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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 8-10 18.6.2018 

 
 
 
 

§ 8 Kokouksen avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 

 

   

VALT:  

 

 

 

 

  

§ 9 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 

Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. §:n mukaisesti. 

 

LIITE § 9 

 

HALL: ehdottaa että nimenhuuto suoritetaan ja että ääniluettelo vahvis-

tetaan liitteen mukaisesti 

 

VALT: 

 

 

 

§ 10 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 11-12 18.6.2018  

 
 
 
 

§ 11 Kokouksen laillisuus 

Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. §:ssä olevien määräysten 

mukaisesti. Perussopimuksen 8. §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteen-

lasketusta äänimäärästä. 

 

 
HALL:  ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. 

 

VALT:  

 

 

 

 

 

§ 12 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi 

Hallintosäännön 104. §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua. 

Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140. §:ssä säädetään. 

 

 

HALL: ehdottaa, että valtuusto valitsee Gun Granlundin ja Annica Hal-

dinin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

VALT:   
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Tarkastuslautakunta 48 21.3.2018 

Tarkastuslautakunta 54 26.4.2018 

Valtuusto 13 18.6.2018 

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta  48 21.3.2018 

 

§ 48  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 —  arviointikertomusluonnoksen ja val-

miiden osa-alueiden ensimmäinen käsittely 

Alustava arviointikertomus vuodelta 2017 valmiine osa-alueineen esitellään lau-

takunnalle kokouksessa. Luonnos lähetetään erikseen sähköisesti perjantaina 

6.4.2018.  

 

Huomattakoon, että arviointikertomus luovutetaan Vshp:n valtuuston puheen-

johtajistolle 28.5.2018. 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

Tarkastuslautakunta: 

 

Tarkastuslautakunta päättää keskustella arviointikertomuksen rakenteesta ja si-

sällöstä sekä lisäselvitysten yms. tarpeesta jatkokäsittelyä varten.  

 

Päätös : Lautakunta keskusteli arviointikertomusluonnoksen   raken-

teesta (versio 11042018). Kertomuksen valmiit osa-alueet  käsiteltiin ja 

hyväksyttiin jatkokäsittelyä ja lopullista käsittelyä  (26.4.2018) varten.  

______________________________________________________________ 

 

Tarkastuslautakunta  54 26.4.2017 

 

§ 54 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017  

Kuntayhtymän tilintarkastaja on esittänyt lautakunnalle 26.4.2018 päivätyn 

version vuoden 2017 arviointikertomuksesta, joka on lähetetty lautakunnalle 

tämän kokouskutsun yhteydessä.    Arviointikertomuksen käsittely, stilisointi ja 

täydentäminen jatkuu aiemmin hyväksytyn kertomuksen rungon pohjalta, ja se 

hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen.    

          jatkuu 
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Tarkastuslautakunta 54 26.4.2018 

Valtuusto 13 18.6.2018 

 

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2017 arviointikertomuksen 

ja ehdottaa, että valtuusto  

 

1) merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi   

2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmis-

telun yhteydessä huomioimaan kertomuksen huomiot  

3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista niin, että sel-

vitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa marraskuussa 2018, minkä jäl-

keen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tie-

doksi. 

 

Päätös : Hyväksyttiin 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Valtuusto 13 18.6.2018 

 

 

§ 13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017  

TARLA: 1) ehdottaa, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan  

arviointikertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi  

2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja  

tilinpäätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen 

huomiot 

3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomiois-

ta niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa 

marraskuussa 2018, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslauta-

kunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. 

 

VALT.:  
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Tarkastuslautakunta  53 26.4.2018  

Valtuusto 14 18.6.2018  

 

 

 

 

§ 53 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen 

KuntaL § 125: Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jos-

sa esitetään tarkastuksen tulokset.  Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hy-

väksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen 

johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.  

 

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai 

valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuk-

sessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa 

valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä 

muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.  

 

Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastusker-

tomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto 

päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 

JHHT-tilintarkastaja Anders Lidman antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 tilintarkas-

tuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 125. §:n mukaisia muistutuksia.  

 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: 

 

Tarkastuslautakunta: 

 

Valtuusto  

 
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 
 
2) vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen   
 
3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuu-
vapauden tilikaudelta 1.1.—31.12.2017.  

 

Päätös : Hyväksyttiin. 

 

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 14 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 14 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuu-

vapauden myöntäminen 

 

Hallituksen tilinpäätöskäsittely 5.3.2018 / § 36 LIITE § 14/1 

BDO Audiator Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2017  

LIITE § 14/2 

Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2017  LIITE § 14/3 

 

 

TARLA: ehdottaa että valtuusto  

 

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

 

2) vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen   

 

3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhal-

tijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.—31.12.2017.  

 

VALT:   
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 82 21.5.2018 

Valtuusto 15 18.6.2018 

 

 

 

§ 82 PET-CT:n hankinta 

Shp:n joht.25 

Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä keskusteltiin 

paljon myös oman PET-CT-laitteen tarpeesta. Laitetta tarvittaisiin, jotta olisimme jatkossa-

kin yksi parhaimmista sairaaloista syöpäsairauksien hoidossa ja diagnosoinnissa.  Myös 

muut erikoisalat hyötyisivät laitteesta. Investointi oli kuitenkin niin suuri, ettei sitä voitu si-

sällyttää vuoden 2018 talousarvioon, ja se lykättiin tulevaisuuteen. 

 

Vaasan lääketieteellinen säätiö teki tuolloin (25.1.2018) aloitteen PET-CT:n hankinnan tu-

kemisesta 100 000 eurolla, jos Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kesäkuussa 2018, 

että Vaasan keskussairaalaan hankitaan PET-CT. Myös Pohjanmaan Syöpäyhdistys teki 

1.2.2018 samanlaisen aloitteen. Syöpäyhdistys päätti käynnistää keräyksen, joka sai nimen 

#PETforBOTNIA. Keräyksen tavoitteena oli kerätä 100 000–150 000 euroa PET-CT:n han-

kintaa varten. Keräyksen tuotto luovutettaisiin heti, kun päätös PET-CT:n hankinnasta on 

tehty. Nämä kaksi aloitetta ovat saaneet ennennäkemättömästi vastakaikua koko Pohjan-

maan alueella ja useat yhdistykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt ovat ilmoittaneet osallis-

tuvansa Syöpäyhdistyksen keräykseen.   

 

Syöpäyhdistyksen lahjoituksen lisäksi myös Viktor Ollqvistin säätiö on 17.4.2018 ilmoittanut 

lahjoittavansa 100 000 euroa, jos hankinta toteutuu.    

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus selvitytti tämän johdosta PET-CT:n hankinnan tarpeen ja 

ehdot ja sen, voitaisiinko hankintaa kiirehtiä. Hallitukselle 19.2.2018 annetusta selvityksestä 

kävi ilmi, että yhdessä vuodessa on tehtävä 370–380 tutkimusta, jotta oman toiminnan kulut 

olisivat samat kuin ostopalveluiden. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on keskus-

teltu, ovatko he kiinnostuneita ostamaan palveluita. Heidän näkemyksensä on, että Vaasassa 

sädehoidossa käyvien potilaiden tutkimukset voidaan ostaa Vaasasta. Tutkimusmäärät yltä-

vät näin ollen tarvittavalle vähimmäistasolle. Potilaamme hyötyvät kaiken muun lisäksi myös 

siitä, että matkat ovat lyhyemmät. U-rakennukseen on varattu huone PET-CT:tä varten. Joh-

tajaylilääkäri teki hallituksen käsittelyä varten selvityksen PET-CT:n hankintaehdoista. Selvi-

tys on ohessa ja sen johtopäätökset ovat edelleen voimassa. Selvityksen mukaan PET-CT 

maksaa 2 800 000 euroa ja automaattiannostelija 150 000 euroa ja laminaari-

ilmavirtauskaappi 100 000 euroa. U-rakennuksen tilojen kunnostaminen maksaa 260 000 

euroa. 

 

PET-CT-selvitys        LIITE § 82/1 

          jatkuu 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 82 21.5.2018 

Valtuusto 15 18.6.2018 

 

 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 19.2.2018 myös yksityisiä lahjoituksia koskevat aloitteet ja 

miten niitä käsiteltäisiin. Hallitus suhtautui aloitteisiin myönteisesti ja päätti, että asia vie-

dään valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Siinä vaiheessa meillä on oltava vakuudet sum-

mista, jotka lahjoittajat sitoutuvat maksamaan. Vaikka valtuusto päättäisi tehdä hankinnan, 

otamme koko syksyn ajan vastaan lahjoituksia PET-CT:tä varten. Lahjoitukset pienentävät 

vastaavassa määrin hankintaa varten otettavaa lainaa.  

