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KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 

Kokousaika  Torstai 24.11.2022 klo 15.04 – 16.50 

 

Kokouspaikka  Myllykatu10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali/Hybridi 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

Lindholm Päivi jäsen 

Nummelin Arja jäsen 

Rosendahl Tapio 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) 

 

Teams  von Frenckell Asta varajäsen (poistui klo 16.31) 

Salonen Tomi jäsen 

Sutinen Marjatta jäsen (klo 15.26 alkaen, § 74) 

 

Uljas Heikki  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja 

Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri  

 

Luoma Olli  Harjavallan hallintojohtaja 74 § 

Ahto Bella  Eurajoen hallintojohtaja, 74 § 

Nieminen Teemu Kokemäen kaupunginjohtaja, 74 § 

Turpela Nina-Mari Nakkilan kunnanjohtaja, 74 § 

 

Poissa  Peippo Teemu jäsen  

Mustonen Elina jäsen 

Sainio Tuula-Marja yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

 

Asiat  72 – 81 
 

Allekirjoitukset 

 

  Juha Korkeaoja Tomi Salonen  Hanna-Leena Markki

  puheenjohtaja   puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

   § 81 

       

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

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

  Tarkastusaika   24.11.2022 

 

Allekirjoitukset  

  Arja Nummelin  Päivi Lindholm 

    

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 28.11.2022 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

Raija Nummi 

 arkistosihteeri 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 6/2022  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus  17.11.2022 

  

                    

Kokousaika  Torstai 24.11.2022 klo 15 

 

Kokouspaikka Myllykatu 10, ruokasali/hybridi 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

 72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 73 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 74 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

 75 § Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaus 1-9/2022 

 

 76 § Sosiaalipalveluiden valvontaraportti ajalta 7-9/2022 

 

77 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 

 

78 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 13.10.2022 – 16.11.2022  

  

79 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 13.10.2022 – 16.11.2022 

 

80 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

81 § Henkilöstön siirtosopimus 

 

 

 

 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA                   
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

72 § 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 17.11.2022 

 

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 

 

73 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net Salonen ja Mustonen (varalla Sutinen ja Rosendahl). 

 

 Kuntayhtymän johtaja:  

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat läsnä olevista jäsenis-

tä. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Nummelin ja Lindholm. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

74 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 24.11.2022 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 10/2022 (liite nro 1) 

 Kessoten ajankohtaiskatsaus  

- taloustilanne 

- palvelualueiden tilannekatsaukset 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS 1-9/2022 

 

75 § Kuntayhtymän perussopimuksen 12 § 4 mom. mukaan kuntayhtymän 

tulee seurata talouttaan ja toimintaansa ajantasaisella seurantajärjestel-

mällä, ja raportoida siitä jäsenkunnille säännöllisesti, kuitenkin vähintään 

kolmannesvuosittain. 

 

Yhteenvetona tammi-syyskuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, 

että toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli tasaisen kertymän, toteu-

maprosentti on 77,0 % sekä toimintatuottojen kertymä on 75,2 %. Kun-

tayhtymän tilikauden tulos näyttää syyskuun tilanteen mukaisesti 1 688 

938 € alijäämää. Talouden ja toiminnan toimenpiteillä varmistetaan, että 

kuntayhtymän taloudellinen tulos on talousarvion mukainen. 

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen on vaikuttanut edelleen jatku-

va korona- ja muut infektiot. Työmarkkinatilanne on rauhoittunut, kun 

työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet sopimukset. Hyvinvointialueen 

valmistelu on vaatinut entistä enemmän työpanosta kuntayhtymän henki-

löstöltä, loppuvuodesta tarve kasvaa edelleen. 

 

Esityslistan liitteenä nro 2 on tammi-syyskuun talous- ja toimintakatsaus 

palvelualueittain, suoritetiedot. 

 

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

3200 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä talous- ja toimintakatsauksen 1-9/2022 tie-

toonsa saatetuksi sekä raportoida jäsenkunnille ko. tiedot.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: jäsenkunnat 
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SOSIAALIPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI AJALTA 7-9/2022 

 

76 §  Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) säätelee yksityisen sosiaa-

lipalvelujen tuottamista, lupakäytäntöjä, ja valvontaa. Lain tarkoituksena 

on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus 

laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Aluehallintovirasto ohjaa 

ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunnan 

toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. 

 

 Valvontaviranomaisen on toteutettava yksityisten sosiaalipalvelujen val-

vontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista oh-

jausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan ke-

hitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa.  

 

 Valvontaviranomaisten on toimittava yhteistyössä tässä laissa säädettyjä 

tehtäviä hoitaessaan. Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava tämän lain 

mukaisessa valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkoh-

dista asianomaiselle aluehallintovirastolle. Lisäksi kunnan toimielimen on 

ilmoitettava aluehallintovirastolle 17 §:n perusteella tekemistään tarkas-

tuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään. 

