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

AIKA Tiistai 29.10.2019 klo 17.00  

PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 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 34 - 39 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Oksanen ja Hanna Ollila. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Kokemäellä 29.10.2019 
 
 
 
 
Juhani Oksanen 
pöytäkirjantarkastaja 

Kokemäellä 29.10.2019 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
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 

KUORMA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKKA-ALAN OPETUSKÄYTTÖÖN 
 
Yh 11 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän logistiikka-alan koulutukseen on tarpeellista 
hankkia kuorma-auto, jotta kalusto on opetuksen kannalta riittävällä tasolla. 
 
Kuntayhtymän johtajan ja rehtorin hankintavaltuus on 50.000 euroon asti.  
 
Kuntayhtymän vuoden 2019 investointisuunnitelmaa ei ole vielä vahvistettu, minkä 
vuoksi yhtymähallitus päättää yksittäisen hankinnan aloittamisesta.  
 
Esityslistan liitteenä on kuorma-auton tarjouspyyntö. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää aloittaa kuorma-auton hankinnan liitteenä olevan 
tarjouspyynnön mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 19 § 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Tarjouspyyntöön ei saatu yhtään tarjouspyynnön kriteerejä täyttävää tarjousta. 
Hankinta keskeytetään hankintalain 125 §:n mukaisesti. Hankintaprosessi aloitetaan 
alusta uudella hankintailmoituksella. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 34 § 
 

Tarjoukset kuorma-autosta logistiikan opetuskäyttöön pyydettiin Hilman kautta. 
Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous. 

 
Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja Peltonen Trucks 
Oy:n tarjous. 

 
Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus oli 150.00,00 €. Tarjouksen mukainen 
ajoneuvon hinta on 115.500,00 €. Tämän lisäksi tulee kustannuksia ajoneuvon 
maalaamisesta (arvio 6.500,00 €), ohjaamon muutoksesta kouluajoneuvokäyttöön 
sopivaksi (arvio 9.000,00 €) sekä joitain pienempiä kustannuksia muiden varusteiden 
asentamisesta. 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUvVYMORUz1LpPBahiKJwwkBlKxK7oq-XJho3AX6ZzNHzw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQycN_pYFGhDnHBorXnULSMB37eKhNTOPY_I9aD3rq3v1Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EVRKC3Z-qEpCi6FUOR10zqYBQL_GFxSXE6cf-7qHxJEs5Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EV83pKwnB4JJjoR2_ytq8OYBqTXKjC5voh7BWA5uVQPOVw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EV83pKwnB4JJjoR2_ytq8OYBqTXKjC5voh7BWA5uVQPOVw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUORMA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKKA-ALAN OPETUSKÄYTTÖÖN (jatkuu) 
Yh 34 § 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymälle hankitaan kuorma-
auto liitteenä olevan Peltonen Trucks Oyn:n tarjouksen sekä yllä esitetyn mukaisesti. 

 
 Päätös: 
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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 

YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN (jatkuu) 
 
Yh 35 § 
 
 Juhani Aaltonen eläköityy. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyö-
toimikuntaan toimikaudelle 2018 - 2021 Juhani Aaltosen tilalle Tapio Hemiän. 

 
Päätös: 

 
 
 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    29.10.2019  7 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION 2019 MUUTOS 
Yh 36 § 
 

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion 
investointiosan investointimenot sekä rahoituslaskelman toiminnan ja investointien 
rahavirran sitoviksi tasoiksi. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa investointien kokonaismääräksi arvioitiin 1,4 miljoonaa 
euroa. Kuntayhtymän investointimenojen kohdentumista tarkennettiin kevään 2019 
aikana erillisellä investointisuunnitelmalla, jonka kokonaissumma on 1,6 miljoonaa 
euroa. Keväällä laaditun investointisuunnitelman sisältöä on vielä tarkennettu syksyn 
2019 aikana. Muutettu investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. 
 
Investointisuunnitelman muutos vaikuttaa myös rahoituslaskelman sitovaan erään. 
Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan 
muutosehdotukset ovat esityslistan liitteenä. 

