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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n mukaan:
”Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan
valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla
olevien kesken.”
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä
jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistan ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla.
Kokouskutsu on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 14.4.2016.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kuntalain 50 §:n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty johtosäännössä. Tätä säännöstä
sovelletaan vastaavasti kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymän toimintaan.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat
jäsenet Pertti Teini ja Eeva-Liisa Tuominen (varalla Uotila ja Aro-Heinilä).
Päätös:
Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Teini ja
Tuominen.

Pöytäkirjantarkastajat
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YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 85 §:n mukaan kuntayhtymän 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen kunnan kunnanhallitukselle jäljennös.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista
päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Yhtymähallitus:
Yhtymävaltuusto päättää, että sen 22.4.2016 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 2.5.2016
kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.
Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI
VUONNA 2016

Yh 17.12.2015 159 §

Kuntalain 63 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 86 §:n mukaan säännöstä
sovelletaan osin myös kuntayhtymään.
Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2015 on julkaistu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten
ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi
saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
---

Yv 22.4.2016 4 §

Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat
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JUHANI TIITISEN EROILMOITUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRASTA

Yh 17.3.2016 15 §

Kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen on kirjeessään 9.3.2016 ilmoittanut
eroavansa kuntayhtymän johtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi
1.2.2017 lukien.
Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Juhani Tiitisen eroilmoituksen sekä päättää saattaa ilmoituksen yhtymävaltuuston tietoon.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitisen poistuminen
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
---

Yv 22.4.2016 5 §

Päätös:
Yhtymävaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi yhtymähallituksen ilmoituksen.
Merkittiin pöytäkirjaan kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitisen poistuminen
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Samalla yhtymävaltuusto totesi, että tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimii yhtymävaltuuston puheenjohtaja.

Pöytäkirjantarkastajat
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VAALI

Yh 17.3.2016 16 §

Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän johtajan viran tayttämistä aiemmin kokouksessaan 23.2.2016/ 7 § seuraavasti:
”Kuntayhtymän johtajan viran täyttämisjärjestelyt (7 §)
Kuntayhtymän johtajan viranhakuilmoitus on julkaistu lyhennetyssä
muodossa seuraavissa lehdissä:
 Helsingin Sanomat
 Kuntalehti
 Satakunnan Kansa
Lisäksi ilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan kuntayhtymän kotisivuilla, MOL:ssa sekä jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Esityslistan b-liitteenä nro 4 on viranhakuilmoitus kokonaisuudessaan.
Hakuaika on loppunut 5.2.2016 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut yhteensä 11 henkilöä. Yhteenveto hakeneista b-liitteenä nro 5.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi hakuilmoitukset sekä päättää täyttöprosessin jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti, että ehdotus
yhtymävaltuustolle tehdään nykyisten hakijoiden joukosta ja että haastatteluun tässä vaiheessa kutustaan:
 toimitusjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Häyhtiö Porista
 henkilöstöpäällikkö, kauppatieteiden maisteri Satu Koivusalo Raumalta ja
 hallintotieteiden maisteri, perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki Ulvilasta

Pöytäkirjantarkastajat
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Haastatteluun osallistuvat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto.
Haastattelu suoritetaan 7.3.2016 alkaen kello 12.30 kuntayhtymän toimistolla, Myllykatu 10 Harjavalta.”
------Viranhakuilmoitus, jossa näkyy myös asetetut pätevyysvaatimukset bliitteenä nro 2.
Suoritetun haastattelun perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään yhtymävaltuustolle, että avoinna olleeseen kuntayhtymän johtajan
virkaan valittaisiin hallintotieteiden maisteri, perusturvajohtaja HannaLeena Markki Ulvilasta. Edelleen työryhmä päätyi esittämään, ettei varalle valita tässä vaiheessa ketään.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa
Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että avoinna olleeseen
kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri, perusturvajohtaja Hanna-Leena Markki Ulvilasta 1.2.2017 lukien.
Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset.
L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi
määrätään kuusi (6) kuukautta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
--Yv 22.4.2016 6 §

Viranhakuilmoitus b-liitteenä nro 1 ja yhteenveto hakijoista b-liitteenä nro
2.
Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016 – 2018

Yh 13.4.2016 29 §

Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa aikaisemmin kokouksessaan
17.3.2016/17§ seuraavasti:
”Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on 56.909 € ylijäämäinen. Kuntayhtymällä on kuitenkin vuosilta 2009 - 2013 perussopimuksen muutoksen
vuoksi syntynyttä velkaa 882.500 € sekä toiminnallista alijäämää
718.665,29 € sairaalakysynnän vähentymisen sekä kesällä 2014 sairaala
osaston sulkemisen jälkeisestä epäsuhteesta henkilöstöresursseissa. Henki
löstövoimavarojen sopeuttaminen uuteen vahvistettuun sairaansijamäärään
on saatu toteutetuksi viiveellä 2015. Aikaisempien vuosien alijäämä vuoden
2015 taseessa on yhteensä 1.601.165,29 €.
Talouden tasapainottamissuunnitelman laadintaa vuonna 2015 on lykätty jäsenkuntien kanssa käytävien perussopimuksen tarkistamista koskevien neuvotteluiden sekä tulevien sote-ratkaisujen vuoksi. Erityisesti suoriteperusteinen kuntalaskutus ulkoistettujen toimintojen osalta on noussut esille jäsenkunnissa tasapuolisen hinnoittelukohtelun näkökulmasta. Tilinpäätöksessä
2014 kuntayhtymän taseessa olleen alijäämän käsittelystä järjestettiin kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien edustajien välinen neuvottelu 12.2.2016, jossa
todettiin, että kuntayhtymän tulee toteuttaa talouden tasapainottaminen organisaation sisällä ja että yksityiskohtaiset päätökset tulee tehdä kuntayhtymässä. B-liitteenä nro 3 muistio kyseisestä neuvottelusta.
Jäsenkuntien kunnallishallitukset ovat myös erikseen vaatineet vastaavaa talouden tasapainottamisohjelmaa, kuin mitä ne ovat yhteisessä neuvottelussa
esittäneet. Jäsenkuntien kunnallishallitusten asiaa koskevat päätökset bliitteenä nro 4.
Kuntayhtymän johtaja on yhdessä johtoryhmän sekä eri toimintayksikköjen
kanssa valmistellut kuntalain edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2016 - 2018. Tasapainottamisen lähtökohtana on vuosien
2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien 2016 -2018 aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen esitettävillä lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi vuosittain noin 0,5 – 0,6 milj. €. Näin taseen alijäämää
vuoden 2018 lopussa ei enää ole. Toiminnan sopeutus ja lisäsäästöt on tarkoitus toteuttaa toimintakuluja leikkaamalla, kiinteitä kustannuksia alentamalla, toimintoja keskittämällä ja tarvittaessa myös supistamalla ja toimintatapojen muutoksilla sekä tulopohjan laajentamisella.

