KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto/1.6.2017 – 31.5.2021

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

3/2017

32

Kokousaika

Keskiviikko 9.8.2017 klo 15.05 - 16.25

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1

Saapuvilla olleet
päätöksentekijät

Nimenhuudossa oli saapuvilla 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Muut läsnä olleet

Markki Hanna-Leena
Kallio Mika
Oksa Jaana
Korkeaoja Juha

Asiat

18 - 24

kuntayhtymän johtaja
johtava ylilääkäri
johtava hoitaja
kokouksen koolle kutsuja

Allekirjoitukset

Hannu Heikkilä
puheenjohtaja
§ 18 - 21

Pöytäkirjan tarkastus

Mika Nurmi
puheenjohtaja
§ 22 - 24

Hanna-Leena Markki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika 15.8.2017
Allekirjoitukset

Mervi Erkkilä

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Juhani Grönroos

Taloustoimistossa 23.8.2017 klo 8.00 – 15.00. Todistaa:

Raija Nummi
arkistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä

Yhtymävaltuusto
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NIMENHUUTOLUETTELO

Pöytäkirjan A-liite nro 1

Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 3 /9.8.2017

Valtuutettujen lukumäärä
Nimenhuudossa oli läsnä 14 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Läsnä

Erkkilä Mervi
Grönroos Juhani
Heikkilä Hannu
Isokorpi Kristiina
Kortelainen Outi
Kuhlman Sanna
Lukka Heli
Lähteenmäki Tuukka
Mäkilä Keijo
Nurmi Mika
Ollila Hanna
Rosendahl Tapio
Tamminen Matti
Tuominen Eeva-Liisa
Uimonen Ari
Vaitomaa Marja

x
x
x
x
x
x
x

Yhteensä

16

Pöytäkirjantarkastajat

Poissa

Varavaltuutettu

x

Nurmi Olli

x

Kylä-Setälä Minna

x
x
x
x
x
x
x
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KOKOUSKUTSU

Nro 3/2017

1.8.2017

Kokousaika

Keskiviikko 9.8.2017 klo 15

Kokouspaikka

Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

19 §

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

20 §

Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi
2017 - 2021

21 §

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kahden varapuheenjohtajan
valitseminen toimikaudeksi 2017 - 2021

22 §

Yhtymähallituksen valitseminen toimikaudeksi 2017 - 2021

23 §

Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017 – 2021

24 §

Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2016

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntayhtymän 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.”
Toimikaudelle 2017- 2021 jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenkuntien päätökset: Eurajoki kv 12.6.2017/56§,
Harjavalta kv 26.6.2017/53§, Kokemäki kv 12.6.2017/58§ ja Nakkila kv
12.6.2017/36§.
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Kuntalain 94 §:n 3 mom. mukaan ” Valtuuston kutsuu
koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.”
Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kuntayhtymän jäsenkunnille.
Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien
virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille
1.8.2017.
Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Päätös:
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Yhtymävaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

19 §

Kokouspäivämäärä

35

9.8.2017

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 §:n mukaan pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Mervi Erkkilä ja Juhani
Grönroos (varalla valtuutetut Isokorpi ja Kortelainen).
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 15.8.2017 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2017
kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.
Päätös:

Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Erkkilän ja Juhani Grönroosin ja päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 15.8.2017 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2017 kuntayhtymän
taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta.

Pöytäkirjantarkastajat
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YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

Yh 28.6.2017 68 §

Hallintosäännön 46 §:
”Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja
kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan
ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.”
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi
valita valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 kolme (3)
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaavaksi
ajaksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
---

Yv 9.8.2017 20 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti
valita vaalilautakuntaan valtuustoryhmien esityksen mukaan toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Eeva-Liisa Tuominen
Heli Lukka
Keijo Mäkilä

Henkilökohtainen varajäsen
Marja Vaitomaa
Sanna Kuhlman
Juhani Grönroos

Edelleen yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti nimetä vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Eeva-Liisa Tuomisen ja varapuheenjohtajaksi Heli Lukan.
Pöytäkirjantarkastajat
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YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

Yh 28.6.2017 69 §

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännöksiä.
Hallintosäännön 43 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuustossa on puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan
valtuuston toimikaudeksi.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2017 - 2021.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
---

Yv 9.8.2017 21 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Mika Nurmen Eurajoelta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
Hanna Ollilan Harjavallasta sekä toiseksi varapuheenjohtajaksi Marja
Vaitomaan Eurajoelta.
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YHTYMÄHALLITUKSEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021

Yh 28.6.2017 70 §

1.1.2017 voimaan astuneen perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Jokaisesta jäsenkunnasta on kaksi (2) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan yhtymähallituksen ja sen alaisten
toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Tämän mukaisesti laskettuna paikkajako on seuraava:
SDP
3
KESK
2
KOK
1
VAS
1
PS
1
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76
§:ssä seuraavasti:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pöytäkirjantarkastajat

