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KUNTAYHTYMÄ/ 

Yhtymävaltuusto      

 
Kokousaika Torstai 2.12.2021 klo 15.04 – 16,57 

   

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 15 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu 

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja, koollekutsuja 

 Lindholm Päivi yhtymähallituksen jäsen 

 Rosendahl Tapio yhtymähallituksen jäsen 

 Salonen Tomi yhtymähallituksen jäsen 

 Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja 

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

 Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

    

   

 

Asiat 16 - 20 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 Tuula-Marja Sainio  Hanna-Leena Markki    

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

       

   

 

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

 

 Tarkastusaika  

 

Allekirjoitukset 

 

   

  

 Andreas Holmi  Sanna Kuhlman 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 7.12.2021 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 2.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 3 /2.12.2021 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä 15 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 (poistui klo 16.30) x    

Tuominen Hanna   x Isokorpi Kristiina 

Uljas Heikki   x 

Vaitomaa Marja  x 

Vähä-Ruka Juhani  x 

            

Yhteensä   16                    

               

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro  3/2021 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto  24.11.2021   1/1 

       

 

Kokousaika  Torstai 2.12.2021 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali 

 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 17 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

 18 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 

 19 § Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

 20 § Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun optiovuoden käyttöönottaminen 

  

  

  

 

  

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja TUULA-MARJA SAINIO
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16 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 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 

24.11.2021. Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltai-

nen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.  

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuk-

si ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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17 § 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 Holmi ja Kuhlman (varalla 

valtuutetut Kuusisto-Länsineva ja Laine). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi And-

reas Holmin ja Sanna Kuhlmanin ja päättää, että tämän kokouksen pöytäkir-

ja tarkastetaan perjantaihin 3.12.2021 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 7.12.2021 kuntayhtymän 

taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Andreas 

Holmin ja Sanna Kuhlmanin ja että pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin 

3.12.2021 klo 15 mennessä. 

 

Edelleen yhtymävaltuusto päätti, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtä-

vänä 7.12.2021 kuntayhtymän verkkosisuilla sekä taloustoimistossa, osoite 

Myllykatu 10, Harjavalta. 
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18 § SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET  

 

YH 28.10.2021  125 § Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 29.11.2013 Ksthky:n sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan perusteet. Kessoten aloittaessa toimintansa sisäistä 

valvontaa ja riskienhallintaa ei ole käsitelty erikseen. Sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan perusteisiin ei ole tullut erityisiä muutos tarpeita. 

Asiakirjaa on päivitetty Kessoten hallinto- ja johtamisrakenteen osalta.    

  

Esityslistan liitteenä on nro 2 Kessoten sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteet.  

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kesso-

ten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: johtoryhmä ja esimiehet  

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044- 450 

3200 

- - -  

 

YV 2.12.2021  18 § Liitteenä nro 1 Kessoten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. 

 

  Yhtymähallituksen päätösesitys: 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kessoten sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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19 § TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTASUUNNITTELMA VUODELLE 2022 

 

YH 15.9.2021  112 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talous-

suunnittelua säädellään kuntayhtymän perussopimuksessa ja hallinto-

säännössä. 

 

Perussopimuksen 4 § mukaisesti yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän 

toiminnasta ja taloudesta, yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän talous-

arviosta ja taloussuunnitelmasta. Perussopimuksen 12 §:n mukaan talous-

suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityk-

sen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan vuo-

den alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 

15.9. mennessä. 

 

Taloussuunnittelua käsitellään myös tapaamisissa jäsenkuntien hallinto- 

ja talousjohtajien kanssa sekä hallintosäännön 18 § mukaisessa neuvotte-

lukunnassa.  

 

  Eduskunta teki kesäkuussa päätöksen hyvinvointialueiden perustamisesta 

1.1.2023 alkaen. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän laadittavana oleva talousarvio sekä toimintasuunnitelma v. 

2022 jää kuntayhtymän viimeiseksi. Kuntayhtymän toiminta päättyy 

31.12.2022, joten toimintasuunnitelmaa v. 2023 – 2024 ei ole tarve laatia. 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on laadittu tilanteessa, 

jossa kunnista siirtyneet sosiaalipalvelut ovat olleet v. 2021 osa Kessoten 

toimintaa. Kessoten talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on 

laadittu käyttötalouden osalta kuntayhtymä ja palvelualuetasolle. Siirto-

sopimuksessa on mainittu palveluiden ja hinnoittelun toteuttamisesta. Ta-

lousarviossa ja toimintasuunnitelmassa v. 2022 kotihoidon hinnoittelu ja 

laskutus siirretään toteutettavaksi suoriteperusteisesti, muilta osin hinnoit-

telussa ja laskutuksessa ei tapahdu muutoksia. 

