21 §:ssä 

seuraava kirjaus: ” Perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus, jota 

voidaan muuttaa kuntalain 57 §:n mukaisesti.”  

Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 

kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on 

vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman  
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suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien 

hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Perusopimus on kuntien välinen sopimus, joten sen muuttaminen tapah-

tuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Perussopimuksen muutoksen 

jälkeen kuntayhtymän ja jäsenkuntien tulisi sopia yhteisellä siirtosopi-

muksella mm. seuraavista asioista ennen palvelutuotannon aloittamista:  

- Henkilöstön siirtyminen  

- Tukipalvelut   

- Omaisuuden siirtyminen ja tilat  

- Sopimusten siirrot  

- Palveluiden hinnoittelu  

Kuntayhtymän perussopimuksen muutos sekä siirtosopimuksen valmiste-

lu edellyttää valmistelutyötä, jonka koordinointia varten tulee nimetä jä-

senkuntien ja kuntayhtymän toimesta ohjausryhmä. Asetettu ohjausryhmä 

nimeää tarvittavat toimialaryhmät. Asiaa on valmisteltu kuntien kanssa 

yhteistyössä siten, että ohjausryhmään nimettäisiin jokaisen jäsenkunnan 

johtaja sekä kaksi luottamushenkilöä. Lisäksi Ksthky nimeäisi ohjaus-

ryhmään kolme jäsentä.  

Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen kutsuu koolle Harjavallan kau-

punki.  

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä edellä esitetyn tietoonsa saatetuksi 

2) päättää nimetä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän muodostamiseksi perustettavaan ohjausryhmään kolme jä-

sentä.   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Yhtymähallitus päätti nimetä ohjausryhmän varsinaisiksi jäseniksi Juha 

Korkeaojan (varalle Asta von Frenckell), Tapio Rosendahlin (varalle Mi-

ka Nurmi) ja Hanna-Leena Markin (varalle Mika Kallio). 
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VUODEN 2020 TALOUSARVIOLUONNOS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 

2022 

 

60 §  Rinteen hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, 

tarkoittaa toteutuessaan 18 uuden sosiaali- ja terveydenhuollon 

aluehallinnon perustamista ja mm. sosiaali- ja terveydenhoidon 

kustannusvastuun siirtymistä valtiolle. Uudistus on tarkoitus astua 

voimaan 2023. 

 

Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottami-

nen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, 

joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. 

Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta jatketaan ja täydennetään vain 

tarvittaessa ostopalveluilla.  

 

Yhtymähallituksen linjauksen mukaisesti puitteet sote -palvelu-

tuotannolle Keski-Satakunnassa tulee turvata. Irtaimistohankintoja ja tar-

peistoa tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon otta-

en ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita.  

 

Talousarvion painopistealueet ovat: a) laadukkaat sosiaali- ja terveyspal-

velut b) Keski-Satakunnan alueen yhteisesti kehitettävät hyvinvointipal-

velut ja c) laadukas henkilöstöpolitiikka.  

 

Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste 

tulee edelleen vahvistamaan avopalveluita. Muutoksia toteutetaan henki-

löstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön osaamisen kehittä-

misellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toimin-

tatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ul-

koisten asiakkaiden kanssa. 

 

Vuoden 2020 toimintakulut tulevat olemaan noin 31 milj. € ja toimintatu-

lot 31,1 milj. €. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2019 talousarvion ta-

sosta on 2,7 prosenttia. Palkankorotuksiin vuodelle 2020 on varattu 1 %:n 

korotus. Kuntien maksuosuudet on arvioitu vuoden 2019 käytön ja arvioi-

tujen muutosten perusteella. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 26,1 

milj. €. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu n. 0,2 milj. € ali-

jäämä. 

 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 95 

HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 10.9.2019  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvioluonnoksen 2020 kokoukses-

saan 3.9.2019 ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ta-

lousarviosta 2020 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022. 

 

Talousarvioluonnos 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on 

liitteenä nro 5.     

 

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä vuoden 2020 talousarvioluonnoksen sekä toimintasuunni-

telman vuosille 2020 - 2022.  

