KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
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Yh 1/11

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

12.1.2011 klo 17.00 – 18.35

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Honkasalo Keravan kaupungista,
jäsen Luhtala ja jäsen Baas-Kurosen varajäsen Ruotsalainen
Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Beurling (§ 5 alkaen), Jormola ja Småträsk Vantaan kaupungista,
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Majanen ja varajäsen Tirronen Järvenpään kaupungista
sekä jäsen Raittila ja varajäsen Sartorisio Keravan kaupungista

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät:

Sinisalo 1-9 ja 12-13 §:t
Alhonen 10-11 §:t

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teijo Småträsk ja Heikki Raittila.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teijo Småträsk ja Marikki Eronen.
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3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 7/10.

Päätös:

Todettiin.

5§
VUODEN 2010 JÄTEVESIMÄÄRÄT
Liitteenä 1 on yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.
-

kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai
muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja

-

kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan
viemäriin johtama käyttövesi.

Jäsenkunnat sekä Sipoo ja Pornainen ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä
laskuperiaate.
Tuusulan kunta rakensi v. 2010 Korson Kelatien alueelta jäteveden määrän mittauksella varustettavan viemäriyhteyden Kulomäen loka-autoaseman liitoskuilulle, mutta liittymää kuntayhtymän
siirtoviemäriin ei vielä toteutettu vuoden loppuun mennessä.
Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.
Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:
Kunta

Järvenpää
Kerava

Vesimäärä, milj. m³
2005
2008
2009

2010

normaali

sateinen

vähäsat.

vähäsat.

3,43
3,77

3,73
4,07

2,83
3,05

3,02
3,12

Muutos
%
+7
+2
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Tuusula
2,99
Vantaa/HSY 4,78
VKV Oy
0,40
Sipoo
0,53
Mäntsälä
0,07
Kuntayhtymä 0,13
Yhteensä
16,11
Pornainen
-

3,46
5,51
0,45
0,64
0,11
0,46
18,32
0,095

2,57
4,86
0,40
0,46
0,092
0,52
14,80
0,137

2,77
4,98
0,48
0,51
0,105
0,70
15,68
0,179

+8
+3
+ 20
+ 10
+ 14
+ 35
+6
+ 30

Vuosi 2010 oli normaalia vähäsateisempi. Kuntien viemäristöjen
vuotovesimäärät olivat huhtikuussa erittäin suuria, mutta jäivät
vuositasolla normaalia pienemmiksi. Kuntayhtymän kokonaisvesimäärä oli ennalta arvioitua pienempi. Normaalisateiseen vuoteen 2005 verrattuna kokonaisvesimäärä oli 3 % pienempi.
Keravan vesimäärän muita kuntia vähäisempi kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy osittain sillä, että Koffin jätevesivesimäärä
pieneni edellisvuoteen verrattuna n. 30 000 m3. Kuntayhtymän
’oma vesimäärä’ on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää
mm. tunnelivuodot ja mittausepätarkkuudet. Se oli v. 2010 normaalia suurempi, 4,5 % kuntayhtymän kokonaisvesimäärästä.
Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden jätevesiä on johdettu meriviemäriin keväästä 2008 lähtien. Vuoden
2010 vesimäärä jäi 30 %:n kasvusta huolimatta edelleen melko
pieneksi vesiosuuskuntien verkostojen keskeneräisyyden takia.
Pornaisten keskustaajaman lisäksi siirtoviemärin piirissä on kolme
suurta vesiosuuskuntaa, Suoni, Mustijoki ja Etelä-Pornainen.
Kuntayhtymän Hyrylän pumppaamolta tapahtui 12.6. ylivuotoa
vesistöön 30 min ajan yhteensä noin 27 m 3. Ylivuoto tapahtui
sähkökatkon aikana, kun diesel-varavoimakone ei tankkauksen
jälkeen käynnistynyt uudelleen laitevian takia. Vika on korjattu.
Suurin Viikinmäen puhdistamon tulotunneliin pumpattu vuorokausivirtaama oli 153 000 m3/d (6.4.2010) ja se aiheutui lumensulamisesta. Tuolloin suurimmaksi tuntihuipuksi mitattiin 1 970 l/s. Arvot ovat 3,5- ja 3,9-kertaisia vuoden keskimääräiseen verrattuna.
Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on noudatetun tavan mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m³:ksi.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2010 viemärivesimääristä ja

b)

vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi
Järvenpää
Kerava

3 019 000 m³
3 116 000 m³
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Tuusula
2 770 000 m³
HSY/Vantaa
4 750 000 m³
HSY/Vantaan Ylästö
231 157 m³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 477 266 m³
Sipoo
509 772 m³
Mäntsälä (Ohkola)
104 526 m³
Pornainen
179 030 m³
Yhteensä
15 156 751 m³
Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli jätevesien mittaamisjärjestelmää sekä
kuntien välisen jakolaskelman laadintaperusteita. Asiasta käytiin
keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

