KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
1/11

Yh 4/12

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

13.6.2012 klo 16.00 – 16.45. Kokouksen jälkeen klo 17.00-19.00
järjestettiin yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille bussikyydillä tutustumisretkeily Hyrylän pumppaamolle ja Keravanjoen alajuoksun patokohteisiin. Retkeilyn jälkeen illanvietto Hotelliravintola Gustavelundissa klo 19.00
alkaen.

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo (51 §:stä alkaen) ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen ja Småträsk sekä jäsen Jormolan varajäsen
Heikkilä Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Luhtala ja varajäsen Niemi Tuusulan kunnasta, jäsen Majanen ja varajäsen Tirronen Järvenpään kaupungista sekä jäsen
Saastamoinen ja varajäsen Dahlman Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

45 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jaana Siukola ja Teijo Småträsk.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Siukola ja Teijo Småträsk.

47 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Pöydälle jaettiin esityslistan liitteen nro 7 täydennetyt sivut 5 ja 6.

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

48 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 3/12.

Päätös:

Todettiin.

49 §
KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 2/12.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

50 §
KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS
Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 14.5.2012 tarkastuksen ja antaneet siitä liitteenä 1 olevan
kassantarkastuskertomuksen.
Tj:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

51 §
SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE 2014
Yhtymähallitus
valitsi
7.12.2011
(Yh
9/11,
129
§)
sähköntoimittajaksi vuodelle 2013 Vantaan Energia Oy:n.
Sähkönhankintasopimus
on
tehty
26.1.2012,
jolloin
sähköenergian hinnaksi määräytyi 4,49 snt/kWh. Tämän jälkeen
sähkön hintataso lähivuosille on edelleen hieman laskenut, minkä
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vuoksi sähkötarjoukset on nyt pyydetty myös vuodelle 2014
kuntayhtymän kuuden pumppaamokohteen osalta (Pihlajamäki,
Hyrylä, Järvenpää, Ridasjärvi, Rusutjärvi ja Tuusulanjärven
hapetuspumput).
Sähkötarjoukset pyydettiin 6.6.2012 klo 14.00 mennessä liitteen
2
mukaisella
tarjouspyyntökirjeellä
kuudelta
suurelta
sähköntoimittajalta. Tarjouksia saatiin 3 kpl. Avauspöytäkirja on
jaettu yhtymähallitukselle.
Kaikissa
tarjouksissa
on
kiinteä
tarjoushinta
sidottu
tarjouspyynnön
mukaisesti
sähköpörssissä
noteerattujen
tuotteiden 31.5.2012 päätöshintoihin, joiden perusteella
sopimushinta voidaan tarkistaa hintatason muuttuessa.
Yhtymähallitukselle on jaettu liitteenä 3 yhteenvedot 31.5.2012
tilanteen yksikköhinnoista, vertailulaskennan perustana olevista
energiamääristä
ja
vertailukustannuksista
yksivuotiselle
sopimukselle 2014.
Tarjousten edullisuusjärjestys ja vertailuhinnat vuodelle 2014
(laskennalliset kokonaishinnat) ovat seuraavat:
1. Vantaan Energia Oy
2. Helsingin Energia
3. Keravan Energia Oy

211 259 €
220 637 €
224 586 €

Vantaan Energian tarjouksen vertailuhinta on 9 378 € matalampi
kuin toiseksi edullisimman. Vantaan Energian tarjous on
hinnaltaan selvästi edullisimpana hyväksyttävissä.
Päivitetty kaaviokuva sähkön hintakehityksestä sähköpörssissä
on jaettu yhtymähallitukselle.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

päättää valita sähköntoimittajaksi Vantaan Energia
Oy:n vuodelle 2014,

b)

antaa toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankintasopimuksen tekemiseksi ja

c)

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli sähkön hintakehitystä sekä
saatuja tarjouksia.
Todettiin, että Kymenlaakson Sähkö Oy:n tarjous on saapunut
myöhästyneenä, eikä sitä siis ole otettu huomioon tarjousvertailussa, ja todettiin, että tarjous palautetaan avaamattomana.

