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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

 

AIKA Torstai 18.1.2018 klo 17.00 – 18.33 

PAIKKA Sataedu Huittinen, Teollisuustie 5–7, neuvotteluhuone 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi Mikko Laiho 

 Juhani Oksanen  

 Hanna Ollila  

 Ari Prinkkala  

 Kirsi Saarinen  

 Satu Törmä  

 Kimmo Vepsä  

   

   

   

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 1 – 4 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Härmä ja Hannu Juhola. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Kankaanpäässä 18.1.2018 
 
 
 
 
Raimo Härmä 
pöytäkirjantarkastaja 

Kankaanpäässä 18.1.2018 
 
 
 
 
Hannu Juhola 
pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  
 

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN 
Yh 1 § 
 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/207) 14 §:n 
mukaan kuntayhtymässä on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 
edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 
paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka 
toimikausi on neljä vuotta.  

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 
10.12.2013 § 59, että Satakunnan koulutuskuntayhtymään nimetään 10-jäseninen 
yhteistyötoimikunta, jossa on kolme työnantajaa edustavaa ja seitsemän henkilöstöä 
edustavaa jäsentä. 

 
Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus  
1) päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymään nimetään 10-jäseninen 

yhteistyötoimikunta, jossa on neljä työnantajaa edustavaa ja kuusi henkilöstöä 
edustavaa jäsentä. 
 

2) päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan 
toimikaudeksi 2018 - 2021 seuraavat jäsenet: 

 
Työnantajaa edustavat jäsenet: 
Juhani Aaltonen, työsuojelupäällikkö  
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori 
Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja 

 
Henkilöstöä edustavat jäsenet: 
Antti Antila, pääluottamusmies JYTY 
Mari Kuha, pääluottamusmies JHL  
Maija Poutanen, työsuojeluvaltuutettu  
Markku Rajaoja, työsuojeluvaltuutettu  
Matti-Pekka Salo, pääluottamusmies JUKO 
Anne Spets, varapääluottamies JUKO 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TUTKINTOTOIMIELIMEN NIMEÄMINEN 
Yh 2 § 
 

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymällä on tutkintotoimielin. Yhtymähallitus päättää 
toimielimen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet ja nimeää jäsenten joukosta 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on kunnallisvaalikausi. 
(Hallintosääntö § 9) 

 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 62 määrää, että koulutuksen järjestäjä 
päättää tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta lain 15 §:ssä tarkoitettujen 
tutkinnon perusteiden mukaisesti sekä ammatilliseen tutkintoon valmentavan 
koulutuksen ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sisällöstä ja 
järjestämisestä lain 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen perusteiden mukaisesti. 
Satakunnan koulutuskuntayhtymässä asianomainen päättävä toimielin on 
tutkintotoimielin. (Hallintosääntö § 17) 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää  

1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän tutkintotoimielimeen toimikaudelle 
2018 - 2021 seuraavat jäsenet:  
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Anne Laine Tuomas Mäki-Ontto 
Niina Kollár Pirjo Raunio 
Ville Huhtala Jari Kankaanpää 
Tuija Juhela Rami Kantola 
Johanna Rantalainen Neene Honkavaara 

 
 

2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi Anne Laineen ja varapuheenjohtajaksi Ville 
Huhtala. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    18.1.2018  3 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN 
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN 
Yh 3 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymällä on 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin. Yhtymähallitus päättää toimielimen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet ja 
nimeää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Hallintosääntö § 9) 

 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin (SORA) vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 531/2017 § 93 
määräyksiä.  

 
Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja 
palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä 
opiskelusta pidättämisestä. 

 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, 
työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen 
puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101.  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen toimikaudelle 
2018 - 2020 seuraavat jäsenet:  

 
Koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio 
Opiskelijahuollon edustaja opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi 
Opettajien edustaja  lehtori Matti Kaljunen 
Työelämän edustaja  koulutusjohtaja Eija Mattila 
Työelämän edustaja  vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo 
Opiskelijoiden edustaja lähihoitajaopiskelija Noora Nurminen 

 
2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion ja 

varapuheenjohtajaksi Kristiina Salmi 
 

3) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi opinto-ohjaaja Minna Takkusen.  
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KULJETUSALAN KOULUTUKSEN KOKOAMINEN YHDELLE PAIKKAKUNNALLE 
 
Yh 54 § 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tarjoaa kuljetusalan koulutusta pysyvästi kahdella 
paikkakunnalla, Huittisissa ja Kokemäellä. Kaikki alan opettajat ovat kuntayhtymän 
palveluksessa. Aiemmin suurin osa kuljetusalan opettajista oli Sataedu Oy:n 
palveluksessa.  