6§
TOMMI FREDIN ESITYS JÄTEVESIYLIVUODOISTA VESISTÖÖN HSY:N ALUEELLA
Vantaanjoen vesistöalueen jätevedenpuhdistamoiden ja pumppaamoiden ohijuoksutukset ovat viime vuosina saaneet yhä enenevässä määrin julkisuutta tiedotusvälineissä. Asiaan on aktiivisesti
puuttunut
mm.
Virtavesien
hoitoyhdistys
ry
(http://www.virtavesi.com). Viime vuonna on Facebookiin perustettu Pelastakaa Vantaanjoki –ryhmä (http://www.facebook.com/
PelastakaaVantaanjoki), joka on kansalaisaloittein lähestynyt
useita eri tahoja vaatien Vantaanjoen kunnon parantamista ja jätevesipäästöjen lopettamista. Jätevesipäästöt olivat loppuvuodesta puheenaiheena myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n syyskokouksessa (mm. Tommi Fredin esitys)
sekä Vantaanjoki-neuvottelukunnan kokouksessa (Pelastakaa
Vantaanjoki –ryhmän perustajan esitys).
HSY:n jätevedenpuhdistusosaston johtaja Tommi Fred esittelee
yhtymähallitukselle viemäröintialueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen syntymekanismeja ja mahdollisuuksia ylivuotojen vähentämiseksi ja hallintakeinojen kehittämiseksi. Esitysmateriaali ’Jätevesiylivuodot vesistöön’ on jaettu ennalta yhtymähallitukselle.
Tj:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Tommi Fredin esityksen jätevesiylivuodoista vesistöön.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

7§
LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUOSILTA 2009-2010
Yhtymähallitus merkitsi 10.6.2009 (Yh 5/09, 76 §) tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuodelta 2008 ja Vantaan
kaupungin toimenpiteet järven tilan parantamiseksi.
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Kuntayhtymä kunnosti Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevaa
Lammaslampea 1990-luvun loppupuolella mm. ruoppaamalla ja
rakentamalla järven rannalle ilmastuskaivon. Vantaan kaupungin
ympäristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on jatkanut
Lammaslammen vesinäytteenottoa omakustannushinnalla vuodesta 2001 lähtien joka kesä. Suppea tulosten raportointi on suoritettu virkatyönä. Seurantaa on tarkoitus jatkaa myös ensi kesänä. Vuosien 2009-2010 tuloksista laadittu yhteenveto on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 3.
Viime vuosina on havaittu ilmastuslaitteiston tehon heikkeneminen, mistä on aiheutunut fosforipitoisuuden ja levämäärien kasvua. Kesinä 2008 ja 2009 havaittiin sinileväkukintoja, jotka eivät
ole humusvetiselle Lammaslammelle normaaleja. Poikkeuksellisen lämpimänä kesänä 2010 sinilevää ei kuitenkaan havaittu.
Ilmastusrakenteiden käyttö ja kunnossapito on siirretty Vantaan
kaupungin tehtäväksi 26.2.1998 allekirjoitetulla sopimuksella. Sopimuksessa on maininta rakenteiden mahdollisten muutos- ja peruskorjaustöiden sopimisesta erikseen.
Ilmastuksen toimintaa voidaan tehostaa lisäämällä ilmastuskaivoon ilmastimia ja toinen kompressori. Vantaan kaupungin
teettämän parin vuoden takaisen suunnitelman mukainen kustannusarvio oli noin 16 000 euroa. Kaupunki varautuu töiden toteutukseen lähiaikoina. Laitos on kuntayhtymän omaisuutta, mutta
sillä ei ole enää kirjanpidollista arvoa (poistoaika 10 v). Teknisen
huollon insinööri Keijo Ikonen Vantaan Kuntatekniikan keskuksesta ehdottaa, että ilmastusrakenteet siirretään Vantaan kaupungin
omaisuudeksi luovutuskirjalla.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuosilta 2009-2010 (liite 3) ja,

