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JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika 7.10.2022 klo 13 – 14.40

Paikka Teams-kokous

Osallistujat § 67

Allekirjoitukset
Risto Kortelainen, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen pää-

tösten kanssa yhtäpitäväksi.

Saara Tavi

Heikki Löppönen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitos-

kuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon

sairaala rak 1A, 3. krs.) 17.10.2022 klo 8.00–15.00.
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 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen Varajäsen
Risto Kortelainen, puheenjohtaja Jarmo Koski

Antti Hedman, varapuheenjohtaja Olavi Airaksinen

Ilkka Naukkarinen Susanna Wilén

Saara Tavi Minna Marjakangas

Juha Hartikainen Heikki Löppönen

Riitta Smolander Eija Jestola

Johanna Bjerregård-Madsen Sakari Kela

Kokouksen muut osallistujat

Esittelijä Merja Miettinen, toimitusjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervala, hallintojohtaja

Läsnäolo-oikeutetut Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri

Heidi Aho, talousjohtaja

Ilkka Pirskanen, hvy hallituksen puheenjohtaja

Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk en-

nen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen

kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika,

jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti

lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin

internet-sivuilla.

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on

lähetetty 30.9.2022. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
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Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-

tösvaltaiseksi. Hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen toivo-

tettiin tervetulleeksi kokoukseen. Johtokunta myönsi hänelle läsnäolo- ja puheoikeu-

den kokouksessaan 9.9.2022 § 63. Läsnäolijat:

Johtokunnan jäsenet: Läsnäolo-oikeutetut:
Risto Kortelainen, puheenjohtaja Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä

Antti Hedman, varapuheenjohtaja Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Naukkarinen, jäsen Heidi Aho, talousjohtaja, läsnäolo-oikeutettu

Saara Tavi, jäsen Satu Meriläinen, johdon assistentti,

Riitta Smolander, jäsen Ilkka Pirskanen, hvy hallituksen puheenjohtaja

Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä

Poissa:
Johtokunnan varajäsenet: Johanna Bjerregård Madsen, jäsen
Heikki Löppönen, varajäsen (Juha Hartikainen) Juha Hartikainen, jäsen

Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnäolo-oik.

 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin

päätä.

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi

ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Tavi ja Heikki Löppönen. Pöytäkirja tarkaste-

taan ja allekirjoitetaan sähköisesti.
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 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

 § 72: Esittelyteksti ja toimitusjohtajan esitys täydennetään.

 § 73: Esittelyteksti ja toimitusjohtajan esitys täydennetään, ja otsikko täs-

mennetään: Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän eron ja peruspääoman alen-
tamisen toteaminen. Perustelu: Perussopimuksen mukaan johtokunta to-

teaa eron, ja peruspääoma alenee vastaavasti suoraan perussopimuksen

perusteella.

 § 74: Toimitusjohtajan esitys annetaan kokouksessa.

 § 75: Johtokunta päättää ottaa käsiteltäväksi asian ”Sijoituspohjainen kas-

sanhallinta”. Esittelyteksti ja päätösehdotus on lisätty.

 Loppupykälien numerointi muutetaan tarvittaessa.

Päätös:
Muutokset hyväksyttiin.

 AJANKOHTAISKATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 HYVINVOINTIYHTYMÄN VALMISTELUN ETENEMINEN

Johtokunnalle raportoidaan liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen, liiketoimintasiir-

toon sekä hyvinvointiyhtymän toiminnan käynnistymiseen liittyvästä päätöksenteko-

aikataulusta ja siinä etenemisestä.
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Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLI-
SET MUUTOKSET

Esitellään suunnitelmat toiminnallisista muutoksista aluelaboratorioissa: näytteen-

oton ja analytiikan sijoittuminen paikkakunnittain.

