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Hei,

Nyt asiassa tuli mietittävää.

Ystävällisin terveisin
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Hei,

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on ollut diaarinumerolla L 17/2795 vireillä juttu, jossa kantajana on Kimmo
Laukkanen ja vastaajana Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä.

Kuntayhtymä on oikeushenkilönä lakannut olemasta olemassa 31.8.2019. Oheistan kopion yritys- ja
yhteisötietojärjestelmän kuntayhtymää koskevasta otteesta, josta asia ilmenee.

Kuntayhtymää ja sen lakkaamista koskevat määräykset sisältyvät kuntalain 8 lukuun. Niiden mukaan
kuntayhtymän lakkaamiseen ei liity selvitystila- tai konkurssimenettelyä eikä asiassa tapahdu
asianosaisseuraantoa.

Koska vastaajaa ei ole 31.8.2019 jälkeen ollut olemassa, asian L 17/2795 vireilläolo on käsittääkseni lakannut
tätä seuraavana päivänä 1.9.2019. Ymmärtääkseni kyse on asiasta, jonka tuomioistuin myös ottaa huomioon
viran puolesta.

Koska aiempaa päämiestäni ei ole enää olemassa ja eikä minulla enää ole toimeksiantoa edustaa (lakannutta)
vastaajaa, en voi lähettää tätä viestiä vastaajan asiamiehen ominaisuudessa. Pyydän kuitenkin hyvän
järjestyksen vuoksi, että saisin sähköpostilla jäljennöksen käräjäoikeuden ratkaisusta, jolla asian L 17/2795
vireilläolon katsotaan päättyneen.

Ystävällisesti

Petteri Uoti

Asianajaja ja varatuomari

Petteri Uoti
Partner
petteri.uoti@dittmar.fi
puhelin: +358 9 681 700 | gsm: +358 50 599 0427

DITTMAR & INDRENIUS  
Pohjoisesplanadi 25 A | 00100 Helsinki
vaihde: +358·9 681 700
www.dittmar.fi | Y-tunnus: 0217099-4

Tämä sähköposti on tarkoitettu vain aiotulle vastaanottajalle. Se saattaa sisältää luottamuksellista

tietoa. Jos olette saanut viestin erehdyksessä, pyydämme ystävällisesti, että ette jäljennä tai välitä

viestiä tai sen liitteitä. Pyydämme Teitä ystävällisesti viivytyksettä ilmoittamaan virhelähetyksestä meille

sähköpostitse tai puhelimitse ja tuhoamaan kaikki jäljennökset tästä viestistä. Kiitos.

1107940-V1-YTJ - Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä .PDF

Gmail - VL: L 17/2795 https://mail.google.com/mail/u/0?ik=17e378299c&view=pt&search=a...

2 / 3 27.10.2019 klo 16.00