2) lähettää talousarvioluonnoksen - ja toimintasuunnitelman lausunnolle 

jäsenkuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan 11.10.2019 mennessä. 

3) tarkentaa talousarvioluonnosta saatujen lausuntojen ja muun toimin-

taa tarkentavan tiedon perusteella ennen yhtymävaltuuston lopullista 

käsittelyä.  

   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

 

Kuntia pyydetään kiinnittämään huomioita lausunnossaan nuorten psyki-

atrisen työryhmän perustamiseen sekä palkankorotuksiin varautumiseen. 

Kunnille menevässä lausuntopyynnössä tarkennetaan näitä asioita sisäl-

löllisesti. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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 O T E   P Ö Y T Ä K I R J A S T A  

 

 

 

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  

 

61 § Työterveyshuollon sairaanhoidollisten palveluiden yhtiöittämisen osalta 

yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan: 5.9.2018/84§, 

13.12.2018/116§, 20.2.2019/6§ ja 12.6.2019/48§. 

 

Turun kaupunginhallitus 10.6.2019 hyväksyi aiesopimuksen Turun Seu-

dun Työterveystalon (Valona) myynnistä Mehiläinen Oy:lle. Näin ollen 

valmisteltu liikkeenluovutus Turun seudun työterveysyhtiöön ei toteutu-

nut. 

  

Työterveyshuollon tilanne sekä kuntayhtymän oman tuotannon osalta että 

alueen markkinoilla on muuttunut viime kuukausien aikana. Työterveys-

huollon palvelujen tuottamistavan kokonaisuus tuli uudelleen valmistel-

tavaksi. Työterveyshuollon valmistelua on työstetty edelleen ja mahdolli-

sina vaihtoehtoja ovat seuraavat: 1. Oman palvelutuotannon jatkaminen 

(KL1) 2. Kilpailutetaan työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen ja myy-

dään oma palvelutuotanto kokonaisuudessaan osana kilpailutusta 3. Pe-

rustetaan kuntayhtymään oma yhtiö tai perustetaan yhtiö yhdessä jonkun 

kunnan tai muun toimijan kanssa. 

  

Työterveyshuollon asiakkaina ovat kuntayhtymän lisäksi Harjavallan, 

Nakkilan ja Kokemäen kunnan työntekijät. Lisäksi palvelut ovat myös 

laajasti jäsenkuntien yritysten käytössä. Tällä hetkellä alueella ei ole yksi-

tyistä työterveyshuollon toimintaa. Jäsenkuntien elinvoimanäkökulmasta 

on perusteltua tarkastella työterveydenhuollon kokonaisuutta alueella laa-

jasti yritysten toimintavalmiuksia edistävänä asiana. 

  

1. Oman palvelutuotannon jatkaminen (KL1) 

Työterveyshuollon järjestämiseen omana toimintana liittyy sekä etuja että 

heikkouksia. Etuina näyttäytyvät kunnan omien työntekijöiden asiak-

kuuksien jatkuminen pitkälti entisellään, oma hallinta palvelujen laatuun 

ja tasoon sekä paikallisten yrittäjien palveleminen. Tässä vaihtoehdossa 

olemassa oleva lainsäädäntö rajoittaa tiukasti toiminnan ulosmyyntiä. 

Muita heikkouksia tässä vaihtoehdossa ovat heikentynyt työterveyslääkä-

ritilanne, palvelujen kehittämisessä jälkeen jääminen ja työterveyshuollon 

työllistävä vaikutus muuhun hallintoon. Avovastaanoton lääkärien käyttö 

työterveyspalveluun saattaa kuormittaa terveyskeskuksen lääkäriresurssia 

välillä huomattavastikin. Työterveyshuollon käyttämä asiakashallintaoh- 
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jelma tulee hankittavaksi. Vaihtoehtoja uudeksi ohjelmaksi on käytännös-

sä kaksi kappaletta. Kustannusarvio ohjelmistolle on noin 60.000 euroa. 

