
KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  PÖYTÄKIRJA Nro  Sivu 

JA TERVEYDENHUOLLON    2/2021   20 

KUNTAYHTYMÄ/ 

Yhtymävaltuusto      

 
Kokousaika Tiistai 7.9.2021 klo 15.00 – 15.48 

   

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 16 varsinaista valtuutettua  

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja, koollekutsuja 

 Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja 

 Jaatinen Juha vt. johtava ylilääkäri 

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

  

    

   

 

Asiat 10 - 15 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 Juhani Vähä-Ruka Tuula-Marja Sainio Hanna-Leena Markki

 puheenjohtaja      puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä

      

  

   

 

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 

 Tarkastusaika 7.9.2021 

 

Allekirjoitukset 

 

   

  

 Anu Ahosmäki  Tuomo Aro-Heinilä 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 9.9.2021 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 7.9.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 2 /7.9.2021 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä 16 varsinaista valtuutettua  

 

    Läsnä Poissa Varavaltuutettu  

 

Ahosmäki Anu  x 

Aro-Heinilä Tuomo  x 

Holmi Andreas  x 

Kuhlman Sanna  x 

Kuusisto-Länsineva Maija x 

Laine Jaana   x 

Myllymaa Ilmo  x 

Ojala-Seppä Soile  x 

Rosenberg Marja-Liisa  x 

Sainio Tuula-Marja  x 

Salomäki Lassi  x 

Tuominen Eeva-Liisa  x    

Tuominen Hanna  x 

Uljas Heikki   x 

Vaitomaa Marja  x 

Vähä-Ruka Juhani  x 

            

Yhteensä   16                    

               

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro  2/2021 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto  31.8.2021   1/1 

       

 

Kokousaika  Tiistai 7.9.2021 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 11 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

 12 § Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi  

2021 – 2022 

 

 13 § Yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kahden varapuheenjohtajan  

valitseminen toimikaudeksi 2021 – 2022 

 

 14 § Yhtymähallituksen valitseminen toimikaudeksi 2021 – 2022 

 

 15 § Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021 - 2022 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja
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10 §  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 ja-

kaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.”  

 

Toimikaudelle 2021 - 2022 jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuuston 

jäsenet ja varajäsenet. Jäsenkuntien päätökset: Eurajoen kunnanvaltuusto 

16.8.2021/70 §, Harjavallan valtuusto 16.8.2021/59 §, Kokemäen kaupun-

ginvaltuusto 16.8.2021/67 § ja Nakkilan valtuusto 9.8.2021/42 §. 

 

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 

31.8.2021. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuk-

si ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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11 § 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 Ahosmäki ja Aro-Heinilä 

(varalla valtuutetut Holmi ja Kuhlman). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anu 

Ahosmäen ja Tuomo Aro-Heinilän ja päättää, että tämän kokouksen pöytä-

kirja tarkastetaan keskiviikkoon 8.9.2021 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 9.9.2021 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anu Ahos-

mäen ja Tuomo Aro-Heinilän ja että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkoon 

8.9.2021 klo 15 mennessä.  

 

Edelleen yhtymävaltuusto päätti, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtä-

vänä 9.9.2021 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harja-

valta. 
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12 § YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN  

TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022 

 

YH 25.8.2021  97 § Hallintosääntö 102 §: 

”Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien toimit-

tamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja 

kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

 

Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan 

ja yhden varapuheenjohtajan. 

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuus-

to toisin päätä.” 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2022 kolme (3) 

jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäseniksi vali-

tuista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaavaksi 

ajaksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

- - -  

 

YV 7.9.2021  12 § Yhtymähallitus: 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi 

valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2022 kolme (3) 

jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäseniksi vali-

tuista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaavaksi 

ajaksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti 

valita vaalilautakuntaan valtuustoryhmien esityksen mukaan toimikau-

deksi 2021 – 2022 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
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Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Myllymaa Ilmo Kuusisto-Länsineva Maija 

Kuhlman Sanna Ojala-Seppä Soile 

Salomäki Lassi Aro-Heinilä Tuomo 

 

Edelleen yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti nimetä vaalilautakunnan 

puheenjohtajaksi Ilmo Myllymaan ja varapuheenjohtajaksi Sanna Kuhl-

manin. 
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13 § YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ KAHDEN VARAPU-

HEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022 

 

YH 25.8.2021  98 § Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val-

tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 

lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-

toimituksessa. 

 

 Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännök-

siä. 