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 YLÄ-SAVON SOTE-KUNTAYHTYMÄN ERON JA PERUSPÄÄOMAN ALENEMISEN
TOTEAMINEN

Soteuudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei voida jatkaa

nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossaan, vaan ISLABin toiminta tulee uudel-

leenorganisoida ja siirtää hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä)

tehtäväksi. Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan teknisesti kolmessa osassa

ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023. Ylä-Savon SOTE-kuntayhty-

män tilanne on jäsensairaanhoitopiireihin verrattuna erilainen, sillä kuntayhtymää

kohdellaan omaisuusjärjestelyiden osalta vastaavasti kuin kuntia (vrt. sairaanhoito-

piirien siirtyminen yleisseuraantona kokonaisuudessaan). Toiminnan uudelleenjär-

jestelyyn sisältyvän liikelaitoskuntayhtymän purkumenettelyn läpiviennin kannalta
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on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, että Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä eroaa

liikelaitoskuntayhtymästä vielä ennen nykyisen liikelaitoskuntayhtymän purkuhet-

keä.

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat neuvotelleet sujuvan purkamista ja toiminnan

siirtoa koskevan prosessin vaatimista järjestelyistä. Osapuolet ovat katsoneet, että

perussopimusta tulisi muuttaa tavalla, joka mahdollistaa Ylä-Savon SOTE-kuntayh-

tymän eroamisen liikelaitoskuntayhtymästä nykyistä lyhyemmällä ja purkamisaika-

taulun huomioivalla aikataululla. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous

päätti yksimielisesti muuttaa ISLABin perussopimusta nopean eron mahdollista-

vaksi kokouksessaan 30.9.2022 § 20. Päätös tehtiin ehdolla, että Ylä-Savon SOTE-

kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy muutoksen yhtymähallituksen esityksen

mukaisesti myöhemmin pidetyssä kokouksessaan (Yvalt 30.09.2022 § 26 ). Päätös

on täytäntöönpanokelpoinen, koska Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän yhtymäval-

tuusto on hyväksynyt perussopimuksen (liite 1).

Edelleen samassa asiakohdassa Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän yhtymävaltuusto

valtuutti toimitusjohtajan antamaan perussopimuksen mukaisen eroilmoituksen, kun

tarkka ajankohta valmistelun edetessä on varmistunut.

Leila Pekkanen on 5.10.2022 ilmoittanut Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän yhtymä-

valtuuston valtuuttamana kuntayhtymän eroamisesta ISLABista (liite 2). Muutetun,

30.9.2022 voimaan tulleen perussopimuksen 7 § mukaan ero tulee voimaan aikai-

sintaan kuukauden kuluttua eroilmoituksesta. Eron toteaa johtokunta.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu, että ero astuu voimaan

30.11.2022, ja että ISLAB turvaa edelleen laboratoriopalveluiden tuottamisen Ylä-

Savon SOTE-kuntayhtymälle siihen saakka, kunnes Pohjois-Savon hyvinvointialue

aloittaa toimintansa.
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ISLAB huolehtii perussopimuksen mukaisesti peruspääomaosuuden palauttami-

sesta Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymälle joulukuun 2022 aikana, viranhaltijoiden

kanssa tarkemmin sovittuna ajankohtana ja tavalla.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä omistaa ISLABista 1,57 %, ja jäsenosuus peruspää-

omasta on 50.000 euroa. Perussopimuksen 7 §:n mukaisesti peruspääomaa alen-

netaan vastaavalla määrällä, jolloin liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma

1.12.2022 on yhteensä 3.137.388,30 euroa.

Toimitusjohtajan esitys:
 Johtokunta toteaa, että ISLABin yhtymäkokouksen päätös 30.9.2022 § 20 on

täytäntöönpanokelpoinen, koska Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän yhtymäval-

tuusto on hyväksynyt perussopimuksen (liite 1).

 Johtokunta toteaa Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän eron liikelaitoskuntayhty-

mästä 30.11.2022 alkaen (liite 2). ISLAB turvaa edelleen laboratoriopalvelui-

den tuottamisen Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymälle siihen saakka, kunnes

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

 Johtokunta toteaa, että perussopimuksen 7 §:n mukaisesti ISLABin perus-

pääomaa alenee eroavan jäsenen peruspääomaosuutta vastaavalla mää-

rällä, jolloin liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma 1.12.2022 on yhteensä

3.137.388,30 euroa.

Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että pykälä tarkastettiin kokouk-

sessa.
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 ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄ-
MINEN OSANA TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYÄ

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei voida jatkaa

nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossaan, vaan ISLABin toiminta tulee uudel-

leenorganisoida. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet

ovat päättäneet jatkaa ISLABin toimintaa muuttumattomana hyvinvointiyhtymämuo-

dossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä). Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan tekni-

sesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023 niin,

että käytännön toiminta jatkuu entisellään:

1. liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina

sairaanhoitopiireille

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseu-

raantona hyvinvointialueille

3. hyvinvointialueiden sopimukseen perustuva toiminta siirretään hyvin-

vointialueilta perustettuun ISLAB-hyvinvointiyhtymään

Nykyinen liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus siirtyy hyvinvointiyhtymälle. Omaisuuden

ja sitoumusten sekä henkilöstön siirtymisestä osana edellä kuvattua kokonaisjärjes-

telyä sovitaan tarkemmin erillisissä purkusopimuksen liitteissä.

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suoritta-

misesta sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa. ISLABin perussopimuksen 25

§:n mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät perustajayhteisöjen

valtuustot tai niitä vastaavat tahot, joille omistus mahdollisesti on siirretty.

Liikelaitoskuntayhtymä on valmistellut liikelaitoskuntayhtymän purkusopimusta yh-

teistyössä jäsentensä kanssa. Sopimuksen luonnos liitteineen jaetaan oheismateri-

aalina pöydälle.
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Liikelaitoskuntayhtymä puretaan erillisen purkusopimuksen perusteella. Purkami-

sesta ja purkusopimuksen hyväksymisestä päättävät edellä kuvatun mukaisesti IS-

LAB liikelaitoskuntayhtymän jäsenten valtuustot ISLAB liikelaitoskuntayhtymän pe-

russopimuksen ja jäsenten välisen purkusopimuksen mukaisesti. Loppuselvityksen

laatii liikelaitoskuntayhtymän johtokunta.

Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta jatke-

taan, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi. Joh-

tokunta tai määräämänsä valtuutetaan jäsenkuntien toimesta ryhtymään purkami-

sen johdosta kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Liikelaitoskuntayhtymän nykyinen

johtokunta ja tarkastuslautakunta ovat purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan

osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän [ts. sen vastuut vastaanotta-

neen Pohjois-Savon hyvinvointialueen] organisaatiota (kustannuksista vastaa liike-

laitoskuntayhtymä/hyvinvointiyhtymä).

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö sovitaan siirtyväksi purkusopimuksella

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, josta se siirtyy voimaanpanolain mukaisella yleis-

seuraannolla Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Sieltä henkilöstö siirtyy erilliseen

purkusopimuksen liitteeseen perustuen hyvinvointiyhtymän palvelukseen. Liikelai-

toskuntayhtymän henkilöstö siirtyy toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi kussakin

siirrossa ja liikkeen luovutuksessa hetkeksi nimellisesti Pohjois-Savon sairaanhoito-

piirin sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelukseen, mutta järjestelyn tarkoi-

tuksena on henkilöstön siirtäminen selkeänä kokonaisuutena liikelaitoskuntayhty-

mältä ISLAB hyvinvointiyhtymän palvelukseen häiriöttä vuodenvaihteessa.

Henkilöstön siirtoketju ja siinä mukana olevien osapuolten vastuut on erikseen ku-

vattu henkilöstön siirtoa koskevassa liitteessä, joka tehdään kaikkien siirtoketjussa

mukana olevien osapuolten kesken. Henkilöstön todetaan siirtosopimuksessa siirty-

vän uudelle hyvinvointiyhtymälle ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen pe-

riaattein. Siirtoketjun osapuolet vastaavat itsenäisesti omien yhteistoimintaa koske-

mailto:kirjaamo@islab.fi
http://www.islab.fi/


ESITYSLISTA 12 (15)

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 30.9.2022 08/2022

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä
PL 1700 (Puijonlaaksontie 2)
70211 Kuopio

044 457 0742
kirjaamo@islab.fi
www.islab.fi

vien velvollisuuksiensa täyttämisestä. Henkilöstön siirtosopimus on purkusopimuk-

sen liite.

Purkusopimusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta: Päätös on tarkoitettu kun-

talain 143 §:n nojalla pantavaksi täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta

riippumatta.