Pöytäkirjantarkastajat
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Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet tulevat kohdistumaan luonnollisesti
henkilöstömenoihin, virkojen ja toimien jäädyttämiseen, luonnollisen poistuman hyödyntämiseen, sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentämiseen,
palvelujen ja toimintojen keskittämiseen ja supistamiseen sekä vuokratyövoiman vähentämiseen. Lisäksi tasapainottamissuunnitelman mukaisesti tasapainottamistoimenpiteitä kohdistetaan myös nk. kiinteisiin kuluihin, kuten
tilavuokriin. Töiden uudelleen järjestelyillä ja uusilla toimintatavoilla pyritään entisestään parantamaan kuntayhtymän tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.
B-liitteenä nro 5 on talouden tasapainottamissuunnitelma sekä tehtäväaluetasoittain koottu yksityiskohtainen toimenpide-ehdotus säästöarvioineen.
Suunnitelman tuloarviot ovat tässä vaiheessa pääasiassa tulopohjan laajentamisen mukanaan tuomia tuloeriä.
Ohjelmasta on tässä vaiheessa tarkoitus käydä yhtymähallituksessa evästyskeskustelu jatkovalmistelulle. Lopullinen ehdotus tuodaan yhtymähallituksen 13.4.2016 kokoukseen. Yhtymävaltuustoon talouden tasapainottamisohjelma on tarkoitus viedä 22.4.2016.
Yhteistoimintaelin on käsitellyt luonnosta ensimmäisen kerran kokouksessaan 7.3.2016. Pöytäkirjanote kokouksesta b-liitteenä nro 6. Seuraavan
kerran yhteistoimintaelin käsittelee tasapainottamisohjelmaa 29.3.2016 sekä
5.4.2016.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä
hyväksyy b-liitteessä 5 esitetyt pääperiaatteet talouden tasapainotuksesta
2016 - 2018.
Edelleen yhtymähallitus käynee evästyskeskustelun tasapainottamissuunnitelman jatkovalmistelusta sekä henkilöstön kanssa käytävästä yhteistoimintamenettelystä.
Lopullisesta ehdotuksesta yhtymävaltuustolle yhtymähallitus päättää seuraavassa kokouksessa. ”
------Pöytäkirjantarkastajat
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Yhteistoimintaelin on käsitellyt talouden tasapainottamissuunnitelmaa kokouksissaan 7.3 ja 29.3.2016. Yhteistoimintaelimen pöytäkirjan ote
29.3.2016/ 14 § esityslistan b-liitteenä nro 3 sekä tarkennettu tasapainottamisohjelma liitteineen b-liitteenä nro 4.
Pääterveysaseman kiinteistön yhtiöittämisen esiselvitys toteutetaan kevään
2016 aikana tilintarkastajayhteisö BDO:n toimesta. Esiselvityksen alustava
työmääräarvio on 5-7 työpäivää ja kustannukset ovat noin 6.250 - 8.750 €
(alv 0).
Neuvotteluja vuokrakustannusten karsimisesta käydään parasta aikaa vuokranantajien kanssa.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi yhteistoimintaelimen pöytäkirjanotteen sekä päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että:
1. b-liitteenä nro 4 oleva tasapainotusohjelma hyväksytään kuntalain 110:3
§:n mukaiseksi tasapainottamisohjelmaksi,
2. tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet sisällytetään osaksi
vuoden 2016 talousarviota ja ne huomioidaan talousarvion määrärahaseurannassa,
3. tasapainottamisohjelmaa tarkennetaan vuosien 2017 ja 2018 osalta välittömästi, kun valtakunnalliset linjaukset vuosille 2017 - 2018 julkaistaan.
4. Tasapainottamisohjelmasta annetaan yhtymähallitukselle raportti neljännesvuosikatsauksien yhteydessä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
---

Yv 22.4.2016 7 §

Yhteistoimintaelimen pöytäkirjan ote 29.3.2016/ 14 § esityslistan b-liitteenä
nro 3 sekä tasapainottamisohjelma liitteineen b-liitteenä nro 4.
Päätös:
Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuominen valtuutettu Peltolan kannattamana esitti, että asia palautetaan takaisin yhtymähallituksen valmisteltavaksi ja että valmisteluun otetaan ulkopuolinen konsultti.

Pöytäkirjantarkastajat
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Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Soininen totesi tarkastuslautakunnan käyneen kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmasta perusteellisen keskustelun. Tarkastuslautakunnan mielestä ohjelma on valmisteltu huolella, konkreettiset toimenpiteet ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Valmistelussa on huomioitu myös henkilöstön näkemyksiä, mikä varmistaa tasapainottamisohjelman läpiviemisen tavoitellussa aikataulussa.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan mielestä yhtymähallituksen ehdotus
tulisi hyväksyä sellaisenaan.
Monissa puheenvuoroissa kannatettiin yhtymähallituksen ehdotuksen hyväksymistä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että yhtymähallituksen päätösehdotuksesta on tehty poikkeava ja kannatettu palau tusehdotus ja että asiasta joudutaan näin ollen äänestämään. Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:
”Jotka kannattavat yhtymähallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne jotka
kannattavat valtuutettu Tuomisen ehdotusta, äänestävät ei”.
Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä yhdeksäntoista ääntä, jotka
jakautuivat seuraavasti:
yhtymähallituksen ehdotusta (jaa) kannatti 16 valtuutettua ja valtuutettu
Tuomisen palautusehdotusta (ei) kannatti 3 valtuutettua. Poissa yksi valtuutettu.
Äänestysluettelo pöytäkirjan a-liitteenä nro 1.
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen ehdotuksen tulleen yhtymävaltuuston päätökseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan valtuutettu Tuomisen kirjallisesti jättämä eriävä
mielipide (a-liite nro 2).
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YHTEENVETO VUODEN 2015 YLITYSOIKEUKSISTA JA MÄÄRÄRAHASIIRROISTA