 
Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja 
talousjohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä vuoden 2019 investointisuunnitelman liitteen mukaisesti. 
2) esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 

investointiosan ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevien esitysten mukaisesti. 
 
Päätös: 

 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERg35qI8CBRLjNwbljyU02YB5QatMZmLWs2s8FkgISu_sg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea0_b8osKfxLoQJ538t98DUBKICqx4ZlJG9qI7Ee7gnRuQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQUXfpaMfq9Bidm3FgzT5WoBuXaVfkzkDM381lEuWrdc3g
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020–2022 TALOUSSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
Yh 37 § 
 

Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 on 
valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  

 
Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista on esityslistan liitteenä. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki, p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2020 ja 
taloussuunnitelman 2020–2022. 

 
Päätös: 

 
 
 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYedHPOljW1IoB6qUn5veRgB5pey3SKdmtjkNRdLKTOKgQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXuy5kBBI55KhYmmBhas5fEBBSpZZE8Vb8clPlb_jX6oOA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ  
 
Yh 25 § 
 

Uuden kuntalain mukainen hallintosääntö pitää olla voimassa viimeistään 1.6.2017. 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus toteutuu tällä tiedolla 1.1.2018. 
Liitteenä oleva esitys vastaa nykyistä lainsäädäntöä. Hallintosääntö pitää muuttaa 
vuoden 2017 lopulla yhtymäkokouksessa vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa 
lainsäädäntöä. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. 

 
 Päätös: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön stilisoituna. 

    
 
Yh 49 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi. 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa ammatillisen 
koulutuksen lainsäädäntöä. 
 
Seuraaviin pykäliin on tehty muutoksia: 9 §, 17 §, 18 §, 19 §, 21 §, 22 §, 135 §. 
 
Lisäksi hallintosääntöön on tehty teknisiä korjauksia, esim. valtuusto korvattu yhtymä-
kokouksella ja kunta korvattu kuntayhtymällä. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2018 lähtien. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ (jatkuu) 
 
Yh 38 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevaa kuntayhtymän 
organisaatiota. Lisäksi hallintosääntöön on tehty joitakin toiminnan sujuvoittamiseen 
liittyviä korjauksia. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2020 lähtien. 

 
 Päätös: 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ET3if6imOthBshp2KsfDIKUBZpxr8w3Sp5IdMenE9ucV-g
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2020 RAHOITUKSEN JA VUODEN 2019 TOISEN 
LISÄTALOUSARVION PERUSTEELLA JAETTAVAN RAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yh 39 § 
 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perus-
rahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä kuluvan vuoden 
opiskelijavuosia koskeva arvionsa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 
12.11.2019. 

 
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 
koskeva hakemuksensa sekä näkemyksensä ministeriön esittämistä rahoituksen 
myöntökriteereistä ja seurantaindikaattoreista opetus- ja kulttuuriministeriöön 
viimeistään 5.11.2019. 

 
Esityslistan liitteenä ministeriön kirje, Sataedun ehdotus 2020 suoritepäätöksestä sekä 
Sataedun hakemus 2019 lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta. 

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

 
Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää lähettää opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavat liitteenä 
olevat hakemukset: 
1) opiskelijavuosia koskeva ehdotus, harkinnanvaraisen korotuksen hakemus ja muut 

pyydetyt tiedot vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua varten 
2) hakemus vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta 

rahoituksesta ja palaute vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen 
valmistelua varten. 

 
Päätös: 

 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETJddHDTDdVAorasa7STUf8B1v2cTkY5LTroRY24y2L9NQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EVLR1B3porVJn9MDkMrMWngBsUtm2h789az6Kg6whz_k1A
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EY5dXbHETgRCi2R2RW9t1qABkQjbnkAGe-fhjaZt3BlYaA
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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: 
 
36 §, 37 §, 38 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
35 §, 39 § 
 
 
 

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: 
 
35 §, 39 § 
 
 
 

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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SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu 
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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: 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314, markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
34 § 
 

Valitusaika: 
14 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. 
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
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