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Tuomas Loikkanen
Puheenjohtaja
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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Päivi Matilainen

Leena Suhonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntiin
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toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona
virka-aikana. Jos nähtävänä olopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi
päiväksi, jolloin kuntien virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä
sitä seuraavana arkipäivänä.
Nyt lähetetty pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnissa yleisesti
nähtävillä

Isto Heikkinen
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§ 30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Matilainen ja Leena Suhonen.
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§ 32
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021 - 2023
MliDno-2020-1971
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Palvelutasopäätös_2021_2023
2 Palvelutasopäätöksen lausuntoyhteenveto 17.12.2020
3 Lausunnot 17.12.2020
Etelä-Savon pelastuslautakunta on aikaisemmin kokouksessaan 15.10.2020 § 25
päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.
Lausuntoja Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätökseen tuli yhteensä 17
kappaletta. Niistä on tehty lausuntoyhteenveto.
Lausuntojen perusteella pelastustoimen palvelutasopäätökseen on tehty
muokkauksia ja päätösasiakirjan selkeyttä on pyritty parantamaan. Pelastuslaitoksen
suorittaman valvonnan tavoitteita sekä valvontakohdeluokkia ja tarkastusten
määrävälien vaihteluvälejä on tarkennettu ja valvonnan menetelmistä on tehty
päätös. Palontutkinnan voimavaroja ja pelastustoiminnan henkilöstöresurssien
määrää ja laatua on tarkennettu muun muassa paloasemien lähtöaikatavoitteiden
osalta. Myös ensimmäisen yksikön- sekä pelastusjoukkueen toimintavalmiusaikojen
keskimääräisestä tavoitteesta, korkealta pelastamisen (puomitikasautot),
sammutusveden saamisesta (säiliöautot) ja kansainväliseen toimintaan
osallistumisesta on tehty palvelutasopäätös.
Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös muodostaa perustan, jonka mukaisesti
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut järjestetään. Etelä-Savon pelastuslaitoksen
talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan
suunnitteluaikataulun mukaisesti. Talousarvio ja henkilöstö mitoitetaan siten, että
pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetyt palvelut voidaan tuottaa.
Palvelutuotannon kehittäminen tehdään pääsääntöisesti olemassa olevilla resursseilla
siten, että toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua eri kehittämistoimenpiteillä.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Savon pelastustoimen alueen
palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2023. Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmän (ES
P31, ES P32 ja ES P33) osalta muutos tehdään 8.2.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen aikana tehdyillä kirjoitusvirhekorjauksilla ja asiatarkennuksilla.

Mikkeli
Etelä-Savon pelastuslautakunta

Pöytäkirja
17.12.2020

6/2020

7 (18)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 33
Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2021
MliDno-2020-2482
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2021
2 Käyttötaloussuunnitelman 2021 liitteet
Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 15.10.2020/26 § hyväksynyt Etelä-
Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 7.12.2020/112 §. Vuoden 2021 toiminnalliset
tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2021–2023 hyväksymisen yhteydessä.
Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion
käyttösuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen
omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.
Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -,
ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 34
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännön muuttaminen
MliDno-2020-2483
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö
Mikkelin kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 19 §:n mukaan
kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat määräävät alaisensa
palvelualueen organisaatiosta ja tehtävistä omissa toimintasäännöissään siltä osin
kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Etelä-Savon pelastuslaitoksen nyt
voimassa olevan toimintasääntö on tullut voimaan 1.6.2017 alkaen.
Päivitetyssä toimintasäännössä on tehty ainoastaan pakolliset muutokset, koska
pelastuslaitoksen tukipalveluiden tulosyksikössä työskennellyt palopäällikkö jää
eläkkeelle 31.12.2020, eikä kyseistä virkaa täytetä. Lisäksi toimintasääntöön on tehty
muutama selvennys, mutta toimintaperiaatteet säilyvät käytännössä ennallaan.

Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen
toimintasäännön muutokset ja ne tulevat voimaan 1.1.2021 lukien.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 35
Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2021
MliDno-2020-2481
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Valvontasuunnitelman 2021 liitteet
2 Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2021
Etelä- Savon pelastuslaitoksessa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on käytössä
riskiperusteinen valvonta. Pelastuslaitoksen on laadittava pelastuslain (379/2011) 79 §
mukainen valvontasuunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Valvonnan on
perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.
Valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä.
Valvontasuunnitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut
valvontatehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelman
laatimisessa on huomioitu Etelä- Savon pelastuslaitoksen riskianalyysi ja
palvelutasopäätös.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä- Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen aikana tehdyillä kirjoitusvirhekorjauksilla ja asiatarkennuksilla.
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§ 36
Vastaus Rantasalmen kunnan lausuntoon Etelä-Savon pelastustoimen
palvelutasopäätöksestä vuosille 2021 - 2023
MliDno-2020-1971
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Rantasalmen kunta on esittänyt omassa lausunnossaan, että palvelutasopäätöksen
mukaan se on kohta ainut kunta Etelä-Savossa, jossa ei ole 24/7 periaatteella
miehitettyä paloasemaa. Kunta on edelleen kysynyt, kuinka on varmistettu
Rantasalmen palo- ja pelastustoimen tulevaisuus, kun esim. Joroisten kunta siirtyy
Pohjois-Savoon vuoden 2021 alusta lukien.
Rantasalmen kunta on kysynyt myös, että heikentääkö tämä Rantasalmen kunnan
palo- ja pelastustoimen tasoa. Palvelutasopäätöksessä ei ole riittävästi selvitetty
pelastuslaitosten välistä yhteistyötä esimerkiksi Etelä-Savon ja Pohjois-Savon välillä.
Palvelutasopäätöksessä ei ole huomioitu riittävällä tasolla myöskään Rantasalmella
voimakkaasti kasvavan matkailukeskittymän merkitystä palo ja pelastustoimessa.
Kasvava matkailu tuo lisää vesistötehtäviä Haukiveden alueella. Rantasalmen kunta
tiedustelee, kuinka on varmistettu riittävä resurssointi? Rantasalmen kunnan
näkökulmasta ei ole riittävä, että palvelutasopäätöksessä on maininta, että
perustetaan viisi uutta virkaa ja panostetaan rekrytointiin. Käsityksemme mukaan jo
vuosien ajan Rantasalmen paloaseman käytännön vahvuus on ollut yksi henkilö.
Rantasalmen kunnalla on tarkoitus aloittaa nykyisen paloaseman peruskorjaus
sisätilojen osalta ja kunta tiedustelee, että onko tarkoitus jollain aikavälillä toteuttaa
palo- ja pelastustoimen moniammatillinen työskentely myös Rantasalmella?
Rantasalmen kunnanhallitus on pyytänyt, että Etelä-Savon pelastustoimi antaa
esitettyihin kysymyksiin perustellut vastaukset.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunnan näkemyksen mukaan pelastustoimen palvelutaso
Rantasalmen kunnan alueella ei heikenny, vaikka Joroisten kunta liittyy Pohjois-Savon
maakuntaan vuoden 2021 alusta. Onnettomuustilanteessa hälytetään aina lähin
pelastustoimenyksikkö hoitamaan tehtävää ja lisäksi hälytetään muut
tarkoituksenmukaiset yksiköt. Rantasalmen pelastustoimen palvelutasoa ei ole
tarkoitus heikentää vaan mahdollisuuksien mukaan parantaa. Etelä-Savon
pelastuslaitos tekee paljon yhteistyötä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa, ja sillä
on ollut voimassa yhteistyösopimus.
Moniammatillinen toiminta on mahdollista jossain vaiheessa myös Rantasalmella,
mutta nyt tässä vaiheessa pelastustoimen palvelutasopäätöksessä sitä ei ole esitetty.
Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti vuoden 2021 aikana
Etelä-Savon pelastuslaitos selvittää Rantasalmen paloaseman henkilöstömitoituksen
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perusteet. Selvitys pyritään tekemään ensihoidon järjestämisvastuussa olevan
Sosterin kanssa yhteisyössä.
Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasoa ei ole määritetty kunnittain vaan
yhdenmukaisin perustein koko maakunnan alueelle riskianalyysiin ja
tavoitettavuuteen pohjautuen. Myös muita toiminnallisia perusteita on arvioitu
yhdenmukaisin perustein koko maakunnan alueella. Etelä-Savon pelastustoimen
alueella on jatkossa 30 paloasemaa, joista 2022 vuoden loppuun mennessä 9 on 24/7
paloasemia. Kuntakohtaisessa tarkastelussa jatkossa 24/7 paloasemien ulkopuolella
ovat Enonkoski, Hirvensalmi, Pertunmaa ja Rantasalmi. Pelastustoimen palvelutasoa
ei ole kuitenkaan laadittu kuntakohtaisesti vaan koko alue huomioiden.
Rantasalmen paloaseman peruskorjaus on erittäin tarpeellinen, koska Rantasalmella
tarvitaan paloasema joka tapauksessa. Remontin avulla parannetaan pelastustoimen
ja ensihoidon toimintaedellytyksiä.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 37
Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yhteistyösopimus
MliDno-2019-1970
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus Pohjois-Savon pelastuslaitos / Etelä-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen sopimus koskee
pelastuslaitosten välillä pelastuslain 2a §:n kohdassa 2 mainittua kiireellistä
pelastustoimintaa, pelastuslain 34 §:n mukaista pelastustoiminnan johtamista ja
