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SL/221/00.01.00.03/2014

SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Satakuntaliiton perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus, jossa määritellään 
keskeisistä kuntayhtymän toimintaan ja hallintoon liittyvistä asioista. Perussopimusta 
voidaan kuntalain 57§ mukaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista 
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutos tulee voimaan, kun em. päätökset 
jäsenkunnissa on tehty. Perussopimuksen muutos annetaan tiedoksi 
maakuntavaltuustolle.

Perussopimuksen muutosesitykset on esitetty esityslistan liitteenä. Osa muutoksista on 
teknisiä, kuten Honkajoen poistaminen jäsenkuntien luettelosta. Osassa muutetaan 
perussopimuksen teksti vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Valtuuston 
päätösvaltaisuutta koskeva pykälä muutetaan kuntalain mukaiseksi niin, että valtuusto 
on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä kokouksessa. Lisäksi 
poistetaan 20§, jossa on määritelty Satakunnan ja Varsinais-Suomi yhteistoiminta-
alueeksi. Tämä määräys on poistettu aluekehityslaista.

Toiminnallisesti suurin muutos koskee edustajainkokouksen koolle kutsumista ja 
maakuntavaltuuston valintaa. Nykyisessä perussopimuksessa edustajainkokouksen 
koolle kutsumisen määräajat ovat varsin pitkiä ja koolle kutsumisen ajankohdan 
määrittely on nykyiseen kuntavaalien aikatauluun nähden virheellinen. 
Edustajainkokouksen kokouskutsun määräaikaa esitetään lyhennettäväksi kolmesta 
kuukaudesta kuukauteen ja jäsenten nimeämisen aikarajaa kuukaudesta 14 päivään. 

Valmistelija: hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano: Satakuntaliiton jäsenkunnat
Maakuntavaltuusto

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät 
Satakuntaliiton perussopimuksen muutokset liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Jäsenkuntia pyydetään tekemään päätökset 31.1.2022 
mennessä.

Esitys annetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

168§

22.11.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

10/2021

Sivu 2



PERUSSOPIMUS

I Yleiset määräykset

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Satakuntaliitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa
Satakuntaliitto. Kotipaikka on Porin kaupunki.

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi,
Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja
Ulvila.

3 § Toiminta-ajatus ja tehtävät

Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-,
edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.

Satakuntaliiton tehtävänä on

- edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön
turvaamista sekä valvoa maakunnan etua,
- vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä
sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa,
- hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen
tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta,
aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä
aluehallintoviranomaisille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta,
- avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa,
- huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen
liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä
- huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä
sille osoittamista tehtävistä.

Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa täyttä korvausta vastaan suorittaakseen kuntayhtymän
toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta.

II Kuntayhtymän toimielimet

Edustajainkokous

4 § Edustus edustajainkokouksessa

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun 
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa neljää 
tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. 
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Rajoitusta ei sovelleta kesken valtuustokauden tapahtuvissa kuntajaon muutoksissa, ellei 
muutoksen yhteydessä järjestetä ylimääräisiä kunnallisvaaleja.

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

5 § Edustajainkokous

Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden kesäkuun kuntavaalivuoden 
syyskuun loppuun mennessä.

Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuukautta
ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet
maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää kuukautta ennen edustajainkokousta.

Edustajainkokouksen esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään kymmenen seitsemän 
päivää ennen edustajainkokousta.

6 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen

Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainkokous valitsee
itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous valitsee itselleen 
sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

7 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus

Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kaksi kolmasosaa 
edustajista on saapuvilla.

8 § Edustajainkokouksen päätöksenteko

Edustajainkokouksen päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin maakuntavaltuuston
työjärjestyksen Satakuntaliiton hallintosäännön määräyksiä.

9 § Edustajainkokouksen tehtävät

Edustajainkokous:

1) valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet, ellei tässä perussopimuksessa ole muuta määrätty sekä

2) käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen
jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

Yhtymävaltuusto

10 § Yhtymävaltuuston nimi
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Yhtymävaltuustosta käytetään nimitystä Satakunnan maakuntavaltuusto, lyhennettynä
maakuntavaltuusto.

11 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta

Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, 
että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti, 
kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä.

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa
edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta
syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron
myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on mahdollisuuksien mukaan edustettava samaa
poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, uudet
jäsenkunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat edustajansa
yhtymävaltuustoon tämän perussopimuksen mukaisesti.

Kuntajaon muutokset otetaan huomioon valtuuston kokoonpanossa siten, että valtuustoon
valittavien edustajien lukumäärä lasketaan perussopimusta vastaavalla tavalla muutosta 
seuraavan valtuustokauden alusta lukien, ellei muutoksen yhteydessä järjestetä ylimääräisiä 
kunnallisvaaleja.

12 § Jäsenten äänivalta

Kullakin valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen
äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

13 § Päätösvaltaisuus

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kaksi kolmasosaa jäsenistä on 
saapuvilla.

Maakuntavaltuuston kokouskäytännöistä kokouskutsun lähettämisestä määrätään 
maakuntavaltuuston työjärjestyksessä Satakuntaliiton hallintosäännössä.

14 § Maakuntavaltuuston kokoukset

Maakuntavaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kahteen kokoukseen 
vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen.

