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

AIKA Keskiviikko 23.9.2020 klo 17.00 -  

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  

   

   

   

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Ari Lappi, pöytäkirjanpitäjä/vs. talous- ja hallintojohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 47 - 52 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Härmä ja Hannu Juhola. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 
 
 
 
 
Raimo Härmä 
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 

LISÄTALOUSARVIO IV RAHOITUSHAKEMUS 
 
Yh 40 § 

Hallituksen neljännellä lisätalousarviolla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä tuetaan talouskasvun edellytyksiä 
panostamalla osaamiseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalle ehdotetaan 429 miljoonan euron määrärahaa. 

 
Ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 30 miljoonaa euroa koronakevään 
aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseen. Poikkeusjärjestelyt ovat lisänneet 
opiskelijoiden lisätuen tarvetta. Kaikilla ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla ei ole 
riittäviä valmiuksia etäopiskeluun. Osalla opiskelijoista opiskelu koulutus- tai 
oppisopimuksella on keskeytynyt kokonaan. Rästiin jääneiden osaamisen näyttöjen 
mahdollistaminen joko työpaikoilla tai tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä 
edellyttää erityisjärjestelyjä. Lisärahoitus myönnetään ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 
Se kohdennetaan lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän ja tuen tarpeen 
laajuuden perusteella. 

 
Koronavirusepidemiasta johtuvien oppimista tukevien määrärahojen lisäksi 
ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 16,5 miljoonaa euroa lähihoitajien koulutuksen 
lisäämiseksi. Ehdotus liittyy helmikuussa eduskunnalle annettuun esitykseen laiksi 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Tavoitteena on 5 000 uuden 
lähihoitajan kouluttaminen viiden vuoden aikana. Kuluvalle vuodelle lisättävät 
opiskelijavuodet kohdennetaan koulutuksen järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä 
syyskauden alussa siten, että koulutukset saadaan käynnistymään mahdollisimman 
nopeasti. 

 
Työikäisten osaamisen kehittämiseen esitetään 20 miljoonaa euroa. Rahoitusta 
kohdennettaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja tukitoimiin, joilla vahvistetaan työllisyyttä 
ja työllistymisen edellytyksiä koronakriisin nopeuttamassa rakennemuutoksessa. 

 
Hakujen aikatauluja ei ole julkaistu 11.6.2020 mennessä. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan 
lisätalousarvion perusteella myönnettävää rahoitusta. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

LISÄTALOUSARVIO IV RAHOITUSHAKEMUS (jatkuu) 
 
Yh 47 § 
 

Esityslistan liitteenä on Sataedun hakemus vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettävien rahoitusten saamiseksi. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen. 

 
 Päätös: 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeZeU4zHj7FOkSMK9l4zcyUBn0DwOyVTe7iom2_Nd4ZFrA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeZeU4zHj7FOkSMK9l4zcyUBn0DwOyVTe7iom2_Nd4ZFrA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN YHTEISHAUN KOULUTUSTARJONTA 2021 
Yh 48 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys yhteishaussa olevasta koulutustarjonnasta vuonna 2021. 
 
Yhteishaun koulutustarjonta 2021 -ehdotuksessa aloituspaikkojen määrässä on 
huomioitu peruskoulun päättävien ikäluokkien koko. Lisäksi on huomioitu  myös 
ylioppilaspohjaiset aloituspaikat. 
 
Valmistelussa on otettu huomioon työvoimatarpeen muutos Satakunnassa. 
Perustutkintokoulutuksessa ja osaamisaloissa on uusia koulutusavauksia. 
 
Perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa yhteishaussa on 401 aloituspaikkaa ja 
valmentavassa koulutuksessa 60 aloituspaikkaa.  
 
Ammatillisessa koulutuksessa (perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 
mitoitusyksikkö on opiskelijavuosi. Sataedun aloille on jaettu opiskelijavuosikiintiöt. 
Yhteishaun aloituspaikkojen määrä on ohjeellinen, koska aloille otetaan opiskelijoita 
myös jatkuvan haun kautta, ja kunkin alan kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa lisäksi 
alalla jatkavien opiskelijoiden määrä. 
 
Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun aloituspaikoista oheisen liitteen 

mukaisesti ja  
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan yhdessä rehtorin kanssa tekemään tarvittaessa 

aloituspaikkojen määriin tarkistuksia.  
 

Päätös: 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZ0EXwKJGSZBgREsIO2sVOgBysBA139rRukkO21yUvBN-Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZ0EXwKJGSZBgREsIO2sVOgBysBA139rRukkO21yUvBN-Q
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION KEHYS 2021 
Yh 49 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava 
taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja 
hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 
Kuntayhtymän talousarvion laadinta aloitetaan talousarviokehyksen valmistelulla. 
Yhtymähallituksen hyväksyttyä talousarviokehyksen se lähetetään kuntayhtymän 
jäsenkunnille tiedoksi ja samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  

 
Talousarviokehyksen perusteena ovat  
- kuntayhtymän strategia  
- kuluvan vuoden talousarvio  
- edellisen vuoden tilinpäätös  
- koulutustarjonta 2021 

 
Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 
varsinaiselle valmistelutyölle. 

 
Talousarvion kehys 2021 on esityslistan liitteenä.  
 
Talousarviokehys on merkittävästi alijäämäinen. Tärkeimmät syyt tähän ovat 
varovainen arvio tulojen kehityksestä sekä menopuolella henkilöstömenojen kasvu ja 
palvelujen ostojen kasvu. Tulojen osalta muut toimintatuotot jäävät selvästi alle 
aiempien vuosien tason koronan vaikutuksesta. Henkilöstömenoja on kasvatettu 
tarkoituksella hallitusohjelman mukaisesti opettajien ja ohjaajien rekrytoinneilla. 
Palvelujen oston kasvu on suunniteltua, tähän kuuluu mm. kiinteistöjen purku 
kiinteistöstrategian mukaisesti.   

 
Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talous- 
ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää 
1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2021 

talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 laatimista varten ja  
2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 

Päätös: 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYubqGzxgQdDsJQLmSRP5W0BRtKjZ0C48xn_56dlKp_Gow
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYubqGzxgQdDsJQLmSRP5W0BRtKjZ0C48xn_56dlKp_Gow
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2020 
Yh 50 § 
 

Vuoden 2020 talousarvion toteutumisvertailu 31.8.2020 sekä investointien 
toteumavertailu 31.8.2020 ovat esityslistan liitteenä. 
 
Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talous- 
ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee toteutumisvertailut tiedokseen.   

 
Päätös: 
 
 
 
 

 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERKPmZGWtTJOgkPB2WmoYMoBjcARLSUd05UUUE5NUgHy8Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERKPmZGWtTJOgkPB2WmoYMoBjcARLSUd05UUUE5NUgHy8Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXPqLW8PN9ZKg48exy6tczkBY8P5tv9912AM3NpfBNkDSg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXPqLW8PN9ZKg48exy6tczkBY8P5tv9912AM3NpfBNkDSg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXPqLW8PN9ZKg48exy6tczkBY8P5tv9912AM3NpfBNkDSg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXPqLW8PN9ZKg48exy6tczkBY8P5tv9912AM3NpfBNkDSg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 
 
Yh 2 § 

Vuoden 2020 talousarviossa investointien kokonaismäärä on 1,6 miljoonaa euroa. 
Yhtymäkokous hyväksyi investointien kokonaismäärän yhdeksi talousarvion sitovista 
eristä marraskuussa 2019. Kuntayhtymän investointikohteet tarkennetaan vuosittain 
erillisellä investointisuunnitelmalla. 
 
Esityslistan liitteenä on investointisuunnitelma. Investointisuunnitelman sisältöä 
arvioidaan vielä uudelleen kiinteistöstrategian hyväksymisen jälkeen ja mahdolliset 
investointiosan muutokset tuodaan kevään yhtymäkokoukseen päätettäväksi. 
 
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 investointisuunnitelman. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 20 § 
 

Tammikuussa hyväksyttyä investointisuunnitelmaa on kevään aikana tarkennettu ja 
investointikohteisiin on tehty joitakin muutoksia. Investointien kokonaissumma on 
edelleen 1,6 miljoonaa euroa. 