 

Syöpäyhdistys on tehnyt ihailtavaa työtä keräyksen puolesta. Myös muut yhdistykset ja sää-

tiöt, muun muassa Lions-liitto, Marttayhdistys, Aktia-säätiö ja Fadderortsstiftelsen joitakin 

mainitakseni, ovat tukeneet Syöpäyhdistyksen keräystä. Syöpäyhdistys totesi hallituksensa 

kokouksessa 16.5.2018, että he voivat varmuudella lahjoittaa 250 000 euroa, mikä ylittää al-

kuperäisen tavoitteen. 

 

Alusta saakka on sovittu, että kerätyt rahat käytetään vain PET-CT:n hankintaan ja että sai-

raanhoitopiiri vastaa muista kuluista talousarvionsa puitteissa. Voimme todeta, että yksityi-

set lahjoittajat ovat tähän mennessä keränneet yhteensä vähintään 450 000 euroa PET-CT:n 

hankintaa varten. Tämä on niin tuntuva lisä rahoitukseen, että hankkeen aikaistaminen on 

perusteltua. 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 talous-

arviota muutetaan niin, että  

 PET-CT hankitaan 2 800 000 eurolla. Keräysvaroilla ka-

tetaan 450 000 euroa laitteen hinnasta 

 valtuusto hyväksyy lisäksi U-rakennuksen tilan kunnos-

tamisen 260 000 eurolla ja automaattiannostelijan han-

kinnan 150 000 eurolla ja laminaariilmavirtauskaapin 

hankinnan 100 000 eurolla. 

 investointi rahoitetaan leasingjärjestelyin ja kerätyillä 

varoilla vähennetään leasingsopimuksen summaa. 

 hallitus valtuutetaan ottamaan edelleen vastaan lahjoi-

tuksia PET-CT:tä varten ja että lahjoitukset käytetään 

heti ja lyhentämättöminä PET-CT:n hankintaan 

 luvatut lahjoitusvarat maksetaan sairaanhoitopiirille 

kahden viikon kuluessa hankintasopimuksen allekirjoit-

tamisesta.  

 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

           jatkuu 



Asiasivu 11(26) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 15 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 15 Pet-CT:n hankinta 

PET-CT-selvitys        LIITE § 15 

 

HALL.: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 talous-

arviota muutetaan niin, että  

 PET-CT hankitaan 2 800 000 eurolla. Keräysvaroilla ka-

tetaan 450 000 euroa laitteen hinnasta 

 valtuusto hyväksyy lisäksi U-rakennuksen tilan kunnos-

tamisen 260 000 eurolla ja automaattiannostelijan han-

kinnan 150 000 eurolla ja laminaariilmavirtauskaapin 

hankinnan 100 000 eurolla. 

 investointi rahoitetaan leasingjärjestelyin ja kerätyillä 

varoilla vähennetään leasingsopimuksen summaa. 

 hallitus valtuutetaan ottamaan edelleen vastaan lahjoi-

tuksia PET-CT:tä varten ja että lahjoitukset käytetään 

heti ja lyhentämättöminä PET-CT:n hankintaan 

 luvatut lahjoitusvarat maksetaan sairaanhoitopiirille 

kahden viikon kuluessa hankintasopimuksen allekirjoit-

tamisesta.  

 

VALT.:   
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Hallitus 80 21.5.2018 

Valtuusto 16 18.6.2018 

 

 

 

§ 80 Talousarviomuutokset 2018  

Shp:n joht. 23 

Päätös Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston röntgentoiminnan liittämisestä 

Vaasan sairaanhoitopiiriin 1.1.2018 tehtiin sen jälkeen, kun vuoden 2018 talousarvio oli hy-

väksytty. Vuoden 2018 talousarviota on sen vuoksi muutettava, mutta myös siksi, että puh-

distuspalvelut, ravitsemiskeskus ja kahvila sekä eräät pienemmät toiminnot HR- ja talous-

hallinnossa on ulkoistettu uusille osakeyhtiöille TeeSe Botnia ja Mico Botnia, joissa Vaasan 

sairaanhoitopiiri on osakkaana. Kaikki talousarviomuutokset ovat kustannusneutraaleja 

kuntien maksuosuuksien suhteen.  

 

Röntgentoiminnan liittämisestä koituvat kulut ovat yhteensä 2,13 milj. euroa ja ne katetaan 

tuloilla, jotka saadaan palveluita käyttäviltä Pietarsaaren terveydenhuollon yksiköiltä sekä 

pienempi osuus Pietarsaaren röntgentoiminnan palveluita käyttäviltä ulkopuolisilta tahoilta. 

