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

AIKA Tiistai 17.12.2019 klo 17.00–17.52 

PAIKKA Raatihuoneen kellari, Hallituskatu 9, Pori 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  (saapui 46 §:n aikana, klo 17.09) 

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Juhani Oksanen  

 Hanna Ollila  

 Ari Prinkkala  

 Kirsi Saarinen  

 Satu Törmä Kaija Kangas 

 Kimmo Vepsä  

   

   

   

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
Tuomas Mäki-Ontto, koulutusjohtaja 
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 44 - 49 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Juhola ja Kimmo Vepsä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Porissa 17.12.2019 
 
 
 
 
Hannu Juhola 
pöytäkirjantarkastaja 

Porissa 17.12.2019 
 
 
 
 
Kimmo Vepsä 
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 

YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO 
Yh 44 § 
 

Yhtymähallituksen tehtävänä on todeta yhtymäkokouksen päätösten lainmukaisuus ja 
päätösten täytäntöönpano. 
 
Yhtymäkokous pidettiin 28.11.2019. Kokouksen pöytäkirja löytyy kuntayhtymän 
verkkosivuilta. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 28.1.2019 tekemät päätökset 
ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön. 
 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
  

https://sataedu.fi/wp-content/uploads/2019/12/Yk2_2019_pk.pdf
https://sataedu.fi/wp-content/uploads/2019/12/Yk2_2019_pk.pdf
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN 
HAKEMINEN 
Yh 45 § 
 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa 
 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 28) mukaan järjestämislupa voidaan 
myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen 
ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen 
järjestämiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien 
myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan 
ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus.  
 
Valtioneuvosto asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017 § 7) mukaan 
järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen haettavat tutkinnot ja 
koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta, opetus- ja tutkintokielet, 
toiminta-alue, toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina sekä muut haettavat 
oikeudet ja tehtävät. Kun muutosta haetaan voimassa olevaan järjestämislupaan, 
hakemuksessa selvitetään asiat siltä osin, kun ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
Haettaessa järjestämislupaa tutkintoon tai koulutukseen, jonka järjestämiseen hakijalla 
ei ole voimassa olevaa järjestämislupaa, järjestämislupahakemukseen on liitettävä 
mainittuja haettavia tutkintoja ja koulutuksia koskeva tutkinto- tai koulutuskohtainen 
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. 

 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden, -potilaiden ja kuntoutujien kanssa toimivat 
työnantajat suosittelevat Sataedulle mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon 
järjestämisluvan hakemista, koska mielenterveys- ja päihdeongelmaisia asiakkaita 
kohtaa miltei kaikissa kasvatus-, kuntoutus-, ohjaus-, sosiaali- ja terveysalan 
työpaikoissa sekä lisäksi nuorten työpajoilla, etsivässä nuorisotyössä, 
vammaispalveluissa ja lastensuojelun yksiköissä. Työpaikoilla koetaan myös usein, 
että mielenterveys- ja päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssa 
työskentely on vaativaa työtä ja siihen tarvittaisiin erityistä lisäkoulutusta.  

 
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa tarvitaan täydentämään Sataedun 
olemassa olevaa tutkintorakennetta. Sataedu järjestää jo nyt mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisalaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa. 
Erikoisammattitutkinnossa on tällä hetkellä 65 opiskelijaa, joista suurin osa on 
oppisopimusopiskelijoita. Erikoisammattitutkinto on suunnattu erityistä osaamista 
vaativaan asiantuntijatyöhön ja sisällöltään hyvin hoidollinen. Mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisala perustutkinnon osaamisalana taas ei ole riittävä kaikkiin 
tarpeisiin. Tähän väliin tarvitaan ammattitutkinto, jonka pakollisilla tutkinnon osilla on 
iso merkitys nykyisten kasvatus-, kuntoutus-, ohjaus-, sosiaali- ja terveysalan 
työntekijöiden osaamisen lisäämisessä. Huomioon ottaen alueelliset osaamistarpeet 
sekä tutkintojen ja koulutuksen laadukas ja monipuolisempi maakunnallinen tarjonta 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä laajana maakunnallisena ja valtakunnallisenakin 
koulutuksen järjestäjänä pystyisi lisäämään tätä tarvittavaa osaamista.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN 
HAKEMINEN (jatkuu) 
Yh 45 § 