 

Kuntayhtymän strategisina tavoitteina vuonna 2022 ovat: vaikuttavuus, 

asiakaskokemus, kustannustehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi sekä hy-

vinvointialueen valmistelu. Strategisia tavoitteita mitataan ja seurataan 

kuntayhtymän talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetetuilla tavoit-

teilla. Hyvinvointialueen valmistelua ei mitata ja seurata tavoitteilla, mut-

ta se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi, koska se on keskeinen osa kun- 
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tayhtymän hallinnon toimintaa ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat 

toimintansa. 

 

Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste 

tulee edelleen vahvistamaan kevyitä kontakteja ja avopalveluita. Muutok-

sia toteutetaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön 

osaamista kehittämällä, digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toi-

mintatapoja kehittämällä ja uudistamalla yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

 

Kuntien perusterveydenhuollon maksuosuus on yhteensä 17,4 miljoonaa 

euroa, perhe- ja sosiaalipalveluiden 27,4 miljoonaa euroa sekä koti-, sai-

raala-, ja hoivapalveluiden 35,0 miljoonaa euroa. Muutosta on vuoden 

2021 talousarvioon nähden 3,4 miljoonaa euroa eli 4,4 %. 

 

Kuntayhtymän toimintatuotot v. 2022 ovat yhteensä 91 miljoonaa euroa, 

joka muodostuu myyntituotoista kunnilta 82,0 miljoonaa euroa, maksu-

tuotoista 7,6 miljoonaa euroa, tuet ja avustukset 0,1 miljoonaa euroa sekä 

muista toimintatuotoista 1,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvavat 

vuoden 2021 talousarvioon nähden 4,4 %. 

 

Kuntayhtymän toimintakulut v. 2022 ovat yhteensä 90,7 miljoonaa euroa, 

joka muodostuu henkilöstökuluista 37,3 miljoonaa euroa, palveluiden os-

toista 39,4 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,6 miljoonaa eu-

roa sekä avustuksista 3,6 miljoonaa euroa ja muista toimintakuluista 6,9 

miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarvioon 

nähden 4,4 %. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto on –505 euroa ja pois-

tot 249 530 euroa. Talousarvion tulokseksi vuodelle 2022 muodostuu +/- 

0 tulos. 

 

Investoinnit v. 2022 ovat yhteensä 250 000 euroa, jotka ovat investointi-

varauksia ict-, rakennus- sekä kone- ja laiteinvestointeihin. 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on liitteenä nro 2.     

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvio ja toimintasuunnitelmaesityk-

sen vuodelle 2022 kokouksessaan 14.9.2021. 
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Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma esityksen vuodelle 2022.  

2) saattaa talousarvio ja toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2022 jä-

senkuntien ja neuvottelukunnan käsittelyyn ja pyytää lausunnot jä-

senkunnilta 15.10 mennessä. 

3) tarkentaa tarvittaessa talousarvio ja toimintasuunnitelmaesitystä vuo-

delle 2022 ennen yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä.  

   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, neuvottelukunta 

- - -  

YH 25.11.2021  151 §  

Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma esitys vuodelle 2022 

on ollut lausunnolla jäsenkunnissa ja sitä on käsitelty neuvottelukunnan 

kokouksessa sekä talousjohtajien tapaamisessa. 

 

Jäsenkunnat kiinnittivät lausunnoissaan huomioita seuraaviin asioihin:   

 

- Kuntayhtymän toimintakulujen kasvu 4,4 % on liian suuri 

- Henkilöstökuluissa on kiinnitettävä huomiota, ettei ole tuplavarauksia 

- Sijaismäärärahat tarkempaan tarkasteluun 

- Palkkaharmonisoinnin toteuttaminen siirtosopimuksen mukaisesti v. 

2022 osalta 

- Taseeseen kertyneen ylijäämän palautus viimeistään tilinpäätöksen 

2022 yhteydessä 

- Talousarvion kasvun kriittinen tarkastelu 

 

Saatujen lausuntojen ja neuvottelukunnassa esitettyjen kommenttien ja 

näkemysten perusteella kuntayhtymä talousarvio ja toimintasuunnitelmaa 

on tarkastettu vuodelle 2022.  

 

Kuntien perusterveydenhuollon maksuosuus on yhteensä 16,8 miljoonaa 

euroa, perhe- ja sosiaalipalveluiden 27,4 miljoonaa euroa sekä koti-, sai-

raala-, ja hoivapalveluiden 34,7 miljoonaa euroa. 
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Kuntayhtymän toimintatuotot v. 2022 ovat yhteensä 89,9 miljoonaa eu-

roa, joka muodostuu myyntituotoista kunnilta 81,0 miljoonaa euroa, mak-

sutuotoista 7,6 miljoonaa euroa, tuet ja avustukset 0,1 miljoonaa euroa 

sekä muista toimintatuotoista 1,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasva-

vat vuoden 2021 talousarvioon nähden 3,3 %. 