 

Mico Botnialle ja TeeSe Botnialle ulkoistetun toiminnan menot ovat yhteensä 5,82 milj. eu-

roa. Kyse on lähinnä henkilöstömenoista mutta myös materiaali- ja ostopalvelukuluista. Net-

tomenot rasittavat sairaanhoitopiiriä jatkossakin, mutta ostopalvelukulujen muodossa. Pää-

määränä on kuitenkin, että kuluja saadaan vähitellen pienennettyä yhtiöiden palveluja tehos-

tamalla. 

 

PET-CT:n hankintaan liittyvä toiminta on vuodenvaihteen jälkeen aktivoitunut ja keräyksiä 

on järjestetty Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen johdolla. Asiaa käsitellään erillisessä valmiste-

lussa. Talousarviomuutoksiin on sen vuoksi sisällytetty myös investointibudjetin muutokset, 

jotka koskevat PET-CT:n hankintaa sekä natiiviröntgenlaitteen hankintaa tarpeellisine it-

päivityksineen Pietarsaaren röntgentoimintaa varten.  

 

PET-CT:n kulut automaattiannostelijan  ja laminaari-ilmavirtauskaapin kanssa ovat 

3 050 000 euroa ja lisäksi on tehtävä rakennusteknisiä muutostöitä, jotka maksavat 260 000 

euroa. Keräysvarat, joita vastaisuudessa saadaan, vähentävät sairaanhoitopiirin rahoitus-

osuutta vastaavalla summalla. Pietarsaaren natiiviröntgenlaitetta varten varataan 200 000 

euroa. Kalliiden laitteiden rahoituksen ehdotetaan vastaisuudessa hoituvan pääasiassa lea-

singjärjestelyin. It-päivitystä varten varataan 70 000 euroa. 

 

Yllä mainittujen talousarviomuutosten lisäksi hengityshalvausyksikkö on siirtynyt avohoidon 

palvelualueelta vuodeosastohoidon palvelualueelle. Siirto ei aiheuta lisäyksiä eikä vähennyk-

siä kokonaistasoon.  

          jatkuu 
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Hallitus 80 21.05.2018 

Valtuusto 16 18.6.2018 

 

 

Talousarviomuutoksiin sisältyvät myös vastuullemme siirtyneen röntgentoiminnan virkojen 

ja toimien perustaminen sekä ulkoistetun toiminnan virkojen ja toimien lakkauttaminen. Li-

säksi talousarviomuutoksiin sisältyy neljä kustannusneutraalia virkanimikemuutosta. PET-

CT-toimintaa varten ei ole vielä perustettu toimia, sillä toiminta tuskin ehtii käynnnistyä 

suuremmassa laajuudessa vuonna 2018. Toiminta vaatii lisäresursseja vuodesta 2019 lähti-

en. 

 

 

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2018    LIITE § 80 

 

 

SHP:n JOHT.:   ehdottaa, että   

 

 hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän käyttötalousar-

vion muutokset 2018 

 

 hallitus ehdottaa valtuuston perustavan ja lakkauttavan 

virkoja ja toimia ehdotuksen mukaisesti 

 

 hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän investointibud-

jetin muuttamisen niin, että se käsittää sekä PET-CT-

laitteen hankinnan että natiiviröntgenlaitteen hankinnan 

ja it-päivityksen Pietarsaaren röntgentoimintaa varten  

 

 laitteiden rahoitus hoidetaan leasingjärjestelyin. 

 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

 

 

 

 

 

           jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 16 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 16 Talousarviomuutokset 2018 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2018    LIITE § 16 

 

 

HALL.:  hallitus ehdottaa 

 

 valtuuston hyväksyvän käyttötalousarvion muutokset 

2018 

 

 valtuuston perustavan ja lakkauttavan virkoja ja toimia 

ehdotuksen mukaisesti 

 

 valtuuston hyväksyvän investointibudjetin muuttamisen 

niin, että se käsittää sekä PET-CT-laitteen hankinnan et-

tä natiiviröntgenlaitteen hankinnan ja it-päivityksen Pie-

tarsaaren röntgentoimintaa varten 

 

  laitteiden rahoitus hoidetaan leasingjärjestelyin 

 

VALT.:   



Asiasivu 15(26) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 83 21.5.2018 

Valtuusto 17 18.6.2018 

 

 

§ 83 Laboratoriotoimintoja koskeva selvitys 

Shp:n joht. 26 

Julkisten laboratoriotoimijoiden työnimellä Mlab-hankkeeksi kutsutun yhteistyöhankkeen 

valmistelu aloitettiin alkusyksystä 2017. Valmistelussa ovat mukana Fimlab Laboratoriot Oy, 

NordLab-liikelaitoskuntayhtymä, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-

rit sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

on ilmoittanut kiinnostuksestaan liittyä hankkeeseen. Hankkeen osapuolten toimipisteverk-

ko ja palvelutarjonta kattaa tällöin yli kolmen miljoonan asukkaan väestöpohjan.  