Toimitusjohtajan esitys:
Liikelaitoskuntayhtymän, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon hyvin-

vointialueen sekä hyvinvointiyhtymän yhteinen yleisneuvottelu pidetään 14.10.2022

klo 8. Purkusopimus ja sen liitteet eivät näin ollen ole valmistuneet kokoukseen

mennessä, joten johtokunta päättää siirtää asian käsiteltäväksi jatkokokoukseen,

joka pidetään TEAMS-yhteydellä perjantaina 14.10.2022 erikseen sovittavana ai-

kana.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin. Jatkokokous päätettiin pitää 14.10.2022 klo 12. Kokouk-

seen ei lähetetä erillistä kutsua.

 SIJOITUSPOHJAINEN KASSANHALLINTA

Yhtymäkokous hyväksyi 21.9.2021 sijoitustoiminnan perusteet, joiden mukaan toi-

mitusjohtajalla on valtuus käyttää lyhytaikaisia sijoitusinstrumentteja kassanhallin-

taan. Lisäksi johtokunnan hyväksymän toimivallan siirtoa koskevan toimintaohjeen

mukaan talousjohtaja huolehtii maksuliikenteen sekä kassanhallinnan ja rahoituk-

sen valvonnasta ja ohjeistuksesta.

OP otti keväällä 2021 käyttöön negatiivisen talletuskoron ja talletuskorkoa perittiin

tilillä olevista, jotka olivat yli operatiivisen maksuliikkeen. Tätä varten otettiin käyt-

töön OP:n tarjoama kassanhallintainstrumentti marraskuussa 2021. Varat sijoitettiin
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sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti matalariskisimpään lyhyen koron rahas-

toon, joka oli tarkoitettu lyhyemmän aikavälin sijoittamiseen.

Negatiivinen talletuskorko päättyi heinäkuussa 2022, jonka vuoksi sijoituspohjai-

selle kassanhallintainstrumentille ei ole tarvetta. Tilanteeseen vaikuttaa myös liike-

laitoskuntayhtymän purkaminen ja toiminnan siirto hyvinvointiyhtymään sekä epä-

vakaa markkinatilanne.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:
Johtokunta päättää, että sijoituspohjaisen kassanhallintapalvelun käytöstä keskus-

tellaan pankin sijoitusneuvonnan kanssa ja tämän jälkeen toimitusjohtaja tekee asi-

asta päätöksen. Johtokunta evästää toimitusjohtajaa asian hoidossa.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Päätös:
Ei muita asioita.

 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Johtokunnan rooli tilinpäätöksen 2022 laatimisessa liikelaitoskuntayhtymän
purkautumisen jälkeen keväällä 2023
Tehdyn lainsäädäntöselvityksen mukaan johtokunta valmistelee liikelaitoskuntayh-

tymän viimeisen tilinpäätöksen hyvinvointialueiden aluehallituksille, jotka sitten
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ottavat tilinpäätöksen laadinnasta viimeisen vastuun, ja esittävät sen hyväksymistä

aluevaltuustoille. Täten menettely noudattaisi voimaanpanolain 41 §:n mukaista

menettelyä sairaanhoitopiirien tilinpäätöksen laadinnasta ottaen kuitenkin huomi-

oon, että liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta on vastannut johtokunta. Asiasta kes-

kustellaan liikelaitoskuntayhtymän ja hyvinvointialueiden tilintarkastajien kanssa,

jotta kaikki sitoutuvat menettelyyn.

Hallintopäätökset 8.9. – 6.10.2022
− jaetaan pöydälle (oheismateriaali)

Toimitusjohtajan esitys:
Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40. § 74 käsitellään jatkokokouksessa, joka

pidetään TEAMS-yhteydellä 14.10 klo 12.

Joulukuun seminaaripäivä päätettiin siirtää pidettäväksi 12.12. Aikataulu tarkentuu.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikai-
suvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: § 67-72, 74-78

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jä-
senkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir-
jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: § 73

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla: Pykälät: § 73

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta,
osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kir-
jaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asi-
anosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaadi-
taan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika
edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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