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Pälkäneen Kunta 

Keskustie 1 

36600 Pälkäne 

 
Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto  
 
 
Kokousaika  23.5.2022 klo 16.30 – 17.50 
 
Kokouspaikka Haltian pappilan perhekoti 
 Haltiantie 503, 36760 Luopioinen 
 
Osallistujat  Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta 
  Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Kimmo Laakia, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Anja Tuokko, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Lea Ahola, Pälkäneen seniorit ry 
  Harri Kauttu, Pälkäneen seniorit ry 
  Tuula Paulin, Pälkäneen seniorit ry 
  Anneli Verkkosaari, Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
  Toini Tolmunen, Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
  Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
  Perttu Pohjanperä, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 

Johanna Ketola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
 
   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.30. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

4. Haltian pappilan perhekodin esittely 
Esitys: Johanna Ketola esittelee Haltian pappilan perhekotia ja sen toimintaa.  
Päätös: Neuvosto tutustui Haltian pappilan perhekotiin ja Johanna Ketola kertoi perheko-
din toiminnasta.  
 

5. Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen Palvelukotisäätiön sr hallitukseen 
Esitys: Valitaan Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen Palvelukotisäätiö sr 
hallitukseen. 
Päätös: Edustajaksi valittiin Tuula Paulin, varajäseneksi Johanna Ketola.  
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6. Muut asiat  
• Maakunnallinen vanhusneuvostotilaisuus 14.6.2022 Tampereella. 

o Neuvoston edustajiksi tilaisuuteen valittiin Kirsi Saarinen ja Tuula Paulin.  
• Elämänote-ohjelman esite 

o Esiteltiin neuvostolle tiedoksi. 
• Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käyttöön kurssi 21.9.2022 

Tampereella 
o Esiteltiin neuvostolle tiedoksi. 

• Vanhusneuvostolle perustetaan WhatsApp-ryhmä.  
• Ihana Pälkäne-tilaisuutta varten hankitaan standille paperillisia karkkeja. 

 
7. Seuraava kokous Seuraava kokous järjestetään maanantaina 19.9.2022 klo 15.30 Kuk-

kiakodossa. Kokouksen jälkeen neuvosto ruokailee ravintola Liekissä. 
 

8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. 
 

 
 
Liitteet 23.2.2022 kokouksen pöytäkirja 

Maakunnallinen vanhusneuvostotilaisuus 14.6.2022 Tampereella, kutsu 
Elämänote-ohjelman esite 
Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käyttöön kurssi 21.9.2022 
Tampereella, kutsu 
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Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto  
 
 
Kokousaika  23.3.2022 klo 16.35 – 18.  
 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 
 
Osallistujat  Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta 
  Anja Tuokko, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Lea Ahola, Pälkäneen seniorit ry 
  Harri Kauttu, Pälkäneen seniorit ry 
  Tuula Paulin, Pälkäneen seniorit ry 
  Anneli Verkkosaari, Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
  Toini Tolmunen, Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
  Johanna Ketola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
 
Poissa  Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Kimmo Laakia, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
  Perttu Pohjanperä, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
 
   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.35. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
Päätös: Siirrettiin Seppo Kääriäisen yhteisötalohanketta koskeva esitys esityslistan koh-
taan 4. Muuten hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 

4. Yhteisötalohanke  
Esitys: Seppo Kääriäinen esittelee yhteisötalohanketta.  
Päätös: Vanhusneuvosto piti esitystä hyvänä ja odottaa mielenkiinnolla tulevaa.  
 
 

5. Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen liikenneturvallisuusryhmään 
Esitys: Valitaan Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen liikenneturvallisuusryh-
mään. 
Päätös: Pälkäneen vanhusneuvoston edustajaksi Pälkäneen liikenneturvallisuusryhmään 
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valittiin Kirsi Saarinen.  
 

6. Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen Palvelukotisäätiön sr hallitukseen 
Esitys: Valitaan Pälkäneen vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen Palvelukotisäätiö sr 
hallitukseen.  
Päätös: Pälkäneen vanhusneuvoston edustajaksi Pälkäneen Palvelukotisäätiö sr hallituk-
seen esitetään Lea Aholaa ja varajäseneksi Johanna Ketolaa. 