Mlab-hanketta on valmisteltu yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken käyttäen apuna ulko-

puolina asiantuntijoina taloudellisten kysymysten osalta Rahoituksen neuvontapalvelut In-

spira Oy:tä ja oikeudellisten kysymysten osalta Asianajotoimisto Avance Oy:tä. Valmisteluun 

on kuulunut liiketoimintasuunnitelman valmistelua, taloudellisten analyysien laatimista se-

kä osapuolten päätöksentekijöille kuuluvan materiaalin valmistelua.  

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kliinisten laboratorioiden toimintaympäristö 

Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Aiemmin pää-asiallisesti julkisena palveluna tuo-

tettu toiminta on terveydenhuollon markkinoiden muutoksen sekä sote- ja maakuntauudis-

tuksen myötä suurelta osin markkinaehtoistumassa. Toisaalta kuntalaki jo nykyisellään estää 

kuntaorganisaatioiden toimimisen markkinoilla muussa kuin yhtiömuodossa. Lisäksi uusi 

hankintalaki pakottaa myös yhtiömuotoiset julkisomisteiset laboratoriot luopumaan toimin-

nasta kilpailluilla markkinoilla, mikäli niillä halutaan säilyttää sidosyksikköasema omista-

jiinsa nähden.  

Muutostrendit koskevat kaikkia julkisomisteisia laboratorio-organisaatioita. On ennakoita-

vissa, että yli 15 vuoden ajan jatkunut julkisten laboratorioiden konsolidaatiokehitys ja sillä 

saavutetut mittakaavaedut ja kustannus-hyödyt vaarantuvat, mikäli kapasiteetin käyttöaste 

alenee palvelukysynnän siirtyessä kilpailluille markkinoille, missä sidosyksiköt eivät saa jat-

kossa toimia. Ilman lainsäädännön edellyttämiä sopeuttamistoimenpiteitä markkinoiden 

muutos uhkaa aiheuttaa erityisesti julkisen erikoissairaanhoidon käyttämien laboratoriopal-

velujen kustannusten nousun ja vaarantaa myös laboratoriopalveluiden alueellisen saata-

vuuden.  

Osapuolet ovat todenneet, että julkisen sektorin toimijoiden on reagoitava toimintaympäris-

tön muutokseen, jotta turvataan julkisen terveydenhuollon toiminnan kannalta kriittisen 

tärkeän tukipalvelun toiminnan ja kehittymisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Reagoi-

mattomuus voi johtaa yksikkö-kustannusten merkittävään nousuun sekä tuotannon ja asian-

tuntijuuden siirtymiseen ulkomaille, mikä puolestaan saattaa heikentää potilasturvallisuutta 

ja jopa huoltovarmuutta.  

 

 

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 83 21.5.2018 

Valtuusto 17 18.6.2018 

 

 

Mlab-hankkeen lähtökohtainen tavoite on ollut (1) selvittää ja valmistella osapuolten harjoit-

taman diagnostisten laboratoriopalveluiden tuotannon siirtämistä osapuolten yhteisesti 

omistamaan erilliseen osakeyhtiöön niiltä osin, kuin toiminta suuntautuu kilpailuille mark-

kinoille, joista sidosyksikkö-asemassa olevien toimijoiden on joka tapauksessa luovuttava.  

 

 

Toisena tavoitteena on ollut (2) selvittää edellytyksiä sidosyksikköasemassa toimivien labo-

ratorioiden yhteistyölle niiden toimintaedellytysten ja tuottavuuskehityksen turvaamiseksi.  

Osapuolet ovat todenneet, että sidosyksikköasemassa toimintaansa jatkavien laboratorioiden 

tuottavuutta ja kustannustehokkuutta on jatkossa kehitettävä muilla keinoilla kuin hakemal-

la kasvua kilpailluilta markkinoilta. Tarkoituksenmukaisena keinona julkisen terveydenhuol-

lon tarvitsemien laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden ja saatavuuden turvaami-

seksi on  

nähty yhteistyön tiivistäminen ja kumppanuus muiden samassa tilanteessa olevien julkisten 

laboratorioiden kanssa, jotka niin ikään joutuvat vetäytymään kilpailluilta markkinoilta. 

Omistus ja määräysvalta toisessa julkisessa laboratorioalan osakeyhtiössä mahdollistavat 

toiminnan tehostamisen, erikoistumisen ja työnjaon kautta sekä mm. yhteisten hankkeiden 

ja hankintojen toteuttamisen.  