 

Kuntayhtymän toimintakulut v. 2022 ovat yhteensä 89,8 miljoonaa euroa, 

joka muodostuu henkilöstökuluista 37,0 miljoonaa euroa, palveluiden os-

toista 39,1 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,5 miljoonaa eu-

roa sekä avustuksista 3,5 miljoonaa euroa ja muista toimintakuluista 6,7 

miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarvioon 

nähden 3,5 %. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto on –505 euroa ja pois-

tot 299 530 euroa. Talousarvion tulokseksi vuodelle 2022 muodostuu -

236 899 euron alijäämä. 

 

Osana hyvinvointialueiden valmistelua on valmistelussa vuokra-asetus, 

jolla säädetään hyvinvointialueiden ja kuntien välisiä vuokria. Asetus hy-

väksyttäneen vuonna 2022, jos asetus hyväksytään vuonna 2022 se tulee 

muuttamaan Kessoten ja kuntien välisiä vuokria. 

 

Investoinnit v. 2022 ovat yhteensä 350 000 euroa, jotka ovat investointi-

varauksia ict-, rakennus- sekä kone- ja laiteinvestointeihin. 

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on liitteenä nro 4.    

 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvio ja toimintasuunnitelmaesi-

tystä vuodelle 2022 kokouksessaan 14.9.2021 ja 18.11.2021 eikä sillä ol-

lut huomautettavaa esitykseen. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

  

Yhtymähallitus päättää  

 

1) hyväksyä tarkennetun version talousarvio ja toimintasuunnitel-

masta vuodelle 2022.  

2) esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja toimin-

tasuunnitelman vuodelle 2022. 

3) esittää yhtymävaltuustolle, että se antaisi yhtymähallitukselle val-

tuudet tehdä mahdollisesta vuokra-asetuksesta aiheutuvat muutok-

set talousarvioon vuodelle 2022. 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-                     Kokouspäivämäärä 40 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 2.12.2021 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

4) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tehdä talousarvio ja toi-

mintasuunnitelmaan vuodelle 2022 tarvittaessa vähäisiä teknis-

luonteisia korjauksia.  

   

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, palvelualueet 

- - -  

 

YV 2.12.2021  19 § Liitteenä nro 2 Kessoten talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 

2022. 

 

  Yhtymähallituksen päätösesitys: 

  Yhtymähallitus  

1) esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja toiminta-

suunnitelman vuodelle 2022. 

2) esittää yhtymävaltuustolle, että se antaisi yhtymähallitukselle valtuu-

det tehdä mahdollisesta vuokra-asetuksesta aiheutuvat muutokset ta-

lousarvioon vuodelle 2022. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

.  
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20 § HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUN OPTIOVUODEN 

KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 

 

Tarkltk 18.11.2021  24 § Yhtymävaltuusto 22.5.2019/7 § on päättänyt valita ajanjaksolle 2019 – 

2021 (+ optiovuodet -22, -23 ja -24) kuntayhtymän tilintarkastusyhteisök-

si BDO Audiator Oy:n kilpailutuksen perusteella. Sopimus hallinnon ja 

talouden tarkastamisesta on tehty sopimusajalle, optiovuoden käytöstä ti-

laaja tekee erillisen päätöksen.  

 

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntökokonaisuus on hyväksytty 

eduskunnassa 23.6.2021 ja Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- 

ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29. 

kesäkuuta 2021. Satakunnan Hyvinvointialue on perustunut 1.7.2021 al-

kaen yhtenä maan 21:stä hyvinvointialueesta. Sosiaali-  ja terveydenhuol-

lon järjestämisvastuu siirtyy muodostettaville hyvinvointialueille 

1.1.2023 lukien. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamista koskeva viimeinen vuosi 

on 2022. 

 

Hallintosäännön 68 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslauta-

kunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-

yhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi. 

 

Ehdotus:   Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se ottaisi 

käyttöön hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinnassa optiovuo-

den BDO Audiator Oy:n kanssa vuoden 2022 tarkastuksen osalta.   

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

  Aino Lepistö poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

  Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Tuominen. 

- - -  

 

YV 2.12.2021  20 § Tarkastuslautakunnan päätösesitys: 

  Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se ottaisi käyttöön 

hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinnassa optiovuoden BDO 

Audiator Oy:n kanssa vuoden 2022 tarkastuksen osalta.   

 

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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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 

16 - 17 

 

 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 

18 - 20                                                                                         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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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

