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

AIKA Tiistai 24.3.2020 klo 17.00–17.55 

PAIKKA Teams 

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 poistui §:n 16 aikana, klo 17.33 
   
   
   
   

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 11 - 17 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Koski ja Hannu Juhola. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
 
 
 
Allekirjoitukset 

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse. 
 
 
 
Pasi Koski 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
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 

KEHITYSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 
Yh § 11 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous- ja 
hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 
 
Kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto siirtyy Taitaja 2022 -kilpailuiden lajipäällikön 
tehtävään 1.8.2020–31.7.2022 väliseksi ajaksi. 
 
Kehitysjohtajan virkaan tulee valita viransijainen poissaolon ajaksi. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) täyttää kehitysjohtajan viransijaisuuden 1.8.2020–31.7.2022 väliseksi ajaksi 

julkisella haulla, 
2) nimetä valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan 

ja kehitysjohtajan, 
3) valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat ja pitämään 

haastattelut. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 

 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    24.3.2020  4 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 
Yh § 12 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous- ja 
hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 
 
Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki jää vanhempainvapaalle kesällä 2020. 
 
Talous- ja hallintojohtajan virkaan tulee valita viransijainen poissaolon ajaksi. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) täyttää talous- ja hallintojohtajan viransijaisuuden julkisella haulla 1.6.2020 lukien, 

sijaisuus kestää poissaolon ajan, arvioitu kesto 31.12.2021 saakka, 
2) nimetä valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan 

ja talous- ja hallintojohtajan, 
3) valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat ja pitämään 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Yh 13 § 
 

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös 
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen 
yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä 
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset 
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.  
 
Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa 
kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase 
liitetietoineen. Vuodelta 2019 koulutuskuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta 
(KPL 6:3.1 §). 
 
Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätös ja vuoden 2019 
henkilöstöraportti.  

 
Tilikauden tulos on -34 255,48 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden tuloksen 
arvioitiin olevan -30 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on poistoeron ja varausten 
muutoksen jälkeen 15 557,72 euroa. 

 
Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -34 255,48 euroa käsittelystä seuraavaa:  

- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 49 813,20 euroa  
 

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja 
talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen,  
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2020 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVÄN 
LISÄRAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yk 14 § 
 

Hallitusohjelman mukaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin 
tulee puuttua välittömästi. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa huomioon 
erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. 
Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen 
toteutumiselle hyödyntäen myös työpaikalla järjestettävää koulutusta. 

 
Jotta ammatillisella koulutuksella voidaan turvata erityisesti perusopetuksen 
päättäneille sekä muille vailla tutkintoa tai riittävää perusosaamista ja -taitoja oleville 
hyvät valmiudet työllistymiselle ja jatko-opintoihin sijoittumiselle, on opettajien ja 
ohjaajien palkkaamista sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimia varten varattu vuoden 
2020 talousarviossa 80 miljoonan euron lisärahoitus.  

 
Lisärahoitus myönnettäisiin ensisijaisesti laskennallisin kriteerein, joiden avulla 
kuvataan edellä esitettyjä kohderyhmiä, joille opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja 
olisi tarpeen erityisesti kohdentaa. Myöntökriteerit ovat seuraavat: 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa 

olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa 

olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä ja 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vieraskielisten uusien opiskelijoiden 

määrästä. 
 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköisellä 
lomakkeella viimeistään 7.4.2020. 
 
Esityslistan liitteenä on ministeriön kirje.  
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 
valmistelemaan opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen 
tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskevan 
hakemuksen. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
Yh 15 § 
 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön 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. 

 
Sataedu on hakenut koulutuksen järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnolle 23.8.2018.  

 
Satakunnan alueella on runsaasti työnhakijoita, jotka hakevat mm. lastenhoitotyötä. 
Kyseisessä työnhakijaryhmässä on työnhakijoita, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, 
koulutus on eri alalle tai se on vanhentunut. 

 
Sataedun järjestämisluvassa oleva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mm. osana 
VOS-työvoimakoulutustarjontaa mahdollistaisi TE-toimistolle yhden työvoima-
koulutusvaihtoehdon lisää, kun suunnitellaan uusia työvoimakoulutuksia Satakunnan 
alueelle ja etsitään TE-toimiston asiakkaille sopivaa työvoimakoulutusvaihtoehtoa 
asiakkaan työllistymiseksi.  

