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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
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KOKOUSAIKA Torstai 25.4.2019 klo 17.00 

KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, Valkoinen talo, Hovinarrin kabinetti 
(Kuninkaanlähteenkatu 14) 

   

13 § Rakennustekniset työt, puitesopimus vuodelle 2019 - 2020 

14 § Sähkötyöt, puitesopimus vuodelle 2019 - 2020 

15 § Putkityöt, puitesopimus vuodelle 2019 - 2020  

16 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen 

17 § Tiedoksiantoasiat 

18 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma 
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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

AIKA Torstai 25.4.2019 klo 17.00 

PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Juhani Oksanen  

 Hanna Ollila  

 Ari Prinkkala  

 Kirsi Saarinen  

 Satu Törmä  

 Kimmo Vepsä  

   

   

   

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 13 - 18 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Oksanen ja Hanna Ollila. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Kankaanpäässä 25.4.2019 
 
 
 
 
Juhani Oksanen 
pöytäkirjantarkastaja 

Kankaanpäässä 25.4.2019 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  
 

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

RAKENNUSTEKNISET TYÖT, PUITESOPIMUS VUODELLE 2019 - 2020 
Yh 13 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 55 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa sekä 
kiinteistöjen hoito, kunnossapito- että rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella.  Rakennusteknisiä töitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla 
urakoitsijoilla teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi 
soveltuvat työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, 
rahoituksesta ja rahoituksen kohdentamisesta. 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden rakennusteknisistä töistä on pyydetty 
Hilman kautta. Puitejärjestely koskee vuosia 2019–2020 ja optio vuodelle 2021. 
Sataedu valitsee puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä 
urakoitsijaa, mikäli saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki 
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 29.03.2019 klo 14.00 mennessä 9  kappaletta.  
 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille, osaamiselle ja pätevyyksille palvelukokonaisuuden laajuudelle 
seuraavasti. Tarjoushinta (painoarvo 80 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin 
tarjouslomakkeessa olevat veloitushinnat: max 80 pistettä. Laatua (painoarvo 20 %) 
arvioitiin seuraavasti: 

 
1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 
2. Yrityksen erityisosaaminen (sisävalmistusvaiheen työt, pölytön saneeraus, 

toimitilamuutokset, korjausrakentaminen, kosteusvauriokorjaukset, 
kalusteasennukset): max 10 pistettä 

 
Liitteenä tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset.  

 
Lisätietojen antaja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki, p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: Tehokuivaus Oy, Ahto Oy, Rakennusliike Ville Jalaja Tmi, 

Rakennuspalvelu Peltomaa 
- Kokemäki: Urakointi Koivunen, Tehokuivaus Oy, Ahto Oy, Rakennusliike Ville 

Jalaja Tmi 
- Ulvila: Tehokuivaus Oy, Ahto Oy, Rakennusliike Ville Jalaja Tmi, Rakennusliike 

Mannonen Oy 
 

Päätös: 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeKVlC_OgRVOi-oUrsjQtMgB60MaQeXb6Dfe0LBXUuL2zg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SÄHKÖTYÖT, PUITESOPIMUS VUODELLE 2019 - 2020 
Yh 14 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 55 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa sekä 
kiinteistöjen hoito, kunnossapito- että rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella.  Sähkötöitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla urakoitsijoilla 
teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi soveltuvat 
työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, rahoituksesta ja 
rahoituksen kohdentamisesta. 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden sähkötöistä on pyydetty Hilman kautta. 
Puitejärjestely koskee vuosia 2019–2020 ja optio vuodelle 2021. Sataedu valitsee 
puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa, mikäli 
saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki 
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 5.4.2019 klo 14.00 mennessä 9  kappaletta, joista yksi 
hylättiin tilaajavastuulain mukaisten selvitysten puuttumisen vuoksi.  
 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille  palvelukokonaisuuden laajuudelle seuraavasti: Tarjoushinta 
(painoarvo 90 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin tarjouslomakkeessa olevat 
veloitushinnat: max 90 pistettä. Laatua (painoarvo 10 %) arvioitiin seuraavasti: max 10 
pistettä.  

1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 
 
Liitteenä tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset.  