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisesti päätyneet ehdottamaan ratkaisua, joka koostuu (1) 

hankkeen osapuolten keskinäisen sidosyksikköaseman rakentamisesta, joka perustuu osa-

puolten osakkuuksiin ja määräysvaltaan hankkeen osakeyhtiömuotoisissa toimijoissa ja (2) 

yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta yhdenmukaisella omistus- ja hallinto-

järjestellyllä. Järjestelyn toteuttamiseksi hankkeen osapuolten on tarkoitus solmia seuraavat 

osapuolia yhtä lailla velvoittavat sitovat sopimukset, tehdä seuraavassa yksilöidyt toimenpi-

teet sekä tarvittaessa tehdä kaikki muut seuraavassa lueteltujen sopimusten taikka toimenpi-

teiden täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet:  

1. Osakkuuden hankkiminen Fimlab Laboratoriot Oy:stä (ja myöhemmässä vaiheessa Nor-

dLab Oy:stä) sekä yhtiön osakassopimuksen hyväksyminen liittymissopimuksella.  

 

2. Päätös yhteisesti omistetun markkinoilla toimivan yhtiön (työnimellä Mlab) perustamises-

ta:  

i. Mlabin perustamissopimuksen hyväksyminen, sisältäen yhtiön pääomittamisen sovitusti;  

ii. Mlabin osakassopimuksen hyväksyminen,  

iii. Päätös Mlabin omistuksen siirtämisestä sairaanhoitopiireiltä erilliselle omistusyhtiölle, 

jonka sairaanhoitopiirit perustavat tätä tarkoitusta varten yhdessä tai erikseen;  

 

Päätösasiakirjat ja niiden liitteet on valmisteltu hankkeen osapuolten yhteis-työnä sillä ta-

voitteella, että kaikki osapuolina olevat sairaanhoitopiirit ja sairaanhoitopiirien omistamat 

NordLab-liikelaitoskuntayhtymä sekä Fimlab Laboratoriot Oy voisivat tehdä saman sisältöi-

set päätökset omissa päätöksen-tekoelimissään touko-kesäkuun 2018 aikana.  jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 83 21.5.2018 

Valtuusto 17 18.6.2018 

 

Koska kyse on kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta, yhtiön liiketoimin-

tasuunnitelma ja osakassopimus, jossa sovitaan mm. yhtiön liiketoimintaan, omistukseen ja 

hallinnointiin liittyvistä periaatteista, ovat salassa pidettäviä (JulkL 24.1§ 20 kohta 

621/1999)).  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on 12.4.2018 päättänyt myydä enintään noin 10 %-yksikön 

osuuden omistusosuudestaan Fimlab Laboratoriot Oy:ssä ja tarjoaa osakkeita Mlab-

hankkeen osapuolina olevien sairaanhoitopiirien ja julkisen terveydenhuollon toimijoiden 

hankittavaksi edellyttäen, että nämä osaltaan liittyvät yhtiön ja sen osakkaiden väliseen osa-

kassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella, joka tuo yhtiön osakkaille määräysvaltaa 

yhtiöön osakassopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Fimlab Laboratoriot Oy:n osakas-

sopimus ja sen liittymissopimus ovat salassa pidettäviä (JulkL 24.1§ 20 kohta 621/1999).   

 

Tiivistelmä Mlab Oyn liiketoimintasuunnitelmasta  LIITE § 83 

 

 

          jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 83 21.5.2018 

Valtuusto 17 18.6.2018 

 
 

SHP:n JOHT.: Hallitus päättää  

1. Yhteistyöhankkeen osapuolten välille luotavaan sidosyksikkö-

asemaan liittyvät päätösesitykset:  

i. että kuntayhtymä ostaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 25 

kappaletta 1890,50 euron arvoisia Fimlab Laboratoriot Oy:n 

osakkeita, yhteensä 47.262,50 euroa;  

ii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään liittymis-

sopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n ja sen osakkaiden väliseen 

osakassopimukseen sekä sopimaan siihen mahdollisesti tehtävis-

tä teknisluonteisista korjauksista; ja  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään neuvot-

telut ja sopimaan muiden Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaiden 

kanssa kuntayhtymän edustajasta yhtiön hallituksessa niillä pe-

riaatteilla, joilla asiasta on yhtiön osakassopimuksessa sovittu.  