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan siirtämään Lammaslammen
ilmastusrakenteet Vantaan kaupungin omaisuudeksi
korvauksetta luovutuskirjalla.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
TARJOUKSET JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖLAITTEISTON PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUSTA
Yhtymähallitus merkitsi 8.12.2010 (Yh 7/10, 96 §) tiedoksi suunnittelutarjousten pyytämisen Järvenpään pumppaamon sähkölait-
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teiston peruskorjauksesta ja hyväksyi Havukorpi Oy:n tuntityöpohjaisen tarjouksen pumppaamon sähkösuunnittelutarjousten vertailun tekemisestä. Suunnittelutarjoukset on pyydetty 15.12.2010 klo
12 mennessä 22.11.2010 lähetetyllä kirjeellä seitsemältä sähkösuunnitteluyritykseltä. Tarjous saatiin kolmelta yritykseltä. Avauspöytäkirja ja tarjoukset keskeisiltä osin on jaettu yhtymähallitukselle.
Tarjouspyynnössä on tarjoushinnan painoarvo 60 % ja laatutekijöiden painoarvo 40 % (tarjouksen vastaavuus 20 % ja referenssit
20 %). Tarjouksia vertailtaessa on käynyt ilmi, että laatutekijöiden
pisteytystä varten tarvitaan osalta tarjoajista lisätietoja. Tarjoushintojen osalta kaikki suunnittelutarjoukset alittavat erityishankintalain mukaisen kynnysarvon. Yhtymähallituksen seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 16.2., mutta sähköurakan aikataulun
kannalta tulisi sähkösuunnittelija valita sitä ennen esim. yleisjaoston toimesta.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi Järvenpään pumppaamon sähkösuunnittelusta saadut tarjoukset ja

b)

oikeuttaa yleisjaoston päättämään Järvenpään
pumppaamon sähkösuunnittelijan valinnasta lisätietojen hankkimisen jälkeen.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli saadut tarjoukset sekä laaditun alustavan
tarjousvertailun. Asiasta käydyssä keskustelussa tuotiin esiin tarve saada lisäselvityksiä halvimman tarjouksen jättäneeltä yritykseltä.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti.
Ehdotus b hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että
Techniplan Oy:n edellytetään toimittavan kirjallisesti tarvittavat lisäselvitykset yleisjaoston päätöksentekoa varten.

9§
KUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TARKASTUS JA KEHITTÄMINEN
Kuntayhtymässä on aloitettu viime vuonna arkistotoimen uudistaminen. Liittovaltuuston vuonna 1988 hyväksymä pysyväismääräys
kuntayhtymän arkistotoimen hoitamisesta sekä liittohallituksen
vuonna 1989 hyväksymä arkistosääntö (nykyisin arkistotoimen
toimintaohje) ovat vanhentuneet, ja niiden päivittäminen arkistolain edellyttämään muotoon on valmisteltavana.
Hämeenlinnan maakunta-arkiston tarkastaja on suorittanut
16.11.2010 kuntayhtymän arkistotoimen tarkastuksen. Tarkastus
perustuu arkistolakiin (831/1994), jonka mukaan arkistolaitoksella
on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietoja arkis-
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tonmuodostajien arkistotoimesta ja tarkastaa lain piiriin kuuluvien
arkistonmuodostajien arkistotointa.
Hämeenlinnan maakuntaarkiston tarkastuskertomus ja tarkastuslausunto 29.11.2010 on
jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 4.
Tarkastuksessa todettiin, että kuntayhtymän arkistotointa on hoidettu pääosin arkistolain edellyttämällä tavalla. Tarkastuskertomuksessa ja -lausunnossa on esitetty ne toimenpiteet, jotka arkistolaitos edellyttää toteutettavaksi 31.5.2011 mennessä.
Tehtäväpohjaisen arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen
on tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana. Arkistotilojen paloovet on tarpeen vaihtaa arkistolain mukaisiksi (palonkesto 2 h).
Lisäksi on tarpeen hankkia puuttuvat kosteus- ja lämpömittarit,
käsisammutin ja palovaroitin. Asiakirjallisten tietojen suojelusuunnitelmaa ryhdytään myös valmistelemaan.
Taloussihteeri Mima Sinisalo on suorittanut asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen peruskurssin v. 2010 ja hän toimii arkistohankkeen
vetäjänä.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi kuntayhtymän arkistotoimen uudistamishankkeen vaiheen ja Hämeenlinnan maakuntaarkiston suorittaman kuntayhtymän arkistotoimen tarkastuksen ja

b)