 
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat 
valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden 
sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa laajasti erilaisissa sosiaali-, terveys-, 
kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä. Valinnaisia tutkinnon osia on kolme, ja näistä 
“Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp” vastaa lähivuosina nopeasti 
kasvavaan tarpeeseen digitaalisten työvälineiden hyödyntämisestä mielenterveys- ja 
päihdetyössä. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksissa on ollut pitkään käytössä 
erilaisia digitaalisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotka vahvistavat alan opettajien 
osaamista ja mahdollistavat tarkoituksenmukaisten digitaalisten työvälineiden käytön 
myös työelämässä. 

 
Sataedussa on ollut jo vuodesta 2004 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitukinnon 
järjestämissopimus. Lisäksi Sataedu toimi pilottina mielenterveys kuntoutujien (MIKU) 
ja vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valkku -koulutuksissa 
vuodesta 2006, jotka edelsivät Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA -
koulutusta sekä osaltaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-
koulutusta, jonka järjestämislupa Sataedussa on. 

 
Sataedulla on hyvät valmiudet haettavan tutkinnon järjestämiseen tarvittavasta 
osaamisesta, ja tarvittaessa lisää osaamista on mahdollista hankkia, joko 
määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla virkasuhteilla. Kokemusta työelämän 
kanssa tehtävistä uusista koulutusavauksista ja niiden hoitamisesta 
opettajaosaamisen hankkimisen osalta on kertynyt useilta aloilta vuosien ajan. 
Olemassa oleva vahva ja kattava mielenterveys- ja päihdetyön kasvatus-, kuntoutus-, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä 
yhteistyöverkosto maakunnan mielenterveys- ja päihdetyön sekä kasvatus-, 
kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajien kanssa takaavat laadukkaan 
valmistautumisen uuden tutkinnon järjestämiseen liittyvien mahdollisten lisä 
opettajarekrytointien osalta. 
 
Esityslistan liittenä on luettelo järjestämislupahakemusta suositelleista työpaikoista. 

 
Lisätietojen antaja koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä järjestämislupaa mielenterveys- ja päihdetyön ammatti-
tutkinnon järjestämiseen  

2) Yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Anne Laineen tekemään järjestämislupa-
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQBHJxgPIOBCi3L785atMogBQ0RNgnrLS0h3o18wZSZRVQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQBHJxgPIOBCi3L785atMogBQ0RNgnrLS0h3o18wZSZRVQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OPETUSTILAT HUITTISISSA 
Yh 46 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä perussopimuksen mukaan koulutustoimintaa on 
Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukaan: Koulutuksen järjestäjän 
tehtävä on SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa sopimallaan tavalla huolehtia tämän 
toiminta-alueen logistiikka-alueen koulutustarpeesta. Satakunnan koulutuskunta-
yhtymä toimii koulutuksen järjestäjänä ja opiskelijat ovat Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän opiskelijoita. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymällä on merkittävästi enemmän tilaa per opiskelija, 
kuin verrokki koulutuksen järjestäjillä. 
 

Koulutusala  
m² / opiskelija 

Sataedu Sasky Winnova Sedu LouSu Salo 

Kulttuuri 23 30 12 50 22 39 

Liiketalous 22 12 17 13 12 9 

Tekniikka ja liikenne 59 35 28 31 28 25 

Sote 12 13 9 21 16 10 

Marata 44 5 19 20 44 13 

Valma 28 29 10 21  29 

Keskiarvo 38 24 21 25 23 19 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän tilojen määrä per opiskelija on suurin tekniikan ja 
liikenteen alalla sekä matkailu, ravitsemis- ja talousalalla.  

 
Tavoitteena on vähentää tilojen määrä vähintään puoleen nykyisestä 2020 luvulla. 
Yhtenä merkittävimpänä perusteena on Satakunnan väestömuutos: 
kokonaisväkimäärä vähenee n. 15 % vuoteen 2040 mennessä ja samalla ajanjaksolla 
15–19 -vuotiaiden määrä vähenee n. 30%. 