   

2. Markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen liittyvät päätös-

esitykset:  

i. että kuntayhtymä merkitsee yhtiön perustamisvaiheessa 33,3 

% osuuden Mlab Oy:n osakkeista eli 1.500 kappaletta 20 euron 

arvoisia osakkeita, yhteensä 30.000 euroa;  

ii. että kuntayhtymä lisäksi tekee 90.000 euron suuruisen sijoi-

tuksen perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon;  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kaik-

ki yhtiön perustamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi tarvitta-

vat asiakirjat sekä sopimaan näihin mahdollisesti tehtävistä tek-

nis-luonteisista korjauksista; ja  

iv. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään toi-

menpinteet omistajayhtiön perustamiseksi Mlab Oy:n hallin-

nointia ja omistajaohjausta varten sekä Mlab Oy:n osakkeiden 

siirtämiseksi perustettavaan omistajayhtiöön.  

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 

           jatkuu 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 17 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 17 Laboratoriotoimintoja koskeva selvitys 

Tiivistelmä Mlab Oyn liiketoimintasuunnitelmasta  LIITE § 17 

 

HALL.: ehdottaa että valtuusto päättää  

1. Yhteistyöhankkeen osapuolten välille luotavaan sidosyksikkö-

asemaan liittyvät päätösesitykset:  

i. että kuntayhtymä ostaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 25 

kappaletta 1890,50 euron arvoisia Fimlab Laboratoriot Oy:n 

osakkeita, yhteensä 47.262,50 euroa;  

ii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään liittymis-

sopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n ja sen osakkaiden väliseen 

osakassopimukseen sekä sopimaan siihen mahdollisesti tehtävis-

tä teknisluonteisista korjauksista; ja  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään neuvot-

telut ja sopimaan muiden Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaiden 

kanssa kuntayhtymän edustajasta yhtiön hallituksessa niillä pe-

riaatteilla, joilla asiasta on yhtiön osakassopimuksessa sovittu.  

   

2. Markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen liittyvät päätös-

esitykset:  

i. että kuntayhtymä merkitsee yhtiön perustamisvaiheessa 33,3 

% osuuden Mlab Oy:n osakkeista eli 1.500 kappaletta 20 euron 

arvoisia osakkeita, yhteensä 30.000 euroa;  

ii. että kuntayhtymä lisäksi tekee 90.000 euron suuruisen sijoi-

tuksen perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon;  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kaik-

ki yhtiön perustamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi tarvitta-

vat asiakirjat sekä sopimaan näihin mahdollisesti tehtävistä tek-

nis-luonteisista korjauksista; ja  

iv. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään toi-

menpinteet omistajayhtiön perustamiseksi Mlab Oy:n hallin-

nointia ja omistajaohjausta varten sekä Mlab Oy:n osakkeiden 

siirtämiseksi perustettavaan omistajayhtiöön.  

 

VALT.:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 56 16.4.2018 

Valtuusto 18 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 56 Valtuuston uusi varajäsen, Pietarsaari 

HJ 18 

Pietarsaaren kaupunki on ilmoittanut asettaneensa Kim Yli-Pelkolan Vaasan sairaanhoitopii-

rin valtuuston varajäseneksi Märta-Lisa Westmanin tilalle. 

 

 

HJ: esittää, että hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja saattaa asian  

valtuuston tietoon. 

 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 
______________________________________________________________ 

 

 

Valtuusto 18 18.6.2018 

 

 

§ 18 Valtuuston uusi varajäsen, Pietarsaari 

HALL.: esittää, että valtuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

VALT.:  
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Henkilöstöjaosto 25 5.4.2018 

Hallitus 71 7.5.2018 

Valtuusto 19 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 25 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen 

 
Kelpoisuus- ja kielitaitosääntöä on päivitetty niin, että siihen on lisätty ja siitä on poistettu 

ammattinimikkeitä toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön anta-

massa uudessa 1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksessa ensihoitopalvelun kenttäpäälliköltä 

on poistettu vaatimus 30 op:n johtamiskoulutuksesta ja korvattu se hallinnollisella osaami-

sella. 

Ehdotus kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi on liitteessä 

1/§25 5.4.2018. 

Muutokset on merkitty punaisella. 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen ja antaa sen 

hallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

  __________ 

 

 

 

§ 71 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen 

HJ 23 

Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön. Valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. 

 

Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö LIITE § 71 

 

 

HJ:  esittää, että hallitus antaa kelpoisuussäännön valtuuston  

  vahvistettavaksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

           jatkuu 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valtuusto 19 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 19 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen 

Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön. Valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. 

 

Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö LIITE § 19 

 

 

HALL.: esittää, että valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. 

