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Päätös
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Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen toimi-
kaudeksi2022-2025

Tausta

Esitys

Päätös

Kunt ien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) mukaan valtiovarainministeriö määrää jäse-
net ja varajäsenet takauskeskuksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi, joka alkaa kuntavaalien
toimittamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. Heidät määrätään kunt ien keskus-
järjestön ehdottamista henkilöistä. Valtuuskunnassa on vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä ja
jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen.

Suomen Kuntaliitto on 4.11.2021 päivätyllä sähköpostiviestillä toimittanut valtiovarainministeriölle
Kuntaliiton hallituksen ehdotuksen Kunt ien takauskeskuksen valtuuskunnan jäseniksi ja varajä-
seniksi valittavista henkilöistä toimikaudeksi 1.1.2022- 31.12.2025.

Valtiovarainministeriö määrää Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäseniksi ja heidän hen-
kilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi 1.1.2022- 31.12.2025 Suomen
Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti:

Jäsen

Koskinen Jari, Hämeenlinna
Mikkola Mari, Lieto
Sankelo Janne, Kauhava
V ierunen Maarit, Helsinki
Härmälä Elin, Pedersöre
Vainio Eero, Raisio
Suomalainen Ritva, Savonlinna
Peltokorpi Terhi, Helsinki
Kärnä Mikk o, Enontekiö
Nieminen Mira, Lahti
Myllymäki Urpo, Kaustinen
Himanen Paula, Oulu
Hämäläinen Ville, Lempäälä
Jokinen Johanna, Hyvinkää
Guseff Fredrik, Helsinki

Varajäsen

Andersson Jari, Sastamala
Timperi Kati-Erika , Jyvaskyla
Heinonen Niilo, Oulu
Tähtinen Tinja, Huittinen
Vuorento Reijo, Helsinki
Määttänen Petra, Turku
Harju Markk u, Kemij ärvi
Nykänen Arto, Kaavi
Henna Takala, Lieto
Nevalainen Merja, Lohja
Kaunisaho Ari, Keitele
Suoniemi Susanna, Vesilahti
Kouti Sakari, Espoo
Heikkinen Pekka, Tuusula
Grundström Maria, Loviisa

Sovellettu oikeusohje: laki Kuntien takauskeskuksesta (487/1996) 5 §

Pos tiosoite Käynti osoite Puhelin Faks i s-posti, internet
Postadress Besöks adress Telefon Fax e-post, internet
Pos tal Address Office Telephone Fax e-mail, internet
Valtiovarainministeriö

PL 28 Snellmaninkatu 1 A 0295 16001 kirj aamo.vm@gov.f
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus
on liitteenä.

Kuntaministeri
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Valitusosoitus

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet
Kunt ien takauskeskus

Tiedoksi Suomen Kuntaliitto



VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 

kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Helsingin 
hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

 
Valitusaika 

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 

tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä 
seuraavana arkipäivänä. 

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan 

katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 

näytetä. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta 
tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta 

näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 
Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 

 

Valituksen sisältö  

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

 
- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan  
- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero 
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää.  

  
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut  

oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,  
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle.  
 

Valituksen liitteet 

 
Valituskirjelmään on liitettävä  

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
valitusosoituksineen 

- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle 

- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja.   



 

Valituksen toimittaminen perille 
 

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä 
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen 

postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  

 
Valituksen on saavuttava valitus viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan 

päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä 

valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. 
 

Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15. 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 
postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 

käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, HELSINKI 
puhelinvaihde: 029 56 42000 
telefax: 029 56 42079 
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 

 

Oikeudenkäyntimaksu  
 

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla 

oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen 
säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet



