
KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 
HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021    1/2017 1 
 
 
Kokousaika Keskiviikko 6.6.2018 klo 15.00 – 16.28 
   
Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1 
 
 
Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 13 varsinaista valtuutettua  
päätöksentekijät  
 
 
Muut läsnä olleet Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 
 Kallio Mika johtava ylilääkäri  
 Oksa Jaana johtava hoitaja 
 Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja  
 von Frenckell Asta  yhtymähallituksen jäsen 
 Robeva-Krasteva Olivera yhtymähallituksen jäsen 
 Mäkinen Aulis yhtymähallituksen jäsen  
 
Asiat 1 - 6 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Nurmi   Hanna-Leena Markki 
 puheenjohtaja       pöytäkirjanpitäjä 
   
 
   

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
 

 
 Tarkastusaika    
 
Allekirjoitukset 
 

   
 Outi Kortelainen  Sanna Kuhlman  
 
 
   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 11.6.2018 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 
yleisesti nähtävänä 
 
  
 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 
HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
Yhtymävaltuusto 6.6.2018  

Pöytäkirjantarkastajat 

 
NIMENHUUTOLUETTELO 
 
 
Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 1 /6.6.2018 
 
 
Valtuutettujen lukumäärä  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 13 varsinaista valtuutettua  
 
 
   Läsnä  Poissa  Varavaltuutettu  
 
 
Erkkilä Mervi       x 
Grönroos Juhani x 
Heikkilä Hannu x 
Isokorpi Kristiina x 
Kortelainen Outi x 
Kuhlman Sanna x 
Lukka Heli       x 
Lähteenmäki Tuukka       x        Olli Nurmi         
Mäkilä Keijo x 
Nurmi Mika x 
Ollila Hanna x 
Rosendahl Tapio x 
Tamminen Matti x 
Tuominen Eeva-Liisa x  
Uimonen Ari x 
Vaitomaa Marja x   
                
Yhteensä            13        1           
         
 



KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU    Nro  1/2018 
HUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
Yhtymävaltuusto   30.5.2018   1/1 
       
 
 
Kokousaika  Keskiviikko 6.6.2018 klo 15 
 
Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  
 

3 § Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2018 
 
 4 § Vuoden 2017 tilinpäätös 
 
 5 § Arviointikertomus vuodelta 2017 
 
 6 § Henkilöstöraportti vuodelta 2017 
 
  
 
  

 
 
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n mukaan: 

”Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökoh-
taista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan 
valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla 
olevien kesken.”  
 
Toimikaudelle 2017- 2021 jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuuston jä-
senet ja varajäsenet. Jäsenkuntien päätökset: Eurajoki kv 12.6.2017/56§, 
Harjavalta kv 26.6.2017/53§, Kokemäki kv 12.6.2017/58§ ja Nakkila kv 
12.6.2017/36§. 
 
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuus-
tosta säädetään. Kuntalain 94 §:n 3 mom. mukaan ” Valtuuston kutsuu 
koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokouk-
seen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään 
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava kä-
siteltävät asiat.”  
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on 
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille se-
kä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kun-
tayhtymän jäsenkunnille. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esitys-
listasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhty-
män ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän 
kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 
30.5.2018. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Päätös: Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

 päätösvaltaiseksi. 
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 
 Hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 §:n mukaan pöytäkirja pidetään 
yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättä-
mänä aikana ja paikassa. 

 
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Kortelainen ja Kuhlman (va-
ralla valtuutetut Lukka ja Lähteenmäki). 

 
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin 8.6.2018 klo 15.00 
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.6.2018 
kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 
Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Outi Korte-
laisen ja Sanna Kuhlmanin ja päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tar-
kastetaan tiistaihin 8.6.2018 klo 15.00 mennessä. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.6.2018 kuntayhtymän 
taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.  
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3 § KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 

2018 

Yh 14.12.2017  120 § Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-
semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-
valla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian 
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistet-
tava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

 Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2017 on julkaistu kuntayh-
tymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten 
ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 
 Kuntayhtymän johtaja: 
 
 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kun-
tayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulu-
tusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
- - -  

Yv 6.6.2018  3 § Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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4 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 
 
Yh 21.3.2018  19 § Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös 

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-
tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava ti-
linpäätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 
johtaja. 
 
Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Vuoden 2017 tilinpäätös 
on valmisteltu lain ja tilinpäätössuositusten mukaisesti. Tuloksen käsitte-
lystä on yhtymähallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. 

