
KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  PÖYTÄKIRJA Nro  Sivu 

JA TERVEYDENHUOLLON    1/2022   1 

KUNTAYHTYMÄ/ 

Yhtymävaltuusto      

 
Kokousaika Torstai 16.6.2022 klo 15.00-16.38 

   

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, suurluokka 

 

 

Saapuvilla olleet Nimenhuudossa oli saapuvilla 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua 

päätöksentekijät  

 

 

Muut läsnä olleet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja, koollekutsuja 

 Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja 

 Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja (poistui klo 16.05) 

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

 Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

 Salonen Tomi yhtymähallituksen jäsen (poistui 16.31) 

   

  

  

 

Asiat 1 - 7 

 

 

 

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 

 

   

  

 Maija Kuusisto-Länsineva  Jaana Laine 

 

   

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 21.6.2022 klo 8.00 – 15.00. Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

 Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 16.6.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

NIMENHUUTOLUETTELO 

 

 

Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 1/16.6.2022 

 

 

Valtuutettujen lukumäärä  

 

Nimenhuudossa oli läsnä 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettu 

 

    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 Vepsäläinen Jouni 

Ojala-Seppä Soile  x 

Rosenberg Marja-Liisa  x 

Sainio Tuula-Marja  x 

Salomäki Lassi  x (poistui 16.35) 

Tuominen Eeva-Liisa  x   

Tuominen Hanna  x  

Uljas Heikki    x Uotila Jarmo 

Vaitomaa Marja  x 

Vähä-Ruka Juhani  x 

            

Yhteensä    16                   

               

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro  1/2022 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto  8.6.2022   1/1 

       

 

Kokousaika  Torstai 16.6.2022 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, Harjavalta, suurluokka 

 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  

 

 3 § Hallintosäännön tarkistaminen 

 

 4 § Vuoden 2021 tilinpäätös  

 

5 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 

2021 arviointikertomus 

 

 6 § Henkilöstöraportti vuodelta 2021 

 

 7 § Sidonnaisuusilmoitukset 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja TUULA-MARJA SAINIO
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1 §  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 

8.6.2022. 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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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 Kuusisto-Länsineva ja Laine 

(varalla valtuutetut Myllymaa ja Ojala-Seppä). 

 

Päätösesitys: Yhtymävaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Maija 

Kuusisto-Länsinevan ja Jaana Laineen ja päättää, että tämän kokouksen 

pöytäkirja tarkastetaan maanantaihin 20.6.2022 klo 15 mennessä. 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2022 kuntayhtymän 

verkkosivuilla sekä taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maija Kuu-

sisto-Länsinevan ja Jaana Laineen ja että pöytäkirja tarkastetaan maanantai-

hin 20.6.2022 klo 15 mennessä.  

 

Edelleen yhtymävaltuusto päätti, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtä-

vänä 21.6.2022 kuntayhtymän verkkosivuilla sekä taloustoimistossa, osoite 

Myllykatu 10, Harjavalta. 
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3 § HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 

YH 9.2.2022 10 §  Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymä-

valtuusto on hyväksynyt 2.12.2020/§14 Kessoten hallintosäännön ja tar-

kentanut sitä kokouksessaan 10.6.2021/§8. Hallinnon tarkastuksen myötä 

hallintosäännössä on todettu puutteita luvussa 7 tiedonhallinnan osalta.  

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen yhtymähallitusta kokoukses-

saan 8.2.2022. 
 

Hallintosääntöön on esitetty tehtäväksi seuraavat lisäykset, jotka on liit-

teenä nro 6. Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymi-

sen jälkeen.  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy hal-

lintosääntöön esitetyt lisäykset ja muutokset liitteen nro 6 mukaisesti. 

Tarkistettu hallintosääntö tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

- - -  

YV 16.6.2022  3 § Liitteenä nro 1 Kessoten hallintosääntöön esitetyt lisäykset ja muutokset. 

 

  Yhtymähallituksen päätösesitys: 

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä hallintosääntöön esitetyt lisäykset ja 

muutokset liitteen nro 1 mukaisesti. Tarkistettu hallintosääntö tulee voi-

maan heti sen hyväksymisen jälkeen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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4 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS 

 

YH 24.3.2022  17 § Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös 

tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilin-

päätös yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti-

linpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän 

johtaja. 

 

Tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Vuoden 2021 tilinpäätös 

on valmisteltu lain ja tilinpäätössuositusten mukaisesti. Tuloksen käsitte-

lystä on yhtymähallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. 

 

Yhtymähallitukselle on raportoitu perussopimuksen mukaisesti vuoden 

2021 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden toteumasta. Lisäksi jo-

kaisessa yhtymähallituksen kokouksessa on käsitelty ajankohtaiskatsauk-

sessa toteutuneen toiminnan ja suunnitellun toiminnan asioita sekä talou-

den asioita. Tämä on Kessoten ensimmäinen tilinpäätös. 

 
  Toiminnallinen toteuma 

 

Hallinto- ja tukipalveluissa uuden organisaation vaatimat määrittelytyöt 

ja infraan liittyvät muutokset ja uuden kokonaisuuden sisäänajo sekä 

vuoden aikana lisääntynyt hyvinvointialueen valmistelu on sujunut hyvin 

ja asiat toteutuneet odotetusti. 

 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti 

ison eroja talousarvion ja toiminnan välillä ei ollut. Lastensuojelu toteutui 

suunnitelman mukaisesti, asiakasmäärät painottui sosiaalihuoltolain mu-

kaisiin asiakkuuksiin ja lastensuojelu asiakkaat eivät lisääntyneet. Aikuis-

sosiaalityö, päihde ja mielenterveyspalvelut toteutui normaalisti kuten 

myös vammaispalvelut. Palveluiden kehittäminen toteutui suunnitellusti. 

 

Terveydenhuollon avopalvelut on toteutunut suoritteiden osalta yli arvi-

oidun koronapandemiasta johtuen. Hoitajakäynnit toteutuivat yli arvioi-

dun lähinnä koronarokotuksista ja tartunnanjäljityksestä johtuen. Palvelu-

alueiden välinen yhteistyö koronatoiminnassa mahdollisti työn toimivuu-

den ja tuloksellisuuden esim. tartunnanjäljityksessä ja nopeassa rokotus-

ten etenemisessä alueella. Hoitotakuu toteutui kuntayhtymän toiminnassa.  
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Konsultaatiot pääosin lisääntyivät tiimitoimintamallin mukaisesti, jossa 

palveluita on pyritty esim. tuottamaan resurssitilanteista riippumatta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti asiakkaalle. Suun terveydenhuollon 

suoritteet toteutuivat hieman alle arvioidun. Diagnostiikkapalveluiden 

käyttö oli arvioitua suurempaa pitkittyneen koronatilanteen vuoksi.  

 

Koti-sairaala ja hoitopalveluissa resurssia käytettiin koronatyöhön, RAI –

järjestelmää käyttöönotettiin ja kehittämistä edistettiin laatutyön ja val-

vonnan osalta. Sosiaalihuollon asiakasmäärät pysyivät suunnitellulla ta-

solla ja vuodeosasto toiminnan vasteet ja hoitojaksojen pituudet vastasi-

vat asiakastarpeeseen. Terveyskeskussairaaloita on käytetty koronatilan-

teesta johtuen sekä kohorttiosastoina että normaaliin vuodeosastotoimin-

taan, hoitopäiviä muodostui ennakoitua vähemmän kun vastaavasti koti-

sairaalatoiminta ylitti arvioidun.  

 

Talouden toteuma 

 

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 231 404,16 euroa, alkuperäinen talous-

arvio oli alijäämäinen - 25 034,00 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 102,1 

%, toimintatuotot yhteensä olivat 88 421 801,38 euroa. Toimintakulut to-

teutuivat 101,8 %, toimintakulut yhteensä olivat - 87 907 363,27 euroa. 

Toimintakate oli 514 438,11 euroa ja vuosikate oli 483 222,26 euroa sekä 

rahoitustuotot ja -kulut olivat - 31 215,85 euroa poistot olivat - 

251 818,10 euroa.   

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee tilinpäätöksen 2021 kokouksessaan 

22.3.2022. Liitteenä nro 2 tilinpäätös vuodelta 2021. Asiaa esitellään tar-

kemmin kokouksessa. 

 

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

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2021 

2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintar-

kastajalle tarkastettavaksi 

3) ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilikauden ylijäämä 

kirjataan taseeseen sekä 

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilistisiä 

korjauksia ja tarkennuksia. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto 

 

Kuntayhtymän johtajan tarkennettu päätösesitys: 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksen vuodelta 2021 

2) allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajalle tarkastettavaksi 

3) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämäinen tulos 

yhteensä 231 404,16 € siirretään omaan pääomaan edellisten tili-

kausien yli-/alijäämätilille.  

4) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen stilisti-

siä korjauksia ja tarkennuksia. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

- - -  

 

Tarkltk 11.5.2022 § 46 KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-

SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kul-

takin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.  

 

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen 

hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 

1.1.-31.12.2021. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tar-

kastuslautakunnalle 11.5.2022. 

 

Ehdotus: 

Tarkastuslautakunta  

1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021 yhtymävaltuustolle 

tiedoksi ja  

2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja 

kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja teh-

täväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikau-

delta 1.1.-31.12.2021. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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- - -  

YV 16.6.2022  4 § Liitteenä nro 2 tilinpäätös vuodelta 2021. 

  Liitteenä nro 3 tilintarkastuskertomus. 

 

  Yhtymähallituksen/tarkastuslautakunnan päätösesitys:  

Yhtymävaltuusto päättää  

1) hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2021 

2) että tilikauden 2021 ylijäämäinen tulos yhteensä 231 404,16 € siirre-

tään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.  