 
Lisätietojen antaja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki, p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: Länsi Suomen Jiipee Sähkö Tmi, LT-sähkö Oy, Infra Kiri Oy, Lännen 

sähköpalvelu Oy 
- Kokemäki: LT-sähkö Oy, Infra Kiri Oy, Lännen sähköpalvelu Oy, SR-Asennus Oy 
- Ulvila: Lännen sähköpalvelu Oy, LT-sähkö Oy, Infra Kiri Oy, KK-sähköpalvelu Oy 

 
Päätös: 

  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZWxn_-QtttLuYynAVoDONMBUyCGg3OvV5yS1xdjZ2e1qg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

PUTKITYÖT, PUITESOPIMUS VUODELLE 2019 - 2020 
Yh 15 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 55 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa sekä 
kiinteistöjen hoito, kunnossapito- että rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella.  Putkitöitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla urakoitsijoilla 
teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi soveltuvat 
työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, rahoituksesta ja 
rahoituksen kohdentamisesta. 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden putkitöistä on pyydetty Hilman kautta. 
Puitejärjestely koskee vuosia 2019–2020 ja optio vuodelle 2021. Sataedu valitsee 
puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa, mikäli 
saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki 
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 29.03.2019 klo 12.00 mennessä 9  kappaletta. 
 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille  palvelukokonaisuuden laajuudelle seuraavasti: Tarjoushinta 
(painoarvo 90 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin tarjouslomakkeessa olevat 
veloitushinnat: max 90 pistettä. Laatua (painoarvo 10 %) arvioitiin seuraavasti: max 10 
pistettä.  

1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 
 
Liitteenä tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset.  

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: LVI-halli S. Peltomäki Oy, Sujuvat Suomi Oy, Putkiduo Oy, 

Tammiputki 
- Kokemäki: Sujuvat Suomi Oy, Putkiduo Oy, Tammiputki, Geoputki, LVI-halli S. 

Peltomäki Oy 
- Ulvila: Sujuvat Suomi Oy, LVI-halli S. Peltomäki Oy, Putkiduo Oy, Tammiputki, Are 

Oy 
 

Päätös: 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ecgb2dzQ8tJFvBoVswIfTBkB78GNcWhRGeSC3wVgkci2_w
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN 
 
Yh 5 § 

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten 
tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja 
kulttuuriministeriön harkintaan 

 
Vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: 
- ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen 
- ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: 

HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen 
kehittäminen 

- tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: 
lentokoneasennus 

- ammattitaitokilpailujen järjestäminen 
 

Strategiarahoitushakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköisellä 
lomakkeella sekä kirjallisena asiakirjana allekirjoitettuna viimeistään 1.3.2019. 

 
http://minedu.fi/strategiarahoitus  

 
Yhtymähallituksen seuraava kokous on 28.2.2019. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan 
strategiarahoitusta. 
 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 10 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiarahoitushakemus on lähetetty opetus- ja 
kulttuuriministeriöön 28.2.2019.  

 
Strategiarahoitushakemus on esityslistan liitteenä. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee strategiarahoitushakemuksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 

http://minedu.fi/strategiarahoitus
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EdBKHdP80-hLtUBl2FZjM54BJ033EqX59TWHxcVavF-DkQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN (JATKUU) 
 
Yh 16 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmottanut tekevänsä päätökset strategiarahoituksen 
myöntämisestä 30.3.2019 mennessä. Päätöstä ei ole vielä tullut. 
 
Strategiarahoituspäätös lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sen saavuttua. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee strategiarahoituspäätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TIEDOKSIANTOASIAT 
Yh 17 § 
 

- European Vocational Skills Week eli Euroopan ammattitaitoviikko järjestetään 14.–
18.10.2019 Helsingissä. OKM ja AMKE ry järjestävät kansallisen ammatillisen 
koulutuksen seminaarin 17.10.2019 ja lisäksi on mahdollisuus osallistua 
ammattitaitoviikon päätösseremoniaan 18.10.2019.  

 
- Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 16.–19.5.2022 

Porissa. Tapahtuma koostuu Taitaja-, TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailuista sekä 
oheisohjelmasta. Sataedu järjestää tapahtuman yhteistyössä Winnovan kanssa. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedokseen. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA 
Yh 18 § 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää vuosiloman 
myöntämisestä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan vuosilomaoikeus on 
38 arkipäivää.  

 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Matti Isokalliolle hänen 
vuosilomaansa ajalle 26.6.–14.7., 22.–30.7, 7.8.–12.8., 24.10.–25.10. ja 23.12.–6.1. 
yhteensä 32 päivää, ja oikeuttaa hänet pitämään loput vuosilomansa 
yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. 
 
Päätös: 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
16 §, 17 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
18 § 
 
 
 

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

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja -
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
PL 87, Suoratie 1 
32801 Kokemäki 
 
 

Pykälät: 
 
18 § 
 
 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314, markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
13 §, 14 §, 15 § 
 

Valitusaika: 
14 päivää 

Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

Valitusaika: 
 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, 
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. 
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