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto

Kokouspäivämäärä

39

9.8.2017

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka
kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.”
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
yhtymähallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2021 kahdeksan (8) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista yhtymähallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
--Yv 9.8.2017 22 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhtymävaltuusto päätti valita yksimielisesti yhtymähallitukseen seuraavat
henkilöt:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Eurajoki
Sainio Tuula-Marja (SDP)
Salonen Tomi (PS)

Paunikallio Susanna (SDP)
Peltola Harri (PS)

Harjavalta
Rosendahl Tapio (SDP)
Mäkinen Aulis (VAS)

Uimonen Ari (SDP)
Kuula Seija (VAS)

Kokemäki
Puronummi Paula (SDP)
Korkeaoja Juha (KESK)

Nevala Hannu (SDP)
Vähä-Ruka Juhani (KESK)

Nakkila
Robeva-Krasteva Olivera (KESK)
von Frenckell Asta (KOK)

Nummelin Arja (KESK)
Pentikäinen Niina (KOK)

joista yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha
Korkeaoja ja varapuheenjohtajaksi Tapio Rosendahl.

Pöytäkirjantarkastajat
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 2021

Yh 28.6.2017 71 §

Kuntalain 121 §:ssä määrätään tarkastuslautakunnasta mm. seuraavaa:
”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan
taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.”
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan vastaavia säännöksiä.
Kuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n 2 momentin mukaan yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla yhtymävaltuutettuja.

Pöytäkirjantarkastajat
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Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsisi jäseniksi valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
--Yv 9.8.2017 23 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuustoryhmien ehdotuksesta yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan varsinaisiksi
jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Grönroos Juhani (KOK, Kokemäki)
Lukka Heli (SDP, Nakkila)
Salomäki Matti (SDP, Harjavalta)
Lockberg Leena (KESK, Nakkila)

Mekkonen Saku (KOK Kokemäki)
Su Ran Kim (SDP, Nakkila)
Hakala Vesa (SDP, Harjavalta)
Lasonen Soile (KESK, Nakkila)

joista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Grönroos ja varapuheenjohtajaksi Heli Lukka.

Pöytäkirjantarkastajat
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KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUODELTA 2016

Yh 28.6.2017 64 §

Vuoden 2014 - 2015 kustannuslaskentaraportti on käsitelty 6.6.2016 yhtymähallituksessa. Helmikuussa 2017 valmistui kustannuslaskentaraportti
vuoden 2015 osalta, joka esiteltiin jäsenkuntien kuntajohtajille 6.3.2017
ja yhtymähallitukselle 21.3.2017. Raportti jaettiin yhtymävaltuustolle
16.5.2017. Yhtymähallitus ja jäsenkunnat linjasivat, että kustannuslaskentaraportti toteutetaan myös 2016 vuoden osalta.
Vuodelle 2016 oli asetettu talouden tasapainottamisohjelma. Tämän seurauksen mm. henkilöstömenojen säästöiksi muodostui 1,3 M€. Raportissa
on pyritty huomioimaan talouden tasapainottamisohjelma, jotta vuoden
2016 tuotanto olisi vertailukelpoinen mm. 2015 kustannuslaskentaraportin ns. normaalitilanteen kanssa.
Kustannuslaskennan avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja
tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan
arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palveluyksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä
optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä kustannuslaskennalla on
tarkasteltu myös yksityisen/julkisen tuotannon keskinäistä suhdetta.
Tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekustannuksia ja niiden muutoksia. Kirittäjänä vertailussa on ollut kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva, mutta ulkopuolisen toimijan tuottama Eurajoen terveysasema.
Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Raportissa tarkasteluajankohtana on vuosi 2016. Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia on tarkasteltu seuraavissa palvelukokonaisuuksissa:
Avohoidon palvelut







Pöytäkirjantarkastajat

lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta
suun terveydenhuolto
perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut
työterveyshuolto
fysioterapia
laboratoriotoiminta
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röntgentoiminta

Koti- ja sairaalapalvelut




kotihoito
laitoshoito (Eurajoen vuodeosasto on kunnan omaa tuotantoa eikä ole mukana tässä vertailussa.)

Erityispalvelut




psykososiaaliset palvelut
sosiaalipalvelut
erityisryhmien asumispalvelut

Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelmatietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluiden kustannuslaskennassa sarakkeeseen ”Julkiset yhteensä” on laskettu yhteen Harjavallan, Kokemäen, Luvian ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja
suoritteet. Eurajoen ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan.
Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon
(luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstön työterveyshuolto, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustannukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80 %) kohdistui pääterveysaseman toiminnoille. Vyörytysten kohdentumista palveluittain
tarkennettiin edellisvuoden raporttiin nähden.
Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina
Rajainmäki. Rajainmäki esittelee raporttia kokouksessa tarkemmin.
Raportti on esityslistan b-liitteenä nro 2.
Kuntayhtymän johtaja:
Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun kustannuslaskentaraportin vuodelta 2016 sekä päättää lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
---
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Kustannuslaskentaraportti vuodelta 2016 esityslistan liitteenä.
Päätös: Yhtymävaltuusto päätti merkitä tietoon saatetuksi kustannuslaskentaraportin vuodelta 2016.
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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

18 - 24

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.
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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.

Pöytäkirjantarkastajat