15 § Maakuntavaltuuston tehtävät

Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa Satakuntaliiton
asioissa.
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Maakuntavaltuuston kevätkokouksessa maakuntavaltuusto

1. valitsee maakuntavaltuustolle puheenjohtajan ja valtuuston työjärjestyksessä 
hallintosäännössä määrätyn määrän varapuheenjohtajia

2. käsittelee hallituksen kertomuksen kuntayhtymän toiminnasta edellisenä vuonna sekä
tilintarkastuskertomuksen ja siinä tehtyjen mahdollisten muistutusten johdosta annetut
selitykset ja lausunnot

3. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille sekä niistä
toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja 
siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta

4. valitsee hallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
päättämänsä määrän varapuheenjohtajia

5. asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämistä varten sekä valitsee tarkastuslautakunnan esityksen 
perusteella yhden tai useamman tilintarkastajan sekä varatilintarkastajat

6. käsittelee muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.

Maakuntavaltuuston syyskokouksessa maakuntavaltuusto

1. hyväksyy seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion
2. hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman
3. päättää jäsenkuntien seuraavan kalenterivuoden maksuosuuksista sekä maksuajoista
4. käsittelee muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.

Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntavaltuuston työjärjestyksen, hallintosäännön ja tarpeelliset
johtosäännöt.

Maakuntavaltuusto valitsee liiton johtajan, josta käytetään nimitystä maakuntajohtaja.

Hallitus

16 § Kokoonpano ja nimi

Hallitukseen valitaan maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 13 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus.

Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, ottamaan huomioon
alueellinen edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus.

17 § Hallituksen tehtävät

Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

Hallituksen tehtävistä ja kokoontumisesta annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

18 § Nimenkirjoitusoikeus

Hallintosäännössä määrätään, kenellä on oikeus allekirjoittaa asiakirjat kuntayhtymän puolesta.

Tarkastuslautakunta
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19 § Määräykset tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset ovat tarkastussäännössä.

Maakuntien yhteistoiminnan aluejako, tehtävät ja päätöksenteko

20 § Yhteistoiminta-alue

Alueiden kehittämislain mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostavat Satakunta ja Varsinais-
Suomi.

21 20 § Toimielimet ja päätöksenteko

Alueiden kehittämislain mukaisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden käsittelyyn liittyvät
päätökset tehdään maakunnan liittojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Päätökset maakuntaohjelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään
maakuntavaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Päätökset maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen
merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista
tehdään maakuntahallitusten yhtäpitävillä päätöksillä.

III Talous sekä hallinnon ja talouden tarkastus

22 21 § Peruspääoma

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa 
myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.

Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.

23 22 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden
maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 26 §:n 1 momentin nojalla viimeksi
päättyneeltä varainhoitovuodelta määrätty. Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä 
jäsenkuntaosuuksista.

24 23 § Talousarvio ja -suunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 31.10.
mennessä ja hyväksytty talousarvio- ja suunnitelma 30.11. mennessä.

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

25 24 § Suunnitelmapoistot
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Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

26 25 § Jäsenkuntien maksuosuudet

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen,
kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina.

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallis- ja
yhteisöverotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen kunnallis- ja yhteisöveron määrien suhteessa.

Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana valtuuston päättämissä erissä ja päättäminä
aikoina

27 26 § Investoinnit ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitus

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon valtionosuutena, jäsenkunnan
rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai
rahoituslaitokselta.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista
päättävät jäsenkunnat hankekohtaisesti.

Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan valtionosuuden määräämiseksi 
jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa, 
ellei muusta
jakoperusteesta ole sovittu hankekohtaisesti.

Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen
merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. Jäsenkuntaosuuden lisäyksen 
merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin.

28 27 § Rahastojen perustaminen

Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien valtuustot
yhtäpitävin päätöksin. Muun rahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättää yhtymävaltuusto.

29 28 § Viivästyskorko

Jäsenkunnan maksuerän tai muun maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen
viivästyskoron.

30 29 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

31 30 § Kuntayhtymästä eroavien ja toimintaa jatkavien kuntien asema

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen
jäsenkuntaosuus tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan
jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan
tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

32 31§ Hallinnon ja talouden tarkastaminen

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty

Sivu 8



Satakuntaliiton tarkastussäännössä.

Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

33 32 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa
maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta
järjestelystä.

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä
jäsenkunnille on 26 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta määrätty. Jos
kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja
suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien
suhteessa.

IV Muut määräykset

34 33 § Uuden jäsenkunnan ottaminen

Milloin kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä kuntayhtymän alueeseen, saa kunta jäsenyyden
ilman eri hakemusta päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Muussa tapauksessa esitys
jäsenyydestä tehdään kuntayhtymälle ja jäseneksi hyväksyminen tapahtuu perussopimuksen
hyväksymismenettelyn mukaisesti.

35 34 § Kuntayhtymästä eroaminen tai kuntaliitos

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kuntayhtymälle. Jäsenyys
päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Mikäli kunta valtioneuvoston päätöksellä poistetaan kuntayhtymän alueesta tai kunta liitetään
toiseen jäsenkuntaan, saa kuntayhtymän alueesta poistuva kunta tai toiseen jäsenkuntaan 
yhdistyvä
kunta eron ilman eri hakemusta päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

36 35 § Voimaantulo ja soveltaminen

Perussopimus tullut voimaan 1.7.2000
Tarkistettu maakuntavaltuustossa 28.4.2017

Sivu 9



Sivu 10



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät   163-169, 173-183

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät     170-172

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

                 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Satakuntaliitto
Maakuntahallitus 
PL 260 
28101  PORI

Pykälät 170-172    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

22.11.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

10/2021

Otteen oikeaksi todistaa
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
(____) päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite

Pykälät Valitusaika
(____) päivää
(____)
(____)

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja 
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja 
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (1455/2015) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

22.11.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

10/2021
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