 
 

7. Muut asiat  
a. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
b. Sihteeritilanne: päätettiin jatkaa siten että puheenjohtaja kirjaa asiat ja Helena 

Niemi kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi.  
 

8. Seuraava kokous Seuraava kokous järjestetään 23.5.2022 klo 16.00 alkaen Johanna Ke-
tolan luona osoitteessa Haltiantie 503, Luopioinen.  
 

9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 
 

 
 
Liitteet 29.11.2021 kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja 

Sähköposti: VL_ Vanhusneuvoston edustaja Pälkäneen liikenneturvallisuusryhmään 
 Liikenneturvallisuusryhmät_EPM 

Pälkäneen KH 12.10.2021 § 250 Jäsenten nimeäminen Pälkäneen Palvelukotisääti-
ön hallitukseen 
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Allekirjoitustosite
SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2022-05-25 15:47:43 (EET)
Tarkistuskoodi:  U3NLT3IGEPPH3CVNJ2KQAG1WIGOQPLPAQDNZ
PBCFS6JDD7VL9U89YJVR8PI1OVKLIHH6LEPEL4UZ9BW9LNX4UBTR
HQ7CN4ZKJW81NK9MZMRM56OQ1D7RTE8H4TF20KNF

 Pöytäkirja 23032022.pdf (2 sivua)

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: Kirsi Matilda Hannele Saarinen Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Vahva
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Kirsi Matilda Hannele Saarinen
Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri

Allekirjoitettu 2022-05-25 15:47:43 (EET)

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Kevyt – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmennuksen kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän
allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

Vahva – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen
henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunnut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on
varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.
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Elämänote-ohjelman työkalut osallisuuden tukemiseksi  
 

Tervehdys Elämänote-ohjelmasta! 
 
Valtakunnallinen Elämänote-ohjelma on toiminut vuosina 2018–2021 tavoitteenaan haasteellisessa 
tilanteessa olevien ikäihmisten kotona asumisen tukeminen sekä heidän osallisuutensa lisääminen. 
Iäkkäiden moninaisesta elämäntilanteesta ja järjestöjen mahdollisuudesta tukea iäkkäitä on ohjelmassa 
koottu puhutteleva Iäkkäitä arjessa – Ihmisiä Elämänotteessa -kooste. 
 
Eri puolilla Suomea toimineessa 20 järjestöpohjaisessa kehittämishankkeessa on tehty etsivää ja löytävää 
työtä, toimittu verkostoissa, järjestetty matalan kynnyksen ryhmätoimintoja ja neuvontaa. Lisäksi on 
kiinnitetty huomiota terveellisiin elämäntapoihin, mielen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. On 
todennettu taiteen ja kulttuurin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille sekä tehty työtä turvallisen vanhuuden 
puolesta. Kehittämishankkeiden tukena on ollut Ikäinstituutin ja VALLIn koordinaatio. Lisätietoja: 
Elämänote-ohjelma. 
 
Osana ohjelmaa tehtiin uraauurtava seurantatutkimus, jossa iäkkäät kanssatutkijat keräsivät tietoa 
haastattelemalla. Tutkimuksessa kartoitettiin, mitkä tekijät tukivat iäkkäiden arjessa pärjäämistä ja 
osallisuutta sekä millainen merkitys hankkeiden toimintaan osallistumisella heille oli. Iäkkäiden sanoituksia, 
tietoa menetelmästä ja tuloksista täältä.  
 