3) merkitä tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 

2021 

4) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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5 §  KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS 

 

Tarkltk 11.5.2022 47 § Tarkastuslautakunta 23.3.2022 § 39: 

 Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden keskeisistä 

tavoitteista hyväksyessään kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvion ja -

suunnitelman. Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksessa selvityksen 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kuntayhtymässä (KuntaL 115 §). 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val-

tuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä 

arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-

loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakun-

nan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikau-

della sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 

taseessa on kattamatonta alijäämää. 

  

Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranhal-

tijoiden antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen 

toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja 

talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä 

toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

 

Tarkastuslautakunta raportoi yhtymävaltuustolle arviointityönsä tulok-

sista arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen 

asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointi-

tehtävänsä. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpää-

töksen yhteydessä. 

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista, 

toiminnan ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuudesta sekä arvi-

ointikertomukseen muutoinkin otettavista asioista on tarkoitus käydä ko-

kouksessa keskustelua, jonka pohjalta aloitetaan arviointikertomuksen 

laatiminen. 

 

Oheismateriaalina vuoden 2020 arviointikertomus. 
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Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen valmisteluun 

liittyen. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päätti, että seu-

raavaan kokoukseen valmistellaan arviointikertomusluonnos keskustelus-

sa esiin tulleiden asioiden pohjalta. 

- - - 

Tark.ltk 11.5.2022 § 47: 

 

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa vuoden 2021 arvioin-

tikertomuksen sekä esittää sitä valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

- - -  

YV 16.6.2022  5 § Liitteenä nro 4 arviointikertomus vuodelta 2021. 

 

  Tarkastuslautakunnan päätösesitys: 

  Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-                     Kokouspäivämäärä 11 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymävaltuusto 16.6.2022 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 § HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2021 

 

YH 24.3.2022 18 § Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunta- ja hyvinvointialue-

työnantajan suositusta henkilöstökertomuksen laadintaan. Henkilöstöra-

portissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehit-

tämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talou-

teen.  

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstöraportin vuodelta 2021 kokouk-

sessaan 22.3.2022. Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan liitteenä nro 

3. 

 

Lisätiedot: henkilöstösuunnittelija Satu Koivusalo, puh. 044 906 7622 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää  

1) merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöra-

portin vuodelta 2021 sekä 

2) saattaa raportin tiedoksi tarkastuslautakunnalle, yhtymävaltuustolle 

sekä jäsenkunnille. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta, yhtymävaltuusto, jäsenkunnat  

 

- - - -  

YV 16.6.2022  6 § Liitteenä nro 5 henkilöstöraportti vuodelta 2021. 

 

  Yhtymähallituksen päätösesitys: 

 Yhtymävaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2021 tie-

doksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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7 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET 

 

Tarkltk 11.5.2022   44 §  Tarkastuslautakunta 14.10.2021 § 12: 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 

elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer-

kittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla 

merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 

toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapu-

heenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä 

kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön 

on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muu-

tokset. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il-

moitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tie-

doksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista 

tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvolli-

suuden piiriin kuuluvat luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä 

koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kansallisarkis-

ton päätöksen 30.6.2017 mukaan sidonnaisuusilmoituksien ja sidonnai-

suusrekisterien tiedot tulee kuitenkin säilyttää pysyvästi. 

 

Sidonnaisuusilmoitusten pyytäminen asianosaisilta on tehty viranhaltijoi-

den toimesta. Aikaa sidonnaisuusilmoitusten jättämiseen on kaksi kuu-

kautta valinnasta.  

 

Ehdotus:  

 Tarkastuslautakunta esittää, että sidonnaisuusilmoitukset pyydetään asi-

anomaisilta henkilöiltä niin, että ne ovat tarkastuslautakunnan käytettä-

vissä 8.11.2021. 
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 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

- - -  

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 22 §: 

 

 Ehdotus: 

 Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 

- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän 

kotisivuilla 

 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisäksi tarkastuslautakunta päätti 

pyytää puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset 17.12.2021 kokoukseen men-

nessä. 

- - -  
Tarkastuslautakunta 20.1.2022 32 §:  

Tarkastuslautakunta käy läpi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. 

 

 Ehdotus: 

 Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 

- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän 

kotisivuilla 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pu-

heenjohtaja lähettää sähköpostitse muistutuskirjeen niille henkilöille, joil-

ta sidonnaisuusilmoitus edelleen puuttuu. 

- - - 

Tarkastuslautakunta 11.5.2022 44 §: 

 

 Ehdotus: 

 Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 

- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän 

kotisivuilla 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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- - -  

YV 16.6.2022  8 § Liitteenä nro 6 kooste sidonnaisuusilmoituksista. 

 

  Tarkastuslautakunta: 

  Yhtymävaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

 

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 

1 - 2 

 

 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 

3 – 7                                                                                             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