 
 Esityslistan liitteenä on päivitetty investointisuunnitelma. Kiinteistöstrategian 
toimeenpano alkaa varsinaisesti vasta vuonna 2021 eli talousarvion yhteydessä 
vahvistettua investointien kokonaismäärää ei tarvinne muuttaa vuoden 2020 osalta. 
 
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 investointisuunnitelman. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 (jatkuu) 
 
Yh 51 § 
 

Investoinnin 900656 kylmiöt (ja väliseinän purkutyö) kuvaus muuttuu. Uusi kuvaus: 
kylmiöt ja ravintolakeittiön koneiden ja laitteiden uusiminen. Investoinnin 
kustannusarvio säilyy samana. 
 
Esityslistan liitteenä on päivitetty investointisuunnitelma. 

 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 investointisuunnitelman. 

 
Päätös: 
 

 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYGDfp3RF9VGl7j0fAglu2wBQ8kn6IM3bH6nU9o3mNBAbg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYGDfp3RF9VGl7j0fAglu2wBQ8kn6IM3bH6nU9o3mNBAbg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2017 - 31.12.2020 
 
Yh 48 § 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus toteutettiin 
kesän 2016 aikana yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. 
Kilpailutuksen sisällön valmistelu alkoi toukokuussa ja siihen liittyi 
yhteistyötoimikunnan käsittelyn lisäksi myös johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon 
edustajien haastatteluja.  
 
Hankinta käsittää lakisääteisen (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12 §) 
työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon 
tuottamisen Satakunnan koulutuskuntayhtymän henkilöstölle palveluntarjoajan 
tiloissa. Kilpailutuksen tavoitteena oli, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä valitsee 
yhden palveluntoimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen ja jonka vastuulla on 
koordinoida ja vastata myös mahdollisten alihankkijoidensa toiminnasta Sataedun 
sopimuksen, toimintasuunnitelman ja yhteistyössä sovittujen menettelyiden 
mukaisesti.  
 
Sopimuskausi on 1.1.2017 - 31.12.2020. Hankintaan sisältyy myös mahdolliset 
optiovuodet, 1+1 optioina ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Optioiden käytöstä, palvelun 
laajuudesta ja mahdollisista hintojen tarkistuksista sovitaan erikseen viimeistään kolme 
kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa 
Hilmassa 15.6.2016, ja tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia määräaikaan 
5.8.2016 mennessä saapui kolme. Tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy, Porin Lääkäritalo 
Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta, mutta 
tarjouspyynnössä oli myös useita laadullisia vähimmäisvaatimuksia. Halvimman 
tarjouksen teki Suomen Terveystalo Oy, kokonaishintaan 93.524,30 euroa (alv 0 %). 
 
Liitteenä ovat työterveyshuollon hankintaa koskevat asiakirjat: tarjouspyyntö, 
tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu. Tarjousasiakirjat ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

 
Yhteistyötoimikunta käsitteli työterveyshuollon kilpailutusta kokouksessaan 12.9.2016. 
Uuden työterveyshuollon toimintasuunnitelman valmistelu ajoittuu syksyyn 2016.  

 
Lisätietojen antaja, talousjohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2017 - 31.12.2020 (jatkuu) 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hankkii 

työterveyshuollon palvelut ajalla 1.1.2017 - 31.12.2020 (optiona vuodet 2021 ja 
2022) Suomen Terveystalo Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.  

2) Yhtymähallitus päättää irtisanoa nykyiset työterveyshuollon palvelusopimukset 
Huittisten kaupungin työterveyshuollon, Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymän, Mehiläinen Oy:n, Satakunnan Työterveyspalveluiden ja 
Suomen Terveystalo Oy:n (Rauman nykyinen sopimus) kanssa päättymään 
31.12.2016. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 52 § 
 

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talous- 
ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä jatkaa sopimusta 
Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 31.12.2021 saakka käyttäen yhden optiovuoden. 
 
Päätös: 
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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: 
 
47 §, 49 §, 50 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
48 §, 51 §, 52 § 
 
 
 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § :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: 
 
48 §, 51 §, 52 § 
 
 
 

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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