Päätös:

Ehdotukset
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a) hyväksyttiin yksimielisesti,
b) toimitusjohtajaa ohjeistettiin toimimaan samalla tarkkuudella
kuin aikaisempienkin sähkönhankintasopimusten kohdalla on
toimittu ja
c) pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
52 §
KOIVUHAAN VIEMÄRILIITOKSEN TUULETUSPUTKEN SANEERAUS
Yhtymähallitus päätti 30.3.2011 (Yh 3/11, 37 §) hylätä kaikki Koivuhaan tunnelin ilmanvaihtoputken korjauksesta saadut urakkatarjoukset kustannusarvioon nähden liian kalliina ja oikeutti toimitusjohtajan selvittämään tarvittaessa suunnittelukonsulttia apuna
käyttäen onko kaivospuhaltajan tuuletusyhteyden järjestämiseksi
löydettävissä viemäriputken korjausta edullisempi vaihtoehto.
Huoltotöiden aikana tunnelista on tarkoitus johtaa ilmaa kaivospuhaltajan avulla putkistoja pitkin maanpinnalle ja edelleen käytöstä poistetun katkaistun viemäriputken ja HSY:n viemärijakokaivon kautta ulkoilmaan. Viemäriputken korjauksen alkuperäinen
kokonaiskustannusarvio oli 15 500 euroa (alv 0 %), josta urakkatyön osuudeksi oli suunnittelija arvioinut noin 13 000 euroa.
Vantaan kaupunki on keväällä 2012 ehdottanut kuntayhtymälle
meriviemärin tuuletusyhteyden korjaamista yhteistyöhankkeena
kaupungin alueelle suunnitteleman hulevesiviemärin uusimistyön
yhteydessä. Vaurioitunut hulevesiviemäri (DN1000T) risteää Atkos Oy:n kiinteistön alueella kuntayhtymän viemäriliitoksen putkien kanssa. Alueen vieressä kulkevan Kirkonkylänojan vedenpinta
on sekä touko- että heinäkuussa 2011 noussut lyhytaikaisen
rankkasateen vaikutuksesta teollisuus- ja toimistorakennuksen asfalttipäällysteiselle piha-alueelle, jossa sijaitsee myös kuntayhtymän viemäriliitoskuilun päälle v. 2009 valmistunut huoltorakennus.
Vantaan kaupunki on omana työnään laatinut suunnitelman ja
työselityksen Kirkonkylänojan alkupään siirrosta ja nykyistä suuremman hulevesiviemärin (DN1600PE/PP) rakentamisesta. Hulevesiviemäri kulkee Koivuhaan tunnelitiloihin liittyvien HSY:n vesija viemäriputkien sekä kuntayhtymän vuotovesipumpun (tunnelin
kuivassa tilassa) paineputken ja saneerattavan ilmastointiputken
yläpuolella. Viemärijärjestelyjen asemapiirros on liitteenä 4.
Vuotovesipumpun paineputki ja ilmanvaihtoputki kaivetaan esiin
ja niiden korkeusasema, saneerattavat putkipituudet sekä liitos- ja
perustamistavat selvitetään työselityksen mukaisesti. Työssä varaudutaan jopa 3,5 m syvään kaivantoon, mikä edellyttää asianmukaisia kaivannon tuentoja ja suojauksia.
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Ilmanvaihtoputki rakennetaan putkien risteysalueella noin 12 metrin matkalla uudelleen suunnitelmien ja työselityksen mukaisesti.
Saneerauksessa käytetään muovisia putkia, putkiyhteitä ja liitososia. Nykyisen putken koko on DN560, joka supistetaan saneerattavalla osuudella tilanahtauden takia DN250:ksi (paineluokka PN10). Liitokset nykyiseen putkeen tehdään joko sähköhitsausyhteillä tai maa-asennukseen soveltuvilla liittimillä. Uusien
putkiyhteiden keskinäiset liitokset tehdään puskuhitsauksella.
Vuotovesipumpun purkuputki liitetään suoraan uuteen hulevesiviemäriin.
Vantaan kaupunki rakentaa uuden hulevesiviemärin ja putkistomuutokset omana työnään, jolloin urakkaa ei ole tarpeen kilpailuttaa. Vantaan tekninen toimiala on tehnyt kuntayhtymän osuutta