 

 Kessoten alueella ikääntyneiden palveluiden valvonnasta vastaa valvonta-

koordinaattori. Kuntayhtymän alueella on tehty vuonna 2022 valvonta-

suunnitelman mukaisia valvontakäyntejä alueella toimiviin sosiaalipalve-

lujen ympärivuorokautista hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Kessotessa val-

vonta koskee myös omaa palvelutuotantoa. Jokaisesta valvontakäynnistä 

on tehty erillinen valvontaraportti. Raportit ovat nähtävillä kokouksessa. 

Valvontaraportit lähetetään tiedoksi myös aluehallintovirastoon. 

 

 Perhe- ja sosiaalipalveluiden valvonnasta vastaavat palvelualueen esihen-

kilöt yhdessä henkilöstön kanssa. Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden val-

vontakoordinaattori on mukana mm. lääkehoidon valvonnan osalta. Las-

tensuojelulaitosten osalta valvonnassa on mukana myös Satakunnan las-

tensuojelun kehittämisyksikön sosiaalityöntekijä. Kuntayhtymän alueella 

on tehty vuonna 2022 valvontakäyntejä alueella toimiviin sosiaalipalvelu-

jen ympärivuorokautista palvelua tarjoaviin yksiköihin. Jokaisesta val-

vontakäynnistä tehdään erillinen valvontaraportti. Raportit ovat nähtävillä 

kokouksessa. Valvontaraportit lähetetään tiedoksi myös aluehallintoviras-

toon. 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 117 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 24.11.2022  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 Sosiaalihuollon henkilöstöllä on sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen vel-

vollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tai tietoonsa saamistaan epäkohdista. 

Sosiaalihuoltolain 49 §:n mukaan ilmoituksen vastaanottaneen henkilön 

tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poista-

miseksi.  

 

 Valvontaa toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä, tärkein valvonnan muo-

to on ohjaaminen ja tiedottaminen. Kessotessa valvonta perustuu hyväk-

syttyyn valvontasuunnitelmaan. Liitteenä nro 3 on sosiaalipalveluiden 

valvontaraportti ajalta 7-9/2022.  

 

  Yksikkökohtaiset valvontaraportit sekä epäkohtailmoitukset ja tehdyt 

toimenpiteet ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

 Lisätiedot: palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, p. 040 488 6220 ja  

 palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, p. 044 747 5870 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sosiaalipalveluiden 

toteutuneen valvonnan heinä-syyskuun ajalta. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2021 

 

77 §  Sosiaaliasiamies on toimittanut kuntayhtymälle käsiteltäväksi selvityksen 

sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2021. Sosiaalihuollon asiakaslaissa 

säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisessa kunnassa 

tulee olla nimettynä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tulee olla neu-

voa antava puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuk-

sia. Kuntayhtymä ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Satakunnan sairaanhoi-

topiiriltä. 

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asia-

kaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen 

tekemisessä, tiedottaa asiakkaita oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan 

oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oi-

keuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain 

kunnanhallitukselle. 

 

Vuoden 2021 aikana sosiaaliasiamiehelle kertyi Kessoten alueelta yh-

teensä 34 asiakasasiaa. Eurajoen osalta yhteydenottojen määrä pysyi sa-

mana kuin vuonna 2020 ja Nakkilan osalta yhteydenottojen määrä väheni 

yhdellä. Vertailua aiempien vuosien yhteydenottojen määrään ei Koke-

mäen ja Harjavallan osalta voinut tehdä, koska sosiaaliasiamiehen palve-

lut tuotti eri taho. Yhteydenotot jakautuivat niin, että yhteydenottoja tu-

li lastensuojeluun liittyen 4 yhteydenottoa, vammaispalveluihin 11, per-

heasioihin 6 ja ikäihmisten asumis- ja kuljetuspalveluihin 2 sekä muihin 

sosiaalipalveluihin 11 yhteydenottoa.  

 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 liitteenä nro 4. Keski-

Satakunnan kuntien kuntakuntaiset tiedot löytyvät raportin sivuilta 45, 

49, 64 ja70. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sosiaaliasiamiehen 

selvityksen vuodelta 2021 ja lähettää sen jäsenkuntiensa käsiteltäväksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 13.10.2022 – 16.11.2022 

 

78 §  Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätöksen § 26 - 28.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 13.10.2022 – 16.11.2022 

 

79 § Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä palvelualuejohtajien viranhaltijapäätökset: 

 
koti-, sairaala- ja hoivapalvelualuejohtaja Katja Lehtonen, 81 – 90 § 

perhe- ja sosiaalipalvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, 59 - 63 §  

talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, 43 – 47 § 

vt. johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 16 – 22 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

80 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

1. Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueen asiakastyytyväi-

syyskyselyn tulokset 

 

2. Tiedote 14.11.2022: Yhteistyö- ja resurssipyyntö Satakunnan hy-

vinvointialueen puhelunvälitykseen/ Satakunnan hyvinvointialue 

14.11.2022 

 

3. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös (9.11.2022/EOAK 

/8942/ 2021) Harjavallan Seudun Invalidit ry:n kanteluun: Vam-

maispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Kessotessa 

 

4. Adressi neuvola- ja terveydenhoitopalvelujen säilyttämisestä 

Kauvatsalla. 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Edelleen yhtymähallitus toteaa kohtaan kolme, että kuntayhtymä on toimi-

nut asiassa saatujen ratkaisujen mukaisesti ja linjannut viranhaltijapäätök-

sentekoa hallinto-oikeudelta saatujen yksilöasioiden ratkaisujen ja eduskun-

nan apulaisoikeusasiamieheltä saadun lausunnon mukaan.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 

 

81 § Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoi-

tavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle 

sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. 

 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palve-

luksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtyminen 

hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

 

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeenluovutuksen periaatteella, 

ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtosopimus on sisällöltään va-

paamuotoinen asiakirja. KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja on laati-

nut siirtosopimuksesta asiakirjapohjan, jota hyvinvointialuevalmistelussa 

on hyödynnetty. 

 

Siirtosopimus laaditaan lähtökohtaisesti saman sisältöisenä jokaisen hen-

kilöstöä satakunnan hyvinvointialueelle luovuttavan kunnan ja kuntayh-

tymän kanssa. 

 

Siirtosopimus tulee laatia henkilöstöä Satakunnan hyvinvointialueelle 

luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Näitä ovat Eura, Eurajoki, 

Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Keski-Satakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtyä, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Poh-

jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Pomarkku, rauma, Satakun-

nan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, satakunnan koulutuskuntayhtymä, 

Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Jämijärven kanssa sopimusta ei laadita, sillä 

kunta on ilmoittanut, ettei sen henkilöstöä siirry hyvinvointialueelle.  

 

Hyvinvointialuejohtaja on käsitellyt siirtosopimusta kuntaorganisaatioi-

den kanssa ns. kuntakierroksella. Käsittelyn yhteydessä siirtosopimuk-

seen ei ole esitetty muutostarpeita. Hyvinvointialueen aluehallitus on kä-

sitellyt siirtosopimusta kokouksessaan 21.11.2022. Siirtosopimus esite-

tään kuntiin ja kuntayhtymiin hyväksyttäväksi. 

 

Henkilöstön asemasta on käyty asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut. 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt osaltaan asian ml. henki-

löstön siirtosopimuksen 26.4.2022/ §43 ja 23.11.2022/ 83 § ja todennut,  
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ettei sillä ole huomautettavaa yhteistoimintamenettelyyn ko. asiassa. Yh-

teistyötoimikunta toteaa yt-neuvottelut päättyneiksi. Yhteistoimintame-

nettelyn pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. 

 

Henkilöstösiirron yhteydessä on huomioitava henkilöstöresurssin varaus 

kuntayhtymän purkamiseen liittyviin tehtäviin. Kuntayhtymän purkami-

sen konsultointiin on hankittu konsultointipalveluja BDO Oy:ltä jäsen-

kuntien toiveiden mukaisesti. BDO konsultoi kuntayhtymän purkautumi-

sen vaiheistuksessa, neuvoo ja ohjaa sekä laatii tarvittavat dokumentit. 

Yhtymähallitus on käsitellyt 20.10.2022 BDO:n laatimaa purkamissopi-

musta ja siihen liittyvää toimenpide- ja asiakirjaluetteloa, jossa mainitaan, 

että kuntayhtymän purkamiseen on varattava henkilöstöä: 1.1.2023 kun-

tayhtymässä ei oletettavasti henkilöstöä. Tätä ennen on sovittava vuoden 

2023 tilinpäätöksen ja muiden toimien hoitamisesta hyvinvointialueelta. 

Kuntayhtymän on sovittava 1.1.2023 jälkeisen ajan osalta henkilö taikka 

henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat loppuselvitykseen liittyviä toimen-

piteitä. Siirtosopimuksen kohdassa 13. mahdollistetaan siirtyvän henki-

löstön työskentely luottajan tehtävissä. 

 

Siirtosopimus liitteenä nro 5. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä liikkeenluovutuksen Satakunnan hyvinvointialueelle ja liik-

keenluovutukseen laaditun henkilöstön siirtosopimuksen. 

2) määrittää ja vastuuttaa 1.1.2023 lukien Kessoten nykyiset johtavat vi-

ranhaltijat sekä muut tilinpäätös- ja loppuselvitystoimenpiteissä tar-

vittavat viranhaltijat (ml. taloustoimiston työntekijät) tekemään tosi-

asialliseen loppuselvitykseen liittyvät toimenpiteet. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Puheenjohtaja Korkeaoja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

Puheenjohtajana toimi vpj. Tomi Salonen pykälän käsittelyn ajan. 

 

Täytäntöönpano: Satakunnan hva 
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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: 

 72 - 80 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 81 

 

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     

 

81 

 

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. 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
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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

