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Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän puheenjohtaja / Porvoon kaupungin vt. hallintojohtaja Roope Lenkkeri sekä
keskeisten omistajakuntien valtuutetut

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on tilannut vuosina 2017-2019 Dittmar & Indrenius -lakitoimistolta palveluita
25.2.2019 mennessä  n. 80.000,00 €:lla oletettavasti ilman kilpailutusta. Palvelut liittynevät kahteen kesken
olevaan tapaukseen, joissa työnantajan toiminnan kohteeksi joutuneet työntekijät ovat haastaneet organisaatiosi
oikeuteen, ja joista ensimmäinen on tullut vireille jo 12.5.2017. Asia tuli ilmi, kun julkisia dokumentteja
koulutuskuntayhtymänne hallitukselta pyytänyt henkilö välitti minulle organisaationne kanssa käymänsä
sähköpostivaihdon (liitteenä). Henkilö on pyytänyt 25.10.2018 hallitukseltanne em. asianajopalveluihin liittyvät
kilpailutusasiakirjat sekä palveluiden tilaamisesta tehdyt päätökset/sopimukset/tilaukset ja laskut erittelyineen.
Toimititte hänelle ainoastaan laskut ja nekin vasta toistuvien vaatimusten jälkeen 7.3.2019 ilman erittelyjä.

Teihin yhteydessä ollut henkilö välitti minulle Dittmar & Indrenius -toimiston Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä /
EdupoliPointCollege Oy:lle lähettämät laskut. Päätöksiä, sopimuksia tai dokumentteja asianajopalveluiden
kilpailuttamisesta tai tilaamisesta ei organisaationne toimittanut. Nämä osittaisetkin tiedot on toimitettu yli neljä
kuukautta asiakirjapyynnön jälkeen. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta tässä asiassa voidaan
perustellusti kyseenalaistaa ainakin julkisuuslain näkökulmasta.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän / EdupoliPointCollege Oy:n hallinto-/talousjohtaja Kimmo Orava on
12.11.2018 sähköpostissaan vastannut em. laskuja pyytäneelle henkilölle seuraavaa:

"Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä ei ole olemassa asiakirjoja, joita pyydät. Julkisuuslain mukainen
tiedonsaantioikeus koskee viranomaisen asiakirjoja. Jos asiakirjoja ei ole, niin sellaisia ei tarvitse alkaa
erikseen laatia tietoja pyytäneelle".

Kimmo Orava on kuitenkin lopulta 7.3.2019 toimittanut lukuisia ennen 12.11.2018 päivättyjä laskuja.
Toimittamienne laskujen päivämäärät ovat 27.12.2017, 9.1.2018, 20.6.2018, 3.9.2018, 8.11.2018 ja 5.2.2019.

Vaatimukset tietojen luovuttamiseksi

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeri ja keskeisten

edustajakuntien valtuustot ja niiden puheenjohtajat Mikaela Nylander (RKP), Otto Andersson (RKP) ja Heikki
Vestman (KOK):

Hallintojohtaja Kimmo Oravan 12.11.2018 sähköpostiviestin mukaan koulutuskuntayhtymän hallussa ei ollut
pyydettyjä dokumentteja, eli mm. Dittmar & Indrenius'n lähettämiä laskuja.

Milloin myöhemmin esiin tulleet ja ennen 12.11.2018 päivätyt laskut (liitteenä) on toimitettu Itä-Uudenmaan

koulutuskuntayhtymä / EdupoliPointCollege Oy:lle? Mikäli ilmenee, ettei Orava kertonut totuutta 12.11.2018
sähköpostiviestissään laskujen olemassa olosta, ilmoittakaa mihin toimiin hallitus/omistajat ryhtyvät.
Toimitakaa minulle välittömästi, mutta viimeistään lain vaatimassa aikataulussa alla luetellut dokumentit tai
tiedot:

Päätökset, sopimukset ja/tai tilaukset, joiden perusteella Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä /
EdupoliPointCollege Oy on hankkinut palveluita Dittmar & Indrenius -lakitoimistolta.
Dittmar & Indrenius'lta tehdyn hankinnan kilpailutuksen dokumentit tai tieto, että palvelut on hankittu
ilman kilpailuttamista.
Dittmar & Indrenius'n laskuihin liittyvät erittelyt.

Kyseessä on yksinkertainen asiakirjapyyntö, sillä kaikki pyydetyt dokumentit ovat olemassa, arkistoitu ja siten
nopea toimittaa sähköpostin liitteinä.
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Asia liittyy Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsittelyssä oleviin asioihin. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän /
EdupoliPointCollege Oy:n toiminta tiedoksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Timo Heikkiselle. Lisäksi
käräjätuomari Camilla Oksaselle sekä keskeisten omistajakuntien kunnanvaltuuteluille. Kuntien kirjaamot
huolehtivat viestin välittämisestä valtuutetuille. Tietopyyntöni on julkinen.
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