velvoittaa toimitusjohtajaa huolehtimaan siitä, että
Hämeenlinnan maakunta-arkiston pyytämä ilmoitus
liitteenä 4 olevassa tarkastuslausunnossa mainittujen puutteiden korjaamisesta voidaan toimittaa määrä-aikaan (31.5.2011) mennessä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja selosti kuntayhtymän arkistotoimen kehittämisprojektin nykyvaihetta.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
HENKILÖKUNNAN LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUJEN TUKEMINEN
Yhtymähallitus päätti 14.1.2009 (Yh 1/09, 9 §) myöntää henkilökunnalle henkilökohtaisia, viiden euron arvoisia kulttuuriseteleitä
ilman omavastuuosuutta enintään 200 euron määrästä henkilöä
kohti vuodessa aiemmin myönnetyn 200 euron liikuntaseteliedun
lisäksi, yhteensä kulttuuri/liikuntaseteleitä 400 euron arvosta/vuosi
/henkilö. Kulttuuri- ja liikuntasetelit hankitaan Smartum Oy:n kautta.
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Vuoden 2011 alusta Smartum Oy:n markkinoiman Kulttuurisetelin
nimi on vaihtunut Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteliksi, ja seteli
käy maksuvälineenä sekä liikuntaan että kulttuuriin. Ko. setelin liikuntapalvelujen tarjonta on jatkuvasti laajentunut ja on tällä hetkellä lähes yhtenevä perinteiseen neljän euron arvoiseen Smartum Liikuntaseteliin verrattuna.
Tj:

Yhtymähallitus päättää muuttaa henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemisen käytäntöä siten, että enää ei hankita erillisiä liikuntaseteleitä, vaan henkilöstölle tarjotaan Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteleitä ilman omavastuuosuutta enintään 400 euron arvosta/vuosi/henkilö.

Esteellisyys:

Toimitusjohtaja Pekkarinen poistui kokouksesta esteellisenä § 10
sekä taloussihteeri Sinisalo §§ 10 - 11 käsittelemisen ajaksi. Puheenjohtaja Alhonen toimi pöytäkirjanpitäjänä §§ 10 - 11 ajan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
TALOUSSIHTEERIN PALKAN HENKILÖKOHTAISEN LISÄN TARKISTUS
Taloussihteeri Mima Sinisalo on toiminut kuntayhtymän palveluksessa 2,5 vuoden ajan, jona aikana hän on saanut hyvän perehtyneisyyden vastuualueensa tehtäviin. Hän on samalla toiminut
aloitteellisesti ja päämäärätietoisesti kuntayhtymän taloushallinnon kehittämiseksi (uuden kirjanpito-ohjelmiston hankinta) sekä
asiakirjahallinnan ja arkistotoimen saattamiseksi nykyisen arkistolainsäädännön edellyttämälle tasolle.
Uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen on loppuvaiheessa, ja kuntayhtymän arkistotoimen vanhentuneen pysyväismääräyksen ja arkistosäännön päivittäminen arkistotoimen toimintaohjeeksi on käynnistymässä. Vuoden 2011 alusta otetaan käyttöön excel-pohjainen diaari. Pysyvästi ja pitkään säilytettävän arkistomateriaalin arkistointitila on ajanmukaistettu mm. hankkimalla
viime syksynä kilpailutuksen perusteella helposti siirreltävät arkistohyllyt. Tila täyttää jo pääosin (palo-ovi uusittava) arkistolain vaatimukset.
Taloussihteeri on toiminut arkistotoimen ajanmukaistamishankkeen vetäjänä, ja hän huolehtii jatkossa vanhan arkistomateriaalin
uudelleenjärjestämisestä ja seulonnasta sekä uuden materiaalin
järjestämisestä. Kaikki arkistomateriaali on siirretty korjausten
ajaksi alakerran arkistotilaan, mistä se siirretään vaiheittain takaisin uudistettuun tilaan. Taloussihteeri vastaa myös kuntayhtymän
arkistotoimen pysyväismääräyksen, arkistotoimen toimintasäännön ja asiakirjallisen aineiston suojelusuunnitelman valmistelutyöstä. Maakunta-arkiston tarkastaja on tarkastuskäynnillä
16.11.2010 todennut arkistotoimen ajanmukaistamishankkeen
etenevän asianmukaisella tavalla.
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Asiakirjahallinnan ja arkistotoimen ajanmukaistaminen on osoittautunut työlääksi ja sitoo vielä kesään saakka merkittävässä
määrin taloussihteerin resursseja. Työmotivaation kannalta on
palkkauksen henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan tarkistaminen tässä vaiheessa perusteltua.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus
a)

päättää korottaa taloussihteerin palkkauksen henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa 70 eurolla
1.1.2011 alkaen ja

b)

päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta
heti kokouksessa.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 16.2.2011 alkaen
klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35 ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
1-9 ja 12-13 §:t

Antero Alhonen
10-11 §:t

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Vantaalla..../....2011

Järvenpäässä ..../....2011

Teijo Småträsk

Marikki Eronen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta
ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä
luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu
nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on
asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä
määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

