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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous   30.09.2021 

 

Aika 30.09.2021 klo 10:00 - 10:33 

 

Paikka Mikpoli-sali, Patteristonkatu 2, Mikkeli / Teams 

 

Käsitellyt asiat 

 

§ Otsikko Sivu 

16 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 

17 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja 

hyväksyminen 

4 

18 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

6 

19 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 7 

20 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 

21 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin 

yhtymäkokousedustajille 

9 

22 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen 

valinta loppuvuodeksi 2021 

10 

23 Tarkastuslautakunnan valinta 13 

24 Yhtymäkokouksen päättäminen 15 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous    30.09.2021 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Kvist Matias  kokousedustaja Teams-välityksellä 

 Pöyry Raili  kokousedustaja  

 Olkkonen Kirsi  kokousedustaja Teams-välityksellä 

 Nousiainen Markku  kokousedustaja  

 Uimonen Anna-Liisa  kokousedustaja Teams-välityksellä 

 Puustinen Veikko  kokousedustaja  

 Hulkkonen Hannu Pj., hallitus  

 Kristiansson Olli-Pekka  hallituksen jäsen Teams-välityksellä 

 Rautiainen Sari  hallituksen jäsen  

 Jussi-Pekka Nina  hallituksen jäsen  

 Herttuainen Anne  hallituksen jäsen  

 Paanila  Juha kuntayhtymän johtaja  

 

POISSA Selenius Pekka  hallituksen jäsen  

 Kivinen Harri  hallituksen jäsen  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 Raili Pöyry Juha Paanila 

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

16 - 24 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Markku Nousiainen  Veikko Puustinen 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka   

N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli 

     Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Yhtymäkokous § 16 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen avaaminen 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 16 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtaja/varapuheenjohtaja avaa kokouksen. 

 

Päätös Yhtymähallituksen jäsen Anne Herttuainen avasi kokouksen. 
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Yhtymäkokous § 17 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 17 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat 1.1.2015 

alkaen olleet Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit.  

 

 Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä päätösvaltaansa 

yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kaupunginhallitukset nimeävät 

kumpikin enintään 3 edustajaa. 

   

 Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymän hallitukselle 

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta 

ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä kokouksessa kunnan 

antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. 

 

 Yhtymäkokouksen äänivalta 100 ääntä jakaantuu jäsenkuntien 

peruspääoman mukaisessa suhteessa. Äänimäärä pyöristetään lähimpään 

kokonaislukuun. Kaupungin äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä 

olevien kaupungin edustajien kesken. 

 

 Mikkelin kaupunginhallitus on 23.8.2021 § 336 nimennyt valtuustokaudelle 

2021- 2025 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän 

yhtymäkokousedustajiksi Matias Kvistin, Raili Pöyryn ja Kirsi Olkkosen 

sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Kalle Niemisen, Suvi 

Kähkölä-Valtolan ja Katriina Noposen.  

 

 Savonlinnan kaupunginhallitus on 13.9.2021 § 372 nimennyt 

valtuustokaudelle 2021-2025 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän 

yhtymäkokousedustajiksi Markku Nousiaisen, Anna-Liisa Uimosen ja 

Veikko Puustisen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Olli-Pekka 

Kristianssonin, Anne Herttuaisen ja Kari Kaiposen.  

 

Esitys Yhtymäkokous vahvistaa jäsenkuntien äänimäärälaskelman, jonka mukaan 

Mikkelin kaupungilla on 72 ääntä ja Savonlinnan kaupungilla on 28 ääntä. 

 

 Yhtymäkokous toteaa paikalla olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän 

valtuutuksensa sekä edustajien äänimäärät. 

 

Päätös Todettiin kokousedustajat ja heidän äänimääränsä seuraavasti: 

 

 Mikkelin kaupunki 

 Matias Kvist   24 ääntä 

 Raili Pöyry   24 ääntä 

 Kirsi Olkkonen  24 ääntä 

 

 Savonlinnan kaupunki 

 Markku Nousiainen  9,33 ääntä 

 Anna-Liisa Uimonen  9,33 ääntä 
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Yhtymäkokous § 17 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Veikko Puustinen  9,33 ääntä 
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Yhtymäkokous § 18 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 18 

  

 Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän 

hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle sekä 

jäsenkuntien mahdollisesti ilmoittamille edustajille. 