 
Kuljetusalan kokoamisesta yhdelle paikkakunnalle on tehty virkamiesselvitys. Selvitys 
on esityslistan liitteenä. 

 
Opetus ja kulttuuriministeriö uudisti koulutuksen järjestäjien koulutuksen 
järjestämisluvat osana ammatillisen koulutuksen reformia. Satatakunnan 
koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvassa on tehtävänä vastata 
kuljetusalan koulutuksesta Sasky koulutuskuntayhtymän alueella. 

 
Sataedusta on vierailtu Tredussa kuulemassa kuljetusalan ennakoinnista ja 
koulutustarpeesta Pirkanmaalla, ja yhteistyökokous Saskyn kanssa on varattu 
pidettäväksi ma 27.11.2017. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Satakunnan koulutuskuntayhtymän kuljetusalan koulutuksen keskittämisestä tehdään 
lisäselvitys yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen. 
 
Turussa lopetetaan tutkintoon johtava kuljetusalan koulutus vuoden 2018 
alkupuoliskolla. 
 

 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    
 
Yh 58 § 

Kuljetusalan koulutuksen siirtyessä kokonaan Huittisiin, voidaan opetuksessa käyttää 
sekä Sataedu Oy:n omistamaa ajorataa sekä Kokemäellä olemassa olevia tiloja.  
 
Kokemäellä voidaan käydä harjoittelemassa kuoma-autokuljetusten hallintaa 
terminaalissa ja ajoneuvojen käyttöä piha-alueella sekä hyödyntämässä ajoneuvojen 
huolto-, säilytys- ja pesutiloja.  

 
Ajorataa voidaan hyödyntää aiempaa enemmän muissakin logistiikan toiminnoissa 
kuin liukkaan kelin harjoittelussa. Simulaattorilla voidaan täydentää virtuaalisissa 
työympäristöissä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan ajo-
koulutusta sekä kuormauksen koulutusta. 

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Johtoryhma/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0607bf5012b86488ca80dfd63f7160fe5&authkey=Adt47qip_vTDlmSKLJTeNtI
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KULJETUSALAN KOULUTUKSEN KOKOAMINEN YHDELLE PAIKKAKUNNALLE (…JATKUU) 
Yh 58 § 
 

Tavoitteena on, että suuri osa erityisesti opintojen loppupuolella suoritettavista 
opinnoista toteutetaan työpaikoilla koulutussopimuksen ja oppisopimuksen muodossa, 
mikä vähentää osaltaan oppilaitoksen tilojen tarvetta. 
 
Ajo-opetuksessa käytettävän terminaalin ja muiden toimintojen rakentaminen ja/tai 
vuokraaminen Huittisiin kannattaa arvioida vasta kun selviää, jatkaako Sataedu 
toimintaansa Huittisissa nykyisissä tiloissa vai muissa tiloissa Huittisissa. Lisäksi 
ajokorttiasetuksen muutos vaikuttanee vähentävästi oppilaitostilojen käyttö-
tarpeeseen.  

 
Sataedun koulutuksen järjestämisluvassa on kohdassa muut oikeudet, velvollisuudet, 
ehdot ja tehtävät mainittu ”koulutuksen järjestäjän tehtävänä on SASKY 
koulutuskuntayhtymän kanssa sopimallaan tavalla huolehtia tämän toiminta-alueen 
logistiikka-alan koulutustarpeesta”. Sataedu hoitaa tätä velvoitettaan nyt kuljetusalan 
koulutukselle Parkanossa. Ensimmäinen ryhmä aloitti syksyllä 2017, ja aloitusväli tulee 
olemaan 3 vuotta yhteishaussa olevalle koulutukselle.  

 
Koulutuksen kokoaminen Huittisiin varmistaisi Sataedun koulutuksen 
järjestämisluvassa olevan velvoitteen täyttämisen ja samalla varmistaa omalla 
toiminta-alueella olevan työvoiman saatavuuden. 

 
Kokemäen osalta Sataedulla on tarve jatkaa voimakasta tilojen vähentämistä, 
Kokemäellä tiloja on n. 19 300 m2. Virkamiesvalmistelussa on tavoitteeksi asetettu 
mm. teknologia-alan toimintojen kokoaminen samaan kokonaisuuteen, rivitalon ja 
kerrostalon myynti tai purku 2019 loppuun mennessä, päärakennuksen koulutus-, 
ravintola- ja toimistotilojen uudelleenjärjestelyt ja peruskorjaus vaiheittain 31.7.2019 
mennessä. Kosteusvaurioituneen päärakennuksen C-osan korotetun päädyn osalta 
todennäköisin vaihtoehto on purkaminen. C-osan korotetulle päädylle ei ole 
käyttötarvetta. Asuntolarakennus purettiin kesällä 2017. 