Yh 13.4.2016 31 §

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 26.11.2014/ 18 § päättänyt, että vuoden 2015 talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia
tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppusummana. Kokouksessaan 26.11.2016/ 20§ yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 Hallinnon ja talouden tehtäväalueelle yhteensä 320.000
€:n ja Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle 700.000 €:n ylitysoikeudet tehtäväalueiden nettomäärärahoihin.
Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueelle keskitetysti kirjattavat ICT- ja
posti sekä kuriiripalvelut ovat ylittyneet noin 67.000 eurolla. Lisäksi ravintohuollossa yksityiselle toimijalle myytävien ateriapalvelujen loppuminen vuodenvaihteessa 2014/2015 on vähentänyt myyntituloja yhteensä
noin 0,4 milj. €. Käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2015 tehdyt kulujen
supistukset (henkilöstö 3 HTV, yhteensä noin -100.000 € sekä säästyneet
elintarvikemenot yht. noin -80.000 €) eivät riittäneet paikkaamaan väheneviä myyntituloja. Tehtäväalueen lisämäärärahatarve oli 70.377,12 €.
Koti- ja sairaalapalvelujen toimintatuotot jäivät sairaalapalvelujen kysynnän selkeän vähenemisen vuoksi arvioitua pienemmiksi yhteensä noin 0,5
milj. €. Hoitopäivien kertymä on ollut vuonna 2015 yhteensä 14.123 hoitopäivää, kun arvio talousarviossa on ollut yhteensä 16.810 hoitopäivää.
Tehtäväalueen lisämäärärahatarve on ollut 539.033 € (myönnetty
700.000€).
Lopullisessa tilinpäätöksessä myönnetyt määrärahat ovat kokonaisuudessaan olleet riittävät, mutta määrärahojen kohdentamista tehtäväalueiden
välillä on jouduttu tekemään.
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Ta käyttömenot
‐88 205,00
‐5 398 008,00
‐13 709 373,00
‐4 145 731,00
‐6 054 094,00
‐63 300,00
‐29 458 711,00
348 500,00

Ta käyttötulot
0,00
1 532 400,00
15 654 738,00
5 045 928,00
6 197 244,00
8 400,00
28 438 710,00

Nettokust.
‐88 205,00
‐3 865 608,00
1 945 365,00
900 197,00
143 150,00
‐54 900,00
‐1 020 001,00
348 500,00

‐29 110 211,00

28 438 710,00

‐671 501,00

Toteuma
‐84 265,96
‐3 935 985,12
3 388 076,05
739 501,53
2 740,20
‐53 160,54
56 906,16
292 433,33

Poikkeama
3 939,04
‐70 377,12
1 442 711,05
‐160 695,47
‐140 409,80
1 739,46
1 076 907,16
‐56 066,67

349 339,49 1 020 840,49

Vuoden 2015 tulos kokonaisuudessaan oli 56.906 € ylijäämäinen.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi
merkitä tiedokseen enemmittä toimenpiteittä edellä tarkemmin esitetyn
yhteenvedon.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
--Yv 22.4.2016 8 §

Päätös:
Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

1-8

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjantarkastajat
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VALITUSOSOITUS
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä
eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettava: 1) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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