 
Sataedulla on jo nyt hyvät valmiudet haettavan tutkinnon järjestämiseen tarvittavasta 
osaamisesta, ja tarvittaessa lisää osaamista on mahdollista hankkia, joko 
määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla virkasuhteilla. Sataedussa on tällä 
hetkellä vakituisesti palkattuna useita opettajia, joilla on tässä haettavassa tutkinnossa 
vaadittavaa varhaiskasvatuksen ja perhetyön tai nuoristotyön osaamista. 

 
Lisäksi mm. maakunnan seurakunnista ja DIAK ammattikorkeakoulusta on luvattu 
tehdä yhteistyötä tutkinnossa vaadittavan seurakunta-alan asiantuntemuksen 
lisäämiseksi.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
(jatkuu) 
Yh 15 § 
 

Olemassa oleva vahva ja kattava kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä yhteistyöverkosto 
maakunnan kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajien 
kanssa takaavat laadukkaan valmistautumisen uuden tutkinnon järjestämiseen liittyviin 
opettajarekrytointeihin sekä vahvaan sidosryhmäyhteistyöhön.  

 
Satakunnan kunnat ja osa maakunnan ulkopuolella olevista kunnista sekä osa alueen 
kolmannen sektorin toimijoista suosittelevat Sataedulle tutkinnon järjestämisluvan 
hakemista. Tutkimustietoa varhaisten vuosien merkityksestä tulee jatkuvasti lisää ja 
siksi varhaiskasvatuksen laatua onkin mahdollista nostaa juuri koulutetun ja osaavan 
henkilöstön avulla.  

 
Satakunnan alueella toimii Kankaanpään opisto, joka oman ilmoituksensa mukaan 
toteuttaa ao. tutkintoa vain Tampereella tai verkon välityksellä.  

 
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto täydentää Sataedun tutkintojen antovalikoimaa 
mahdollistaen alan opiskelijoille mahdollisimman yksilöllisten ja työelämää palvelevien 
opintopolkujen rakentamisen Satakunnassa ja lähiopetuksena.  

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä laajana maakunnallisena koulutuksen järjestäjänä 
pystyy lisäämään tämän osa-alueen tarvittavaa osaamista. Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitukinnon järjestämislupa Satakunnan koulutuskuntayhtymässä jo on.  

 
Edellä olevaan viitaten: Sataedulla on haettavaan tutkintoon riittävä osaaminen ja 
alueen työ- ja elinkeinoelämän esittämä tarve ja taloudelliset sekä toiminnalliset 
edellytykset. Lisäksi ottaen huomioon Satakunnasta puuttuva alan koulutuksen 
tarjonta ja jotta varmistetaan alan tutkintojen laadukas ja monipuolisempi 
maakunnallinen tarjonta, Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee kasvatus- ja 
ohjausalan perustutkinnon järjestämislupaa.  

 
Esityslistan liitteenä on luettelo järjestämislupahakemusta tukevista kuntien 
sivistystoimista ja muista asiaa puoltavista tahoista. 

 
Lisätietojen antaja, koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriminiteriöltä järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon 
järjestämiseen. 

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

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

LINJA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN 
Yh 16 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän logistiikka-alan koulutukseen on tarpeellista 
hankkia linja-auto, jotta kalusto on opetuksen kannalta riittävällä tasolla. Linja-auton 
hankinta sisältyy kuntayhtymän vuoden 2020 investointisuunnitelmaan. 

 
Viranhaltijoiden hankintavaltuus on 60.000 euroon asti.   
  
Tarjoukset linja-autosta pyydettiin Hilman kautta. Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous.  

   
Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja Volvo Finland Ab 
/Volvo Bus Centerin tarjousasiakirjat.  
  
Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus oli 210.00,00 € (alv 0 %). Tarjouksen mukainen 
ajoneuvon hinta on 205.000,00 € (alv 0 %).  
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  

  
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:   
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymälle hankitaan linja-auto 
liitteenä olevan Volvo Finland Ab /Volvo Bus Centerin tarjouksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KORONAVIRUKSEEN VARAUTUMINEN SATAEDUSSA 
Yh 17 § 
 

Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja rehtori Anne Laine esittelevät kokouksessa 
Sataedussa tehdyt koronaepidemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. 
 

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: 
 
11 §, 12 §, 13 §, 17 § 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
14 §, 15 § 
 
 
 
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: 
 
14 §, 15 § 
 
 
 
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: 
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: 
16 § 
 

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. 
 

 


