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1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Lautakunnan kokouskutsu lähetetään hyvinvointialueen hallintosäännön 137 §:n mukaan 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. 138 §:n mukaan kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti. 

Hallintosäännön 142 §:ssä on määrätty toimielinten jäsenten, aluehallituksen 
puheenjohtajan, hyvinvointialuejohtajan ja esittelijän lisäksi toimielinten kokousten 
läsnäolo- ja puheoikeudesta sekä siitä, että toimielin päättää muiden henkilöiden 
läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

 
Puheenjohtaja: 
 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 
 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 157 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä 
vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytä-
kirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten, kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä 
tarkemmin säädetään. 

 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo 
Lehtisen ja Niina Varjon.  
 

Päätös: 
 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Lehtinen ja Niina Varjo. 
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3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Asiat käsitellään hallintosäännön 110 § mukaan esityslistan mukaisessa 
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus).  

 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
  
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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4 LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN MENETTELYTAVAT 
 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää 
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja 
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi 
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Lautakunta päättää, 

1. todeta, että lautakunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus hallintosäännön 
142 §:n määrätyillä henkilöillä, eli 

- aluehallituksen puheenjohtajalla 

- hyvinvointialueen johtajalla 

2. lähettää kokouskutsun sähköisesti viimeistään viisi (5) päivää ennen 
kokousta. Mikäli lautakunnan jäsen tai varajäsen haluaa esityslistan 
paperisena, hän noutaa sen itse pelastuslaitokselta asiakaspalvelun 
aukioloaikana. 

3. lautakunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja 

4. lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Anu-Riikka Kiuru 

5. tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti viimeistään kokousta seuraavana 
maanantaina, tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä 

6. pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä viimeisen tarkastuspäivän 
jälkeisenä päivänä tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä 
yleisessä tietoverkossa, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.  

7. julkaista esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat internetissä  

8. kokoontua vuoden 2022 aikana seuraavasti / päättää, että lautakunta 
kutsutaan koolle tarpeen mukaan. 

9. mikäli on estynyt tulemaan kokoukseen ilmoittaa asiasta 
pöytäkirjanpitäjälle ja omalle henkilökohtaiselle varajäsenelleen 
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Esittelijä:  
 
Lautakunta päättää esityksen mukaisista lautakunnan kokousten 
menettylytavoista 
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, lisäten kohtaan 2. mahdollisuus noutaa 
esityslista paperisena 
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5 AJANKOHTAISASIAT 
 

Ei käsiteltäviä ajankohtaisasioita. 
  
 
6 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Ehdotetaan kokouspaikaksi Lahden lisäksi myös muita maakuntaan liittyviä kuntia, 
jotta ne tulisivat tutuksi lautakunnan jäsenille.  
 
Esittelijä: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
7 SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Esittelijä: 
 
Ilmoitetaan myöhemmin 
 
 

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15:32 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT, OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1 - 8   
 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 § 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
1 

 
Pöytäkirjan 1 §:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että lain kunnan ja 
hyvinvointialueen viranhaltijasta 50 § 1 mom. mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea 
muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana 
käsiteltäväksi siltä osin kuin päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai 
viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. 
 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaati
musviranom
ainen ja -
aika 

Hyvinvointialuelain 139 §:n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä 
voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. 

 
 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot: 
 

Toimielin:  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen turvallisuuden ja 
varautumisen lautakunta 

Postiosoite:  Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti 
Puh.: 0440 773 104 
Sähköpostiosoite: anu-riikka.kiuru@phpela.fi 
Aukioloaika: klo 9-15 

 
 
Pykälät:  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin 
perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan 
päättymisestä. 
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Oikaisu- 
vaatimukse
n sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. 

 
VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviran
omainen ja 
valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta aluevalituksin myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. 

 Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
029 56 42200 
Telekopio 029 56 42269 
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi 
 
Aluevalitus, pykälät: 
      

Valitusaika: 
30 päivää 

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot: 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
029 56 42200 
Telekopio 029 56 42269 
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
      

Valitusaika: 
30 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 

http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
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Valituskirjel
mä 
 

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 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 

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 

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

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §). 

Valitusasiak
irjojen 
toimittamin
en 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen 
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
 
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. 
 

Oikeudenkä
yntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja 
markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian 
käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. 

Lisätiedot 
 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
Hankinta-asioita (pykälät      ) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä 
liitteenä. 
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