pelastuslain 45 §:ssä mainittua avun antamista pelastuslaitosten välillä sekä
pelastuslain 33 §:ssä mainittua hälytysohjeen laatimista lähimmän
tarkoituksenmukaisimman yksikön hälyttämiseksi pelastuslaitosten rajoista
välittämättä. Sopimusta ei sovelleta muihin öljyntorjuntatehtäviin kuin pelastuslain
mukaisiin kiireellisiin öljyvahingontorjuntatehtäviin. Muusta avun antamisesta
sovitaan erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
allekirjoittamaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
välisen yhteistyösopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 38
Yhteistoimintasopimus Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten
tilannekeskustoiminnasta (Istike)
MliDno-2019-1970
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 ISTIKE yhteistoimintasopimus 2021
Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos ja Pohjois-Savon pelastuslaitos sopivat Itä- ja Kaakkois-Suomen
tilannekeskuksen ISTIKE:n toiminnasta ja ylläpidosta. Tilannekeskuksen tehtävänä on
ylläpitää jatkuvaa tilannekuvaa pelastustoimen valmiudesta ja seurata
toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Jatkuvan seurannan ansiosta
pelastuslaitokset kykenevät varautumaan etupainotteisesti mahdollisiin uhka- ja
häiriötilanteisiin. Usean pelastuslaitoksen yhteisenä tilannekeskuksena ISTIKE pystyy
hyödyntämään pelastuslaitosten erityisosaamista ja tukemaan paremmin
pelastustoiminnan johtamista. Tilannekeskus toimii häiriö- ja onnettomuustilanteissa
tilannekuvan tuottajana ja rajapintana yhteistoimintaviranomaisten sekä muiden
tahojen suuntaan.
ISTIKE tukee pelastustoiminnan johtajia antamalla heille onnettomuuteen liittyvää
lisäinformaatiota tai toteuttamalla heidän pyynnöstään tehtäviä toimenpiteitä.
Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii ISTIKE:n vastuullisena järjestäjäorganisaationa ja
huolehtii taloushallinnosta sekä käytännön toteutuksesta yhteistyössä muiden
osallistuvien pelastuslaitosten kanssa. Pohjois-Savon pelastuslaitos laskuttaa 1/4
periaatteella muilta pelastuslaitoksilta tilannekeskuksesta aiheutuneet
nettokustannukset neljännesvuosittain.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
allekirjoittamaan yhteistoimintasopimus Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten
tilannekeskustoiminnasta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 39
Yhteistoimintasopimus Itä-Suomen pelastuslaitosten viestinnästä
MliDno-2019-1970
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Pelastuslaitosten yhteistoimintasopimus viestinnästä 2020-2023
2 Viestintäsuunnitelma
Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Savon
pelastuslaitos sopivat viestintäyhteistyöstä. Pelastuslaitokset vastaavat omasta
viestinnästään ja operatiivisesta viestinnästä. Yhteisellä viestinnällä tuodaan lisäarvoa
ja helpotetaan laitosten viestintään kohdistuvaa painetta. Pelastuslaitoksille on tulossa
muutoksia ja muutoksiin tarvitaan aina viestintää niin pelastuslaitosten sisällä kuin
ulospäin. Yhteinen viestintä tuo tähän lisäresurssia sopijaosapuolille.
Yhteisellä viestinnällä tuetaan pelastuslaitosten strategista työtä. Painopisteitä ovat
esimerkiksi hyvinvointialueiden muodostuminen, palvelutasopäätösten
toteutumisessa tukeminen, työnantajakuvan rakentaminen ja harvaan asuttujen
alueiden haasteissa avustaminen.
Yhteisen viestintätoiminnan tuloksena on, että toimimme houkuttelevassa Itä-
Suomessa ja pelastustoimessa. Itä-Suomen pelastuslaitokset nähdään haluttuna
työpaikkana ja positiivinen kierre vetää puoleensa. Turvallisuusmyönteisen ajattelu
lisääntyy ja asukkaiden turvallisuuden tunne kehittyy muuttuvassa maailmassa.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos toimii vastuullisena järjestäjäorganisaationa
ja huolehtii yhteisen viestintäpäällikön palkkaamisesta. Käytännön toteutus tehdään
yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan
allekirjoittamaan yhteistoimintasopimus Itä-Suomen pelastuslaitosten viestinnästä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen osuus yhteisesti jaettavista kustannuksista vuonna 2021
on 21 500 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 40
Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 17.12.2020
MliDno-2020-427
Valmistelija / lisätiedot:
Isto Heikkinen
isto.heikkinen@espl.fi
palopäällikkö
Liitteet

1 Ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan yhteistoimintasopimus ESSOTE / ESPL 2021.
2 Sansia Oy kilpailutus / korityöt
3 Palosuojelurahaston kirje 28.10.2020
4 Öljysuojarahaston tiedote 9.11.2020
Pelastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:
1. Yhteistoimintasopimus ESSOTE / ESPL 4.12.2020
2. Sansia Oy:n kilpailutus sammutus-, säiliö- ja sammutus-säiliöautojen korityöstä.
3. Palosuojelurahaston kirje 28.10.2020 SMDno-2020-2171 erityisavustuksista
rakennushankkeisiin vudelle 2021.
4. Öljysuojarahaston tiedote 9.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Muutoksenhakukielto
§33, §35, §40
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

Mikkeli
Etelä-Savon pelastuslautakunta

Pöytäkirja
17.12.2020

6/2020

17 (18)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§32, §34, §36, §37, §38, §39
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Savon pelastuslautakunta.
Mikkelin kaupungin kirjaamon yhteystiedot:
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