 
Perinteinen ryhmämuotoinen luokkaopetus on vähenemässä. Opiskelijat opiskelevat 
oman HOKS-ohjelman mukaisesti yksilöllisesti. Opetustilojen tulee olla muunneltavia 
ja monikäyttöisiä eri tutkintojen tarpeisiin vastaavia. 

 
Kiinteistöstrategia tulee ohjaamaan Sataedun toimitilojen määrää 2020-luvulla.  

 

Arvio toimipaikkojen kiinteistömuutoksien kustannuksista 2020–2030: 
 

Kankaanpää 
- Vähennettäviin tiloihin kohdistuva investointitarve: Teknologia-alan 

perusparannustarve yht: 3 600 000 € 
- Uudisrakentaminen tarve: 300 000 € 
- Tilamuutokset: 1 400 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 5 300 000 € 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OPETUSTILAT HUITTISISSA (jatkuu) 
Yh 46 § 
 

Kokemäki 
- Uudisrakentaminen tarve vähennettävien tilojen tilalle: 5 000 000 €  
- Tilamuutokset: 2 000 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 7 000 000 € 

 
Ulvila 
- Uudisrakentaminen tarve vähennettävien tilojen tilalle: 3 000 000 €  
- Tilamuutokset: 2 000 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 5 000 000 € 

 
Kiinteistöstrategian ensimmäinen luonnos esitellään yhtymähallitukselle tammikuussa 
2020. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää Huittisissa kielikoulutusta, valmentavaa 
koulutusta, kuljetusalan koulutusta sekä sosiaali- ja terveysalankoulutusta. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän tavoitteena on toimia jatkossakin vuokratiloissa 
Huittisissa. Toimivia vuokratiloja ei ole Huittisista löytynyt. Seuraava mahdollisuus on 
etsiä sopiva tontti ja rakennuttaja, joka rakentaisi tilat koulutuskäyttöön ja Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä olisi tiloissa vuokralla. Mahdollinen rakennuttamispäätös tulee 
päätettäväksi selvityksen perusteella. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää: 
1) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan julkaisemaan HILMA:ssa ja EUVL:ssä 

ennakkoilmoituksen Sataedun Huittisten toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja 
rakennuttamisesta. Ennakkoilmoitus ei velvoita Sataedua toteuttamaan varsinaista 
hankintaa. 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään markkinavuoropuhelun Huittisten 
toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Sataedu järjestää 
hankkeen mahdollisille osapuolille infotilaisuuden. 

 
Päätös: 
 Keskustelun jälkeen kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti, että 
asian käsittelyä jatketaan myöhemmin. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TIEDOKSIANTOASIAT 
Yh 47 § 
 

Expo 2020 Dubai maailmanäyttely järjestetään ajanjaksolla 10/2020 - 4/2021. Sataedu 
osallistuu yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa maailmannäyttelyyn. 
Suomi osallistuu näyttelyyn yhdessä 30 yrityksen ja 14 koulutusta tarjoavan 
yrityksen/oppilaitoksen kanssa. Osallistuminen on Satakunnan ja koulutusviennin 
markkinointia. 
 
Pietarin kaupungilta on tullut ehdotus yhteistyöstä Satakunnalle: Satakunta esittäytyy 
Pietarissa kertomalla pietarilaisille, missä on Satakunta ja mitä erityistä 
osaamista/tarjottavaa/katsottavaa Satakunnassa on. Satakunnasta julkiselta sektorilta 
osallistuvat seuraavat organisaatiot: Satakuntaliitto, Porin kaupunki, Rauman 
kaupunki, SAMK, Porin yliopistokeskus, Sataedu, Pori Jazz, Rauma Festivo, 
Satakunnan ELY-keskus. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    17.12.2019  8 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2020 
Yh 48 § 
 

Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2020 esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
 

torstai 23.1.2020 klo 17.00  
torstai 27.2.2020 klo 17.00  
tiistai 24.3.2020 klo 17.00  
tiistai 28.4.2020 klo 17.00  
torstai 28.5.2020 klo 15.30 (samana päivänä yhtymäkokous) 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2020 yllä olevan aikataulun mukaan. 

 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 49 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle torstaina 28.5.2020 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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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: 
 
44 §, 47 §, 48 §, 49 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
45 §, 46 § 
 
 
 

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: 
 
45 §, 46 § 
 
 
 

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: 
 
 
 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 

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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