 

 Hallitus on kokouksessaan 2.9.2021 § 67 päättänyt kutsua 

yhtymäkokouksen koolle 30.9.2021 klo 10.00 alkaen. Esityslista on 

postitettu 16.9.2021 Mikkelin kaupunginhallitukselle ja Savonlinnan 

kaupunginhallitukselle, kaupunkien valitsemille kokousedustajille sekä 

kuntayhtymän hallitukselle. 

 

 Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustajat 

edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä 

ja vähintään kahta yhtymän jäsenkuntaa. 

 

Esitys Todetaan yhtymäkokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Yhtymäkokous § 19 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 19 

  

 Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. 

 

Esitys Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle 

puheenjohtajan ja sihteerin. 

 

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Raili Pöyry. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juha 

Paanila.  
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Yhtymäkokous § 20 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 20 

  

 Kunnallisvaltuustojen työjärjestyksessä on yleensä määrätty, että valtuuston 

pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, 

jollei valtuusto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että pöytäkirja 

tarkastetaan muulla tavoin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa 

myös ääntenlaskijoina. 

 

Esitys Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää heidät 

toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Nousiainen ja 

Veikko Puustinen.  
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Yhtymäkokous § 21 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 21 

  

 Varsinaisten yhtymäkokousedustajien ohella on puheoikeus 

tarkoituksenmukaista myöntää myös eräille muille henkilöille. 

 

Esitys Yhtymäkokous päättää, että puheoikeutettuja kokouksessa ovat 

yhtymäkokousedustajien lisäksi yhtymän hallituksen sekä 

tarkastuslautakunnan jäsenet ja hallituksessa läsnä- ja puheoikeudella olevat 

jäsenkuntien kaupungin johtajat ja kuntayhtymän johtaja. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 68 02.09.2021 

Yhtymäkokous § 22 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta loppuvuodeksi 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 68 

  

 Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymän 

hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan seitsemän (7) jäsentä ja heille 

kullekin henkilökohtaisen varajäsenen johon jäsenkuntien 

kaupunginhallitukset nimeävät edustajia seuraavasti: Mikkelin kaupunki 5 

edustajaa ja Savonlinnan kaupunki 2 edustajaa.  

 

 Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoisuus määräytyy seuraavasti: 

 

 "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n 

mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin kohdassa 1 kohdassa 

tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö." 

 

 Kuntalain 58.3 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on 

sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 

olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän 

alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

 Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä seuraava: 

 

 Mikkelin kaupungista 

 varsinainen jäsen: Pekka Selenius (KOK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Paavo Puhakka 

 

 varsinainen jäsen: Sari Rautiainen (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Merja Toijonen 

 

 varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.)  

 henkilökohtainen varajäsen: Jari Jalkanen 

 

 varsinainen jäsen: Harri Kivinen (KESK) 

 henkilökohtainen varajäsen: Jaakko Matiskainen 

 

 varsinainen jäsen: Nina Jussi-Pekka (VIHR) 

 henkilökohtainen varajäsen: Nalle Velling  

 

 Savonlinnan kaupungista 

 varsinainen jäsen: Anne Herttuainen (KESK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Aune Kupiainen 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Olli Sironen 
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Kuntayhtymän hallitus § 68 02.09.2021 

Yhtymäkokous § 22 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja 

varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kristianssonin. 

 

Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2021 

hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen 

kuntalain 58 §:n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

 Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 22 

  

Esitys Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 30.9.2021 klo 10:00. 