 
Yhtymähallitukselle on raportoitu perussopimuksen mukaisesti vuoden 
2017 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden toteumasta. Lisäksi jo-
kaisessa kokouksessa on käsitelty ajankohtaiskatsauksessa toteutuneen 
toiminnan ja suunnitellun toiminnan asioita sekä talouden asioita.  

 
  Toiminnallinen toteuma 

Toiminnallisesti vuosi 2017 on toteutunut suoritteiden toteuman osalta 
ennakoitua paremmin. Lääkärin vastaanottosuoritteet toteutuivat 10 000 
suoritteella yli arvioidun. Määrä nousi vuodesta 2016 n. 2000 suoritteella. 
Hoitotakuu toteutui kuntayhtymän toiminnassa. Peruserikoissairaanhoitoa 
jatkettiin avopalveluissa entisen mukaisesti. Käyntimäärät hieman laski-
vat, mutta vastaavasti konsultaatiot lisääntyivät peruserikoissairaanhoi-
dossa erityisesti geriatriassa. Hoitotyössä hoitajien ja asiantuntijahoitajien 
käynnit toteutui yliarvioidun. 
 
Suun terveydenhuollossa kysyntään on pystytty vastaamaan ja kiireettö-
mään hoitoon pääsy on parantunut. Käyntejä on ollut 10 % enemmän 
kuin 2016. Muun avohoidon käyttö oli edellisvuoden käytön tasolla tai 
hieman vuotta 2017 suurempaa.  
 
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät laskivat 12 316 hoitopäivään (v. 2016 
14.239 hoitopäivää). Keskimääräinen potilasmäärä oli 32. Kotisairaalan 
käyttö vakiintui vahvaksi osaksi koti- ja sairaalapalveluiden toimintaa.  
Kotisairaalatoiminnalla saatiin korvattua km. 8-10 sairaansijaa mikä on 
kaksinkertaisesti verrattuna 2016 toimintaan.  
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Erityispalveluiden osalta suoritemäärät toteutuivat suunnitellusti huomi-
oon ottaen se seikka, että työntekijärakennetta muokattiin vastaamaan pa-
remmin tarvetta. Konsultaatiot lisääntyivät. Sosiaalipalveluissa kuljetus-
palveluasiakkaiden määrä hieman nousi, henkilökohtaisen avun asiakkai-
den osuus väheni sekä asumispalveluasiakkaiden määrä nousi. Sosiaali-
palvelujen kustannukset toteutuivat 0,2M € yli talousarvion, kustannusten 
nousu kuitenkin vuoden 2015 ja 2016 kustannuksiin nähden oli hyvin 
maltillinen. 
 
Talouden toteuma 
Talouden toteuma vuonna 2017 oli odotettua positiivisempi. Toiminta-
tuotot nousivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %. Suoritteiden nousu avo-
terveydenhuollon puolella on huomattavin seikka tulojen toteuman ylit-
tymiseen. Toimintakulut toteutui suunnitellun talousarvion mukaisesti 
99,8 %. Henkilöstömenot toteutuivat 1,4 milj. € alle talousarvion. Palve-
luiden ostot toteutuivat 0,9 milj. € yli arvioidun.  

 
Kuntayhtymän toimintakulut 2017 olivat yhteensä 29,1 milj. € ja toimin-
tatuotot 30,4 milj. €. Vuosikate 1,4 milj. €. Poistojen määrä oli yhteensä 
0,3 milj. €.  Vanhoja asiakasmaksusaatavia poistettiin yhteensä 0,1 milj. 
€.  Vuoden 2017 ylijäämä oli yhteensä 1 050.082,93 €.    
 
Tilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä nro 3. Asiaa esitellään 
tarkemmin kokouksessa. 
 
Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 
Kuntayhtymän johtaja: 
 
Yhtymähallitus päättää  
1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2017 
2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintar-

kastajalle tarkastettavaksi 
3) ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 ylijäämä, yhteensä  

1 050 082,93 €, siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli-/alijäämä-
tilille sekä 

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilistisiä 
korjauksia ja tarkennuksia. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto 
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- - -  
Tarkltk 5.4.2018  42 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS-

TUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
 
 Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, ta-
se ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintaker-
tomus.   

 
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymävaltuus-
tolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  
Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko 
toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johta-
valle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 
Hyväksyessään tilinpäätöksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää 
vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

 
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.3.2018 vuoden 2017 tilin-
päätöksen allekirjoittamista.  

 
Tilivuotta 2017 koskeva tilintarkastus saatetaan päätökseen 5.4.2018.  
Tilintarkastuskertomus 2017 esitetään kokouksessa. 
Vahvistusilmoituskirje esityslistan liitteenä nro 2.  