 
Kokemäellä aloitti uutena koulutuksena syksyllä 2016 lähihoitajakoulutus, ja syksyllä 
2017 Kokemäelle siirtyivät käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat. Lähihoitaja-
koulutuksen opiskelijamäärä nousee noin 60 - 70 opiskelijaan ja käsi- ja 
taideteollisuusalan opiskelijamäärä on noin 30. Vuonna 2015 Kokemäellä oli noin 370 
opiskelijaa, syksyllä 2017 opiskelijoita oli noin 410. Harjavallassa yhteishaussa oleva 
sisäänotto päättyi vuonna 2015, ja koulutus keskittyy aikuiskoulutukseen. Nakkilassa 
opiskelijamäärä putoaa noin 175 opiskelijasta 120 opiskelijaan, kun toiminnot 
keskittyvät yhdelle kampukselle Villilään. Kokemäen opiskelijamäärä kuljetusalalla on 
keskimäärin 40 - 50 vuosiopiskelijaa. Kokemäen opiskelijamäärä kasvaa Harjavallasta 
ja Nakkilasta siirtyvien opiskelijoiden takia ja vähenisi kuljetusalan opiskelijoiden 
siirtymisen takia. Nettovaikutus olisi lukumääräisesti noin 40 - 50 opiskelijan kasvu 
vuositasolla. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KULJETUSALAN KOULUTUKSEN KOKOAMINEN YHDELLE PAIKKAKUNNALLE (…JATKUU) 
Yh 58 § 
 

Esityslistan liitteenä on Huittisten kiinteistön toteutuneet kulut vuodelta 2016 ja arvio 
tulevista kiinteistöinvestoinneista sekä arvio vuokrakuluista, jos Sataedu toimisi 
Huittisissa vuokratiloissa. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Satakunnan koulutuskuntayhtymän kuljetusalan koulutuksen keskittämisestä tehdään 
edelleen lisäselvitys yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
   

 
Yh 4 § 
 

Esityslistan liitteenä on vertailutaulukko kuljetusalan koulutuksen järjestämisestä 
Huittisissa ja Kokemäellä sekä arvio simulaatio-opetuksen vaikutuksesta kuljetusalan 
koulutukseen. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Kuljetusalan koulutus kootaan Huittisten ja Kokemäen osalta Huittisiin. Yhteishaussa 
kuljetusalan koulutus on tarjolla Kokemäellä vielä vuonna 2018. Kuljetusalan koulutus 
kootaan Huittisiin 2020 mennessä. 
 
Juhani Oksanen teki keskustelun kuluessa vastaesityksen: 
Todetaan, että tässä vaiheessa ei tehdä päätöstä kuljetusalan koulutuksen 
kokoamiseksi Huittisiin vuoteen 2020 mennessä. 
 
Perustelut: 
- Nykyisten tilojen kohdalla yhtymähallituksen linjaus on, että Huittisten toimitilat 

pyritään myymään, koska ne eivät vastaa tällä hetkellä koulutuskuntayhtymän 
nykytarpeita. 

- Yhtymähallituksen aiemman linjauksen mukaisesti vuokratiloista pyritään 
luopumaan, ja omistuksessa olevien tilojen käyttöastetta nostetaan. 

- Koska tällä hetkellä ei ole päätösentekoa varten riittävästi tiedossa koulutuksen 
keskittämisestä aiheutuvat lisäkustannukset, tulee Huittisten toimitilojen kohtalo 
ratkaista ennen kuin koulutuksen keskittämisestä yhdelle paikkakunnalle 
päätetään. 

 
Ari Prinkkala kannatti Oksasen esitystä. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

 
Päätös: 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava 
esitys, josta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi 
nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7/4. 
 
 
 
Äänestystulos 
  

Pohjaesitys 
(Jaa) 

Juhani  Oksasen 
esitys (Ei) 

Katri Kujanpää, 
puheenjohtaja 

1   

Pasi Koski, 
varapuheenjohtaja 

1   

Raimo Härmä 1   

Hannu Juhola 1   

Mikko Laiho   1 

Juhani Oksanen   1 

Hanna Ollila 1   

Ari Prinkkala   1 

Kirsi Saarinen   1 

Satu Törmä 1   

Kimmo Vepsä 1   
 

7 4 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
1§, 2 §, 3 §, 4 §  
 
 
 

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

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja -
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
PL 87, Suoratie 1 
32801 Kokemäki 
 
 

Pykälät: 
 
1§, 2 §, 3 §, 4 § 
 
 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32, 20101 Turku 
puh. 029 56 42410, turku.hao(at)oikeus.fi 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
 

Valitusaika: 
 
30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät: 
 
 
 

Valitusaika: 
 
 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, 
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
 

 