Elämänote-ohjelman hankkeissa on kuvattu 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisissa 
elämäntilanteissa olevia iäkkäitä:  

1. Löydetyksi tuleminen – miten tukea tarvitsevia iäkkäitä löydetään 
2. Helppo osallistua – miten toimintaan osallistuminen tehdään iäkkäille helpoksi 
3. Eväitä arkeen – ryhmätoimintamalleja ja materiaaleja, joilla tuetaan hyvää arkea tietoa ja 

taitoa lisäämällä 
4. Osallistujasta tekijäksi – tapoja, joilla iäkkäät itse tulevat toiminnan toteuttajiksi ja saavat 

äänensä kuuluviin 
 
Elämänote-ohjelman hankkeet ovat tuottaneet runsaasti erilaisia oppaita ja materiaaleja iäkkäiden 
hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Osa materiaaleista on suunnattu suoraan iäkkäille, osa heidän 
parissaan työskenteleville ammattilaisille. Sisältöjä löytyy mm. muistiperheen tukemiseen, kaltoinkohtelun 
ehkäisemiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen, parempaan ravitsemukseen ja kulttuuriin liittyen. Katso täältä 
tarkemmin, millaisia painotuotteita ja sähköisiä materiaaleja hankkeet ovat tuottaneet iäkkäiden 
tukemiseksi.  
 
Toivottavasti tämä tiivistelmä innosti sinut avaamaan Elämänotteen pariin vievät linkit ja lähdet 
tutustumaan tarkemmin ohjelman sinua hyödyttäviin tuotoksiin.  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Elämänote-koordinaatiotiimi 
 
Yhteystiedot: 
info@ikainstituutti.fi / 09 6122 160  
info@valli.fi / 050 330 5884  
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=2SzlDzwY8dw
https://www.valli.fi/tyomuotomme/elamanote-ohjelma/
https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/11/Toimintamallit_kaikki_valmiit.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/hankkeiden-materiaaleja/


Aihe: Maakunnallinen vanhusneuvostotilaisuus 14.6.2022 Tampereella 

Hei, 
  
Tampereen vanhusneuvosto järjestää hyvinvointialueeseen ja sen vanhusneuvostosuunnitelmiin liittyvän 
tilaisuuden maakunnan vanhusneuvostoille 14.6.2022 klo 10-14 Tampereen valtuustosalissa. Tilaisuuden 
ohjelma on vielä muotoutumassa, mutta informoikaa jo tilaisuudesta vanhusneuvostollenne. Tilan 
rajallisuuden ja kuntien lukuisuuden takia kutsumme paikalle kaksi edustajaa kustakin vanhusneuvostosta 
(paitsi Tampereen vanhusneuvosto on isäntäroolissa paikalla kokonaisuudessaan): yleensä paikalle ovat 
tulleet sihteeri ja puheenjohtaja, mutta se asia on teidän päätettävissänne. 
  
Palaan asiaan kun ohjelma on selkiytynyt. 
  
Tervetuloa Tampereelle! 
  
Kirsi Nurmio 
Tampereen vanhusneuvoston esittelijäsihteeri 
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VIREYTTÄ SENIORIVUOSIIN - IKÄÄNTYNEIDEN RUOKASUOSITUKSET KÄYTTÖÖN

OHJELMA

klo 11.15-11.30 Ilmoittautuminen

Klo 11.30 - 11.35 Tervetulosanat
Koulutuksen puheenjohtaja
Jaakko Antonen, sisätautien vastuualuejohtaja, Tays

Klo 11.35 - 11.45 Avauspuheenvuoro
Eeva Halme, hankejohtaja PirSOTE ja PirKOTI-hankkeet

Klo 11.45 - 12.15 Finger-tutkimuksen tulokset käytännön työhön
Jenni Lehtisalo, FT, ETM, Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)

Klo 12.15 - 13.10 Hyvä ruoka ja ravitsemus sekä ikääntyneiden
ravitsemuksen erityispiirteet
Satu Jyväkorpi, erityisasiantuntija, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Klo 13.10 -13.40 Geriatrisen arvioinnin käyttö ikääntyneiden
potilaiden hoidossa
Hanna Kerminen, geriatrian erikoislääkäri, LT, kliininen opettaja Tampereen yliopisto
ja Tays