 

VALT.:  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Hallitus 24 19.2.2018 

Valtuusto 20 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 24 Hallintosäännön täydentäminen, johtoryhmät 

HJ 8 

Valtuusto hyväksyi 20.3.2017 uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Uusi kun-

talaki edellytti hallintosäännön uudistamista, ja Suomen Kuntaliitto antoi sitä varten sään-

tömallin. Vaasan sairaanhoitopiiri oli ottanut uuden organisaatiomallin käyttöön 1.1.2017, ja 

sen vuoksi päätettiin, että organisaatioon ei tehdä muutoksia, vaan nykyinen organisaatio-

malli siirretään uuteen sääntöehdotukseen. Uudessa sääntöehdotuksessa huomioitiin vain ne 

toimielimet ja viranhaltijat, joilla on päätösvaltaa. Erilaisia yhteistyöelimiä ei huomioitu. Sen 

vuoksi myöskään sairaanhoitotoiminnan johtoryhmää (26 §) ja kuntayhtymähallinnon joh-

toryhmää (31 §) ei merkitty uuteen hallintosääntöön, sillä ne ovat sentyyppisiä ryhmiä, joilla 

ei ole varsinaista päätösvaltaa. Johtoryhmät ja niiden kokoonpano katsottiin kuitenkin enti-

sessä hallintosäännössä niin tärkeiksi, että ne määriteltiin siinä. Johtoryhmien poisjättämi-

nen uudesta hallintosäännöstä on virhe, joka on korjattava. 

  

Johtoryhmiä koskevat pykälät vanhassa hallintosäännössä olivat seuraavat: 

 

26 § Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä ja sen tehtävät 

 

Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, vastuualueiden johtajat, palvelualueiden ylihoitajat ja kaksi henkilökunnan 

edustajaa. Puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri. Sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoimin-

nan johtoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea vastuualueiden ja palvelualueiden sairaanhoi-

dollisen toiminnan kehittämistä ja koordinointia pyrittäessä siihen, että sairaanhoitopiirin 

toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia tavoitteita ja päämääriä. 

 

31 § Kuntayhtymähallinnon johtoryhmä ja sen tehtävät 

 

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, HR-johtaja ja talousjohtaja. 

Puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Kuntayhtymähallinnon johtoryhmän teh-

tävänä on vastata, että sairaanhoitopiirin toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia 

tavoitteita ja päämääriä. 

 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 24 19.2.2018 

Valtuusto 20 18.6.2018 

 

 

Pykälät sopisivat parhaiten 3. lukuun (henkilöstöorganisaatio) pykälinä 18 ja 19. Niinpä ny-

kyisen hallintosäännön pykälien numerointi muuttuisi pykälästä 20 eteenpäin. 

 

 

HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että entisen hallintosäännön py-

kälät 26 ja 31 sisällytetään muuttumattomina nykyiseen hallinto-

sääntöön pykälinä 18 ja 19 ja että pykälien numerointi muuttuu 

pykälästä 20 eteenpäin. 

 

HALL: Asian käsittelyn aikana jäsen Mona Vikström ehdotti, puheen-

johtaja Hans Frantzin kannattamana, että kuntayhtymähallin-

non johtoryhmää täydennetään juristilla. Hallitus hyväksyi val-

mistelun yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kuntayhtymähallin-

non johtoryhmään lisätään juristi. 

 __________ 

 

 

 
_____________________________________________________________ 

 

 

Valtuusto 20 18.6.2018 

 

 

§ 20 Hallintosäännön täydentäminen, johtoryhmät 

HALL.: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että entisen hallintosäännön py-

kälät 26 ja 31 sisällytetään muuttumattomina nykyiseen hallinto-

sääntöön pykälinä 18 ja 19 ja että pykälien numerointi muuttuu 

pykälästä 20 eteenpäin ja että kuntayhtymähallinnon johtoryh-

mään lisätään juristi. 

 

VALT.:  

 



 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Valitusosoitus: kunnallisvalitus, kuntayhtymä 

      Kokouspäivämäärä 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto  18.6.2018 

 

 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallis-

valituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi-

käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-

sin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen teh-

nyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus  Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Asetettu nähtäville     , pidetty saatavilla yleisessä tietoverkossa ajalla  

 

Tiedoksianto asianosaiselle 

asianosainen: 

luovutustapa ja pvm: 

mikäli luovutettu henk.koht., tiedoksisaajan allekirjoitus: 

 

 

_________________________ 

 

 

Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 



 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettä postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 

Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei kuitenkaan peritä 

eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelus-

suhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asi-

oissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

 

 

 