 
Puheenjohtaja: 
 
Tarkastuslautakunta 
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017 yhtymävaltuustol-

le tiedoksi ja 
2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään 

ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille 
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapa-
us tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen tili-
vuodelta 2017 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, 
että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja ta-
loutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi-
ranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017. 
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- - -  
Yv 6.6.2018  4 § Liitteenä nro 1 tilinpäätös vuodelta 2017 
  Liitteenä nro 2 tilintarkastuskertomus. 
 
  Päätös: Yhtymävaltuusto päätti  

1) hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2017. 
2) että vuoden 2017 ylijäämä, yhteensä 1 050 082,93 €, siirretään omaan 

pääomaan, tilikauden yli-/alijäämätilille. 
3) merkitä tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 

2017. 
4) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017. 
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5 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Tarkltk 5.4.2018  43 § Kuntalain 121.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yh-

tymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asi-
at sekä arvioitava, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ta-
voitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet hyväksyessään kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvion ja -
suunnitelman.  Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hal-
lintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys yhtymä-
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saa-
vuttamisesta (KuntaL 115 §). 

 
Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomais-
ten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen 
toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäval-
tuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet toteutuneet. 

 
Vuoden 2017 arviointikertomusluonnos esityslistan liitteenä nro 3. 
 
Puheenjohtaja: 

 
Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen ja 
esittää sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.   

 
Päätös: Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2017 arviointikertomuk-
sen ja esittää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.  
  
- - -  

Yv 6.6.2018  5 § Liitteenä nro 3 arviointikertomus vuodelta 2017. 
 

Päätös: Yhtymävaltuusto käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja 
päätti merkitä sen tietoonsa saatetuksi. 
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6 § HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017 
 
Yh 21.3.2018  20 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunnallisen Työmarkkina-

laitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Henkilöstöra-
portissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, ke-
hittämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja ta-
louteen. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös orga-
nisaatioiden välisessä vertailussa. Vertailu kuitenkin edellyttää, että tun-
nusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukai-
sesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suun-
nittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien ja kuntayhtymien yh-
teistyössä. Kerätyt tiedot auttavat myös oman ja ostopalveluna tuotetun 
palvelun vertailussa. 
 
Henkilötyövuosiksi muunnettuna kuntayhtymän henkilöstöresurssit olivat 
vuonna 2017 yhteensä 259,21 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön 
keski-ikä oli 48,6 vuotta ja määräaikaisten 38 vuotta. Keski-ikä laski 1,3 
vuodella vakinaisten osalta edellisvuodesta (2016: 49,9 vuotta) ja määrä-
aikaisten osalta keski-ikä laski vuodella (2016: 39 vuotta). Henkilöstön 
eläköityminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat laskeneet keski-
ikää. 
 
Henkilöstön vaihtuvuudessa päättyneitä palvelussuhteita on ollut 20, jois-
ta eläkkeelle siirtymisiä 9 henkilön osalta. Eläkkeelle jääneiden määrä 
kasvoi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016, jolloin eläkkeelle siirtyi 
viisi henkilöä. 
 
Sairauspoissaoloissa oli laskua tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta 10, 7 
% sekä mielenterveyssairauksien osalta laskua oli 37 %.   

 
Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä nro 4. 
Yhteistoimintaelin käsitteli asiaa 14.3.2018/ 15 § ja merkitsi raportin tie-
toonsa saatetuksi.  

 
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. 
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Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 
 

 Kuntayhtymän johtaja: 
 

Yhtymähallitus päättää  
1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöra-

portin vuodelta 2017 sekä 
2) saattaa raportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle, yhtymävaltuus-

tolle sekä jäsenkuntien hallituksille. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätään tarkennukset henkilöstömää-
rän muutoksiin ja Kunta10-vertailulukuihin. 
 
Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
  
- - -  

Yv 6.6.2018  6 § Liitteenä nro 4 henkilöstöraportti vuodelta 2017. 
 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2017 
tietoonsa saatetuksi. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät 
 
 

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

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät                                                              Valitusaika 
                                                                                                      30 päivää 
1 - 6 
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                 Valitusaika 
                                                                                           30 päivää 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
Pykälät                                                                                       Valitusaika  
                                                                                                  päivää 
                                                                                                                       

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
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VALITUSOSOITUS   

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 laa-
tijan 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. 
  
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80  euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä 
eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkis-
oikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avus-
tuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi. 
 

Valitusasia- 
kirjojen  
toimittami-
nen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin  
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,  että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                Pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: 1) nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
 
 
 

Lisätietoja  
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
  