 

 Hallintosäännön 74 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuustossa on pu-

heenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 

valtuuston toimikaudeksi. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa toi-

mikaudeksi 2021 - 2022. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

- - -  

 

YV 7.9.2021  13 § Yhtymähallitus: 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa toi-

mikaudeksi 2021 - 2022. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhty-

mävaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymävaltuuston puheenjohta-

jaksi Tuula-Marja Sainion Eurajoelta, ensimmäiseksi varapuheenjohta-

jaksi Heikki Uljaksen Harjavallasta sekä toiseksi varapuheenjohtajaksi 

Marja Vaitomaan Eurajoelta. 
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14 § YHTYMÄHALLITUKSEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022 

 

YH 25.8.2021  99 § Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksessa on kahdeksan (8) 

jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta jäsenkunnasta 

on kaksi (2) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäval-

tuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjoh-

tajaksi. 

 

 Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan yhtymähallituksen ja sen alaisten 

toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsen-

kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa 

saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

  

 Tämän mukaisesti laskettuna paikkajako on seuraava: 

 SDP 3 

 KESK 2 

 KOK 1 

 VAS 1 

 PS 1 

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 

§:ssä seuraavasti:  

 

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mu-

kaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-

tu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 

jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnas-

tettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtä-

vässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 

yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toi-

mielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot-

tamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
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Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henki-

lö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka 

kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.” 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

yhtymähallitukseen toimikaudeksi 2021 – 2022 kahdeksan (8) jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä  valitsisi jäseniksi valituista yh-

tymähallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

- - -  

 

YV 7.9.2021  14 § Yhtymähallitus: 

 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

yhtymähallitukseen toimikaudeksi 2021 – 2022 kahdeksan (8) jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä  valitsisi jäseniksi valituista yh-

tymähallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhty-

mävaltuusto päätti valita yksimielisesti yhtymähallitukseen seuraavat 

henkilöt: 

 

Varsinaiset jäsenet:  Henkilökohtaiset varajäsenet 

Eurajoki 

Mustonen Elina (SDP)  Veijonaho Outi (SDP) 

Salonen Tomi (PS)  Peltola Harri (PS) 

Harjavalta 

Lindholm Päivi (VAS)  Edman Jenita (VAS) 

Rosendahl Tapio (SDP)  Luotola Teuvo (SDP) 

Kokemäki 

Korkeaoja Juha (KESK)  Teini Pertti (KESK) 

Sutinen Marjatta (SDP)  Kuhlman Sanna (SDP) 

Nakkila 

Nummelin Arja (KESK)  Haaparanta Heikki (KESK) 

Peippo Teemu (KOK)  von Frenckell Asta (KOK) 

 

joista yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha 

Korkeaoja ja varapuheenjohtajaksi Tomi Salonen. 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-                     Kokouspäivämäärä 28 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 7.9.2021 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI  

2021 - 2022 

 

YH 25.8.2021  100 § Kuntalain 121 §:ssä määrätään tarkastuslautakunnasta mm. seuraavaa: 

 

 ”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuk-

sen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hal-

linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa 

toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-

kaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikau-

della sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 

taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisö-

jen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnai-

suuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 

valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään 

koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 

talousarvioksi. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kul-

takin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvi-

tyksiä arvioinnin tuloksista.”  

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännök-

siä. 

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n 2 momentin mukaan yhtymäval-

tuusto valitsee tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä ja heille henkilö-

kohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja 

yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 

olla yhtymävaltuutettuja. 
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Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2022 neljä (4) jäsentä ja heil-

le henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista tarkastus-

lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimi-

kaudeksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

- - -  

 

YV 7.9.2021  15 § Yhtymähallitus: 

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi 

tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2022 neljä (4) jäsentä ja heil-

le henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista tarkastus-

lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimi-

kaudeksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmine ehdotuksesta yhty-

mävaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan seuraavat 

henkilöt: 

 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Eurajoki 

Tuominen Hanna (KOK)  Isokorpi Kristiina (KOK) 

Harjavalta 

Salomäki Matti (SDP)  Hakala Vesa (SDP) 

Kokemäki 

Rinne Sami (PS)  Nieminen Marko (PS) 

Nakkila 

Ahosmäki Anu (VAS)  Lockberg Leena (KESK) 

 

joista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Han-

na Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Anu Ahosmäki. 
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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 

10 - 11 

 

 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 

12 – 15                                                                                         30 päivää 

 

 

Hallintovalitus, pykälät                                                                 Valitusaika 

                                                                                           30 päivää 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 
 
Pykälät                                                                                       Valitusaika  

                                                                                                   päivää 

                                                                                                                                     

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 7.9.2021 

Pöytäkirjantarkastajat 

  

  

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 

 

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asia-

miestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla 

kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) 

säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-

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

Lisätietoja  

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