TAUKO 13.40 -14.00, kahvi/tee ja välipala

Klo 14 - 15.20 Ravitsemustilan ja vajaaravitsemuksen riskin arviointia ja ruokavalion
tehostamista, esimerkkejä

Omatoiminen kotona asuva ikääntynyt
• vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen omatoimisesti
• ravitsemuksen turvaaminen
Aapeli Lahtinen, ravitsemusterapeutti, Nääsville ry ja Kolmostien terveys
Hilla Martikainen, ravitsemusterapeutti, Nokia

Ikääntynyt kotihoidossa tai asumispalveluissa
• Ikäneuvo-hankkeessa tehty toimintamalli

Sisältö

Ikääntyneiden parissa työskentelevät sote-ammattilaiset tuntevat ikääntyneiden
ruokasuositukset ja osaavat käyttää niitä työssään terveyden, toimintakyvyn ja
elämänlaadun edistämisessä.

Tavoite

Koulutus järjestetään hybridinä. Voit valita osallistutko livekoulutukseen
audiotoriossa vai Teams-yhteydellä etänä

Ajankohdan selite Klo 11.30-15.30

21.09.2022 - 21.09.2022Ajankohta

Paikka Finn-Medi 5 / Epsilon, Auditorio, 1 krs., Biokatu 12, Tampere

Pirkanmaalla ikääntyneille terveysneuvontaa antava avopalveluiden ja kotihoidon
henkilöstö, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö, tk-sairaaloiden ja esh henkilöstö,
PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeen toimijat, ruokapalveluiden esimiehet ja muut
kiinnostuneet

Kohderyhmä
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• MNA pisteet tuli, mitä sitten
Heini Hirvonen, Härmälän kotihoidon vastaava sairaanhoitaja
Jarkko Tenhunen, ravitsemusterapeutti, Tampere
Ikääntynyt sairaalassa tai kuntoutusyksikössä
• NRS-2002, Niina Taimisto, ravitsemusterapeutti, Tays
• Digitaaliset työvälineet vajaaravitsemuksen riskin arvioimiseksi ja ravitsemuksen
tehostamiseksi
Nina Huhtala, sairaanhoitaja, Tays
Tiina Kortteisto, arviointiylihoitaja, Tays

Klo 15.20 - 15.30 Päivän päätös
Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

MENETELMÄOSAAMINENAihealue

Järjestäjä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön -
hanke ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen ravitsemustyöryhmä

Tays Osaamisen kehittämisyksikkö,
#taysosaaminen

Järjestävä organisaatio Tays Osaamisen kehittämisyksikkö

Osallistumiskulut Ei osallistumismaksua

Lisätietoja Kirsti Sammallahti, johtava ravitsemusterapeutti ja
Satu Jyväkorpi, erityisasiantuntija

Koulutuksen käytännön järjestelyt Tays Osaamisen kehittämisyksikkö
koulutuspalvelut@pshp.fi

Ilmoittautuminen

Peruminen

Viimeinen peruutuspäivä 12.09.2022 23:59

Osallistujien määrä Enintään 150 henkilöä

Ilmoittautumisohje Ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. (Taysin työntekijät ilmoittautuvat HR-työpöydän kautta)

Etäyhteydellä osallistuvat saavat linkin ilmoittautumisajan sulkeuduttua.

Viimeinen
ilmoittautumispäivä

12.09.2022
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SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2022-06-13 22:28:14 (EET)
Tarkistuskoodi:  1TXIQKY0GRST2JJVI7KAXASK6PXYS764JL3UN6
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 Pöytäkirja 23052022.pdf (9 sivua)
b8bf40ef97ad47d830f3f95a67df1667f95b8fec3e5f9bf61661f25b9412b17e

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: Kirsi Matilda Hannele Saarinen
Titteli: Puheenjohtaja, sihteeri

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin alkuperä: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Kirsi Matilda Hannele Saarinen
Allekirjoitettu 2022-06-13 22:28:14 (EET)

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on
tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.
Asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun
tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-
asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

https://signspace.com/fi

asiakaspalvelu@signspace.fi
0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)
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