  

 Hallituksen valinta: 

 Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2021 

hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen 

kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla 

sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

 Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Yhtymäkokous valitsi hallituksen jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi 

varajäseniksi 

 

 Mikkelin kaupungista 

 varsinainen jäsen: Jarmo Tuunanen (KOK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Jarmo Soljasalo 

 

 varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.)  

 henkilökohtainen varajäsen: Harri Kivinen 

 

 varsinainen jäsen: Sari Hannukainen (KOK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Ulla Yli-Karro 

 

 varsinainen jäsen: Sari Rautiainen (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Merja Toijonen 

 

 varsinainen jäsen: Jani Sensio (PS) 

 henkilökohtainen varajäsen: Jussi Marttinen  

 

 Savonlinnan kaupungista 

 varsinainen jäsen: Anne Herttuainen (KESK) 

 henkilökohtainen varajäsen: Anna-Liisa Uimonen 
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Kuntayhtymän hallitus § 68 02.09.2021 

Yhtymäkokous § 22 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Markku Nousiainen 

 

 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Jarmo Tuunasen ja 

varapuheenjohtajaksi Anne Herttuaisen. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 02.09.2021 

Yhtymäkokous § 23 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tarkastuslautakunnan valinta 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 69 

  

 Perussopimuksen 23 §:n mukaan yhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka 

yhtymäkokous asettaa jäsenkuntien kaupunginvaltuustojen toimikautta 

vastaavaksi ajaksi vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista 

varten. 

 

 Tarkastuslautakunnassa on perussopimuksen mukaan puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 

varajäsen. Tarkastuslautakuntaan jäsenkuntien kaupunginhallitukset 

nimeävät edustajia seuraavasti: Mikkelin kaupunki 2 edustajaa ja 

Savonlinnan kaupunki 1 edustaja. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien 

toimivallasta ja tehtävistä määrätään lakien ja asetusten lisäksi tarkemmin 

yhtymän hallintosäännössä. 

 

                            Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2017-2021 on ollut seuraava: 

 

                             puheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen (KESK.), Savonlinna 

                              henkilökohtainen varajäsen: Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna                 

 

                             varapuheenjohtaja Pertti Anttonen (SDP), Mikkeli 

                             henkilökohtainen varajäsen: Ari Lehtinen, Mikkeli 

                              

                             varsinainen jäsen: Juha Vuori (KOK), Mikkeli 

                             henkilökohtainen varajäsen: Eero Aho, Mikkeli 

 

Esitys                   Hallitus esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi tarkastuslautakunnan 

jäsenet ja varajäsenet valtuustovuosiksi 2021-2025. Huomioon ottaen 

kuntalain 58 §:n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

                              Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden 

varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 23 

  

Esitys Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 30.9.2021 klo 10:00. 

  

 Tarkastuslautakunnan valinta: 

 Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan 

jäsenet ja varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-

arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 

vähintään 40 prosenttia. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 02.09.2021 

Yhtymäkokous § 23 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden 

varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Uusi tarkastuslautakunta jätettiin toistaiseksi valitsematta, Mikkelin 

kaupunki ei ole vielä nimennyt edustajiaan tarkastuslautakuntaan. 
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Yhtymäkokous § 24 30.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen päättäminen 

 

Yhtymäkokous 30.09.2021 § 24 

  

Esitys Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Raili Pöyry päätti kokouksen klo 10:33. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

  Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä 

 

VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät 16-21 ja 24 

   

  Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraviin päätöksiin ei 

saa hakea muutosta valittamalla.  

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet.  

 

  VALITUSOSOITUS 

 

  Valitusviranomainen ja valitusaika 

 

  Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

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

etuun päätös vaälittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  

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

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.  

  Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

  Minna Canthin katu 64 

  PL 1744  

  70101 Kuopio 

  sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

  Kunnallisvalitus, pykälät, 22-23   valitusaika 30 päivää 

  Hallintovalitus, pykälät     valitusaika 30 päivää 

 

  Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  

  Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana, tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä 

aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää tai 

sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. 

 

  Valituskirja 

 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-

noastaan 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 sekä 

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

toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei 

päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen 

oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

arkilauantai tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen 

toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat  

voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä, sähköpostitse ita-suomi.hao@oikeus.fi tai 

faksilla 010 364 2501. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 

valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti 

katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 

asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:  Nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät       

Valitusasiakirjat on toimitettava 1.:  Nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 

 

Lisätietoja 

 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 

mukasesti 250 euroa.  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 

1. Jos toimitettava muualle kuin valitusviranomaiselle.  

 

Liitetään pöytäkirjaan 