  

2. Kilpailutetaan työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen ja myy-

dään oma palvelutuotanto kokonaisuudessaan osana kilpailutusta 
Tämän vaihtoehdon mukaisesti samassa yhteydessä nykyinen työterveys-

huolto sekä myydään yksityiselle toimijalle että Ksthky, Harjavalta, Nak-

kila ja Kokemäki niin päättäessään kilpailuttaa yhdessä työterveyspalve-

lunsa. Eurajoen kunnan työterveyshuoltosopimus on voimassa 

31.12.2020 asti. Eurajoen kunnan niin halutessaan voidaan ko. palvelu-

tuotanto myös 1.1.2021 jälkeen ottaa yhteiskilpailutukseen mukaan. Pal-

velun osto tapahtuu hankintalain mukaisesti ja kuntayhtymän/kuntien tu-

lee kilpailuttaa palvelu aina uudelleen sopimuskauden päättyessä. 

  

Ulkoistamisen etuja tässä yhteydessä ovat isojen palveluntarjoajien nyky-

aikaiset työmenetelmät ja palvelut. Digitaaliset palvelut tuovat henkilös-

töhallinnon käyttöön monipuolisempaa tiedon tuottamisen mahdollisuuk-

sia. Vastaavan tason saavuttaminen omilla resursseilla on käytännössä 

mahdotonta. Nykyinen työterveyshuoltohenkilöstö siirtyisi uuden palve-

luntarjoajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

  

Työterveyshuollon ulkoistaminen vapauttaa kuntayhtymän hallinnon re-

sursseja strategian mukaisiin ydintehtäviin. Lisäksi näin voidaan taata 

alueen kuntayhtymän ja kuntien oman henkilöstön lisäksi yrityksille 

mahdollisuus jäsenkunnissa sijaitsevaan työterveyshuoltoon. Haasteeksi 

voivat muodostua hintakehitys, mahdolliset reklamaatiot ja sopimus eri-

mielisyydet. Nykyisellään kuntayhtymällä on palveluja enenevissä mää-

rin yksityisiltä palveluntarjoajilta ja enimmäkseen yhteistyö sujuu hyvin. 

  

Kilpailutustilanteessa Ksthky kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut itsel-

leen ja mahdollisesti jäsenkuntien päätöksenteon mukaisesti myös jäsen-

kunnille. Muiden asiakasyritysten hinnoittelu ei tällaisen muutoksen jäl-

keen ole enää alueella julkisen toimijan vaikutusvallan piirissä. 

  

3. Perustetaan kuntayhtymään oma yhtiö tai perustetaan yhtiö yh-

dessä jonkun kunnan tai muun toimijan kanssa. 

Oman yhtiön tai yhteisen yhtiön perustamiseen liittyy pitkälti samoja 

haasteita kuin oman palvelutuotannon jatkamiseen. Hallinnon työllistä-

vyys on vähintään samalla tasolla kuin eriytetyn tilinpidon mukaisessa 

mallissa. Pienen yhtiön kiinteät kulut voivat muodostua suhteessa toimin- 
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taan melko suuriksi. Heikkoutena näyttäytyy edelleen heikko työterveys-

lääkäritarjonta ja tk-lääkärien resurssin käyttö. Pieni yhtiö on yleisesti ot-

taen toiminnallisesti hyvin haavoittuva. 

    

4. Liitytään Länsirannikon työterveyshuolto Oy omistajaksi 

Tässä vaihtoehdossa nykyistä omaa työtyöterveyspalvelua hoitaisi täysin 

julkisomisteinen yhtiö Inhouse periaatteella sekä kuntayhtymän henkilös-

tön että työterveyshuollon järjestämisvastuun osalta yrittäjille Kela I ta-

soisena. Sairaanhoidollisia palveluita Länsirannikon työterveyshuolto Oy 

ei voisi tuottaa yrittäjille (inhouse aseman vaarantuminen).  

 

Hallintosäännön 17§:n mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu 

perussopimuksessa kuntayhtymälle sovittujen tehtävien palveluperiaatteet 

sekä päättää omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omai-

suuden kauppahinta on yli 25 000€. 

 

Kunnat ovat sopineet keskinäisestä palveluiden järjestämisestä kuntayh-

tymän perussopimuksella. Perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän 

järjestämisvastuulla on työterveyshuollon palvelut. Yhtymävaltuuston ja 

yhtymähallituksen päätöksenteon osalta hallintosääntö ei yksiselitteisesti 

vastaa kyseisen asian päätöksenteko- toimielimestä. Asioiden käsittelyn 

olleessa epäselvä tai tulkinnanvarainen on asian käsittely perusteltua teh-

dä yhtymävaltuustossa. 

 

Yhteistoimintaelin on käsitellyt työterveyshuollon tilannetta kokoukses-

saan 3.9.2019, eikä sillä ole huomautettavaa päätösesitykseen. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se 

1) kilpailuttaa oman työterveyshuollon palvelukokonaisuuden myymisen 

ulkopuoliselle toimijalle 

2) kilpailuttaa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen sekä järjestämis-

vastuun että kuntayhtymän henkilöstön osalta 

3) esittää jäsenkunnille Harjavallalle, Kokemäelle ja Nakkilalle sekä Eu-

rajoelle (1.1.2021 lukien) mahdollisuutta kilpailuttaa työterveyshuol-

topalvelut yhteisesti 

4) valtuuttaa johtavan ylilääkärin ja kuntayhtymän johtajan valmistele-

maan toiminnon myynnin ja työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen 

ja käyttämään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

  

Kilpailutusten jälkeen asia tuodaan päätöksentekoon. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, työterveyshuolto 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  
puh. 044 4503 200 
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OSALLISTUMISPYYNTÖ SOPIMUKSEEN YHTEISTYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDEN-

HUOLLON ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAAN  

 

62 §  Satasairaalan lähettämän osallistumispyynnön 20.6.2019 mukaan 

Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää Keski-Satakunnan terveydenhuollon 

kuntayhtymää osallistumaan yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan. Satakunnan sairaanhoito-

piirin yhtymähallitus on käynnistänyt kokouksessaan 17.12.2018 /§ 203 

koko sosiaalihuollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon katta-

vaa yhteistä asiakas- ja potilasjärjestelmää koskevan hankinnan.  

 

Uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän tarkoitus on palvella koko maa-

kuntaa, parantaa kuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluita ja mah-

dollistaa uusia toimintatapoja ja palveluiden kehittämistä. Hankinnan 

laajuudesta johtuen uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on sairaan-

hoitopiirin ja siihen kuuluvien jäsenkuntien käytössä viimeistään 2028. 

 

Satasairaalan toimittama osallistumispyyntö ja liiteasiakirjat ovat esitys-

listan liitteenä 6. Osallistumispyynnöllä Satasairaala pyytää kunta-

yhtymältä alustavaa kiinnostuksen osoittamista osallistumiseen UNA 

Oy:n kautta organisoituun maakunnallisen asiakas- ja potilasjärjestelmän 

hankintaan eli Kaari –hankkeeseen. Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää 

kultakin alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä virallisen valtuutuksen 

toteuttaa hankintaprosessi puolestaan. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri tulee hankintamenettelyn loppuvaiheessa 

ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista tekemään esityksen järjes-

telmän hankintakustannuksista ja niiden jakautumisesta hankkeeseen 

osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kesken. Kuntayhtymällä on mah-

dollisuus vetäytyä hankkeesta ennen lopullisen tarjouspyynnön esittä-

mistä, aikataulun mukaan kesällä 2020. 

 

Osallistumispyynnössä ei ole arviota suunnitteluvaiheen kustannuksista, 

jotka todennäköisesti jäävät kaikkien suunnitteluvaiheeseen osallistuvien 

kustannukseksi. Kaari –hankkeen alustavan hankesuunnitelman mukai-

sesti uusi asiakas- ja potilasjärjestelmän käyttöönottaminen toteutuu 

viimeistään vuonna 2028. 
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Kuntayhtymässä käytössä olevaa Pegasos terveydenhuollon potilas-

tietojärjestelmää käyttävät Satakunnassa Säkylä ja Huittinen. Suun 

terveydenhuollon osalta kuntayhtymä on mukana Lifecare potilas-

tietojärjestelmässä. Lisäksi sosiaalihuollon osalta käytössä on Pro 

Consona -ohjelma. Nykyisten käytössä olevien asiakas- ja potilas-

järjestelmien uusiminen tulee todennäköiseksi eteen tulevina vuosina. 

Uuden järjestelmän kilpailuttaman asiakas- ja potilasjärjestelmän kustan-

nukset tulevat todennäköisesti olemaan suhteessa yhtä suuret, kuin nyt 

kysymyksessä olevan Kaari –hankkeen kustannukset. Vuosittainen koko-

naiskustannus asiakas- ja potilasjärjestelmistä KSTHKY:Ssä on 0,25M€. 

Lisäksi jäsenkunnat maksavat omista sosiaalihuollon ohjelmistaan ja 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ict –kustannuksista.  

 

Yhteinen asiakas- ja potilasjärjestelmä Satakunnan alueella on perusteltua 

ainakin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän osalta siksi, 

että mm. sairaanhoitopiiri käyttää eri tietojärjestelmää. Potilasturval-

lisuuden näkökulmasta yhteinen tietojärjestelmä on perusteltu, jotta tieto 

siirtyy perus- ja erikoissairaanhoidon välillä tarkoituksenmukaisesti.  

 

Rinteen hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, 

tarkoittaa toteutuessaan tarkoittaa 18 uuden sosiaali- ja terveydenhuollon 

alue-hallinnon perustamista ja mm. sosiaali- ja terveydenhoidon kustan-

nusvastuun siirtymistä valtiolle. Uudistus on tarkoitus täytäntöön panna 

vuoteen 2021 mennessä. Mikäli hallituksen valmistelema uudistus toteu-

tetaan, tulee se tarkoittamaan yhtenäisten tietojärjestelmien käyttöön-

ottamista maakunnallisessa aluehallinnossa sekä sosiaali- ja terveyden-

huollon kustannusvastuun siirtymistä kunnilta valtiolle. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää lausuntonaan, että Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymä on mukana Satakunnan sairaanhoitopiirin 

yhtymähallituksen käynnistämässä Kaari – hankkeessa ainakin sen 

hankesuunnittelu ja hankintamenettelyn alkuvaiheessa siihen asti, kun 

hankkeen lopulliset kokonaiskustannukset voidaan arvioida. 

 

Lopullisen päätöksen Kaari-hankkeeseen mukaan lähtemisestä yhtymä-

hallitus tekee ennen tarjouspyynnön julkaisemista vuonna 2020. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Täytäntöönpano: Satakunnan shp 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 5.6.2019 – 2.9.2019 

 

63 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 5.6.2019 – 2.9.2019 nähtävillä koko-

uksessa. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tu-

losyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 5.6.2019 – 2.9.2019 

seuraavan päätösluettelon mukaisesti: 

 

Johtava ylilääkäri Mika Kallio, 47 – 62 § 

Avohoidon ylilääkäri Pauli Sallinen, 44 – 85 § 

Johtava hoitaja Jaana Oksa, 690 – 875 § 

Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, 135 – 178 § 

Ylihammaslääkäri Eero Raittio, 84 – 119 § 

Osastonhoitaja (suun th) Päivi Viinamäki, 40 – 165 § 

Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 171 – 234 §  

Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 184 – 244 § 

Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 32 – 35 § 

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Terhi Holmström, 22 – 26 § 

Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 64 – 73 § 

Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 11 – 13 § 

Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 55 – 71 § 

Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 23 – 27  § 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 36 – 42 § 

Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 96 – 119 § 

Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 55 – 74 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 5.6.2019 – 2.9.2019 

 

64 §  Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 5.6.2019 – 2.9.2019 nähtävillä koko-

uksessa. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 128 – 200 sekä viranhal-

tijapäätökset 28 - 45. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

65 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Arkistotilan vuokrasopimuksen irtisanominen 26.9.2019 alkaen 

(Harjavallan kaupunki/Tekniset palvelut 20.6.2019) 

- Harjavallan perusturvalautakunnan 21.8.2019/§59 osavuosikatsaus 1-

6/2019 

- Vuokran tarkistusilmoitus 24.6.2019 Asunto Oy Harjavallan Eloho-

pea 1.8.2019 lukien 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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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: 

 51, 52, 53, 58, 60, 62, 63, 64, 65 

 

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

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 54, 55, 56, 57, 59, 61 

 

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     

 

54, 55, 56, 57, 59, 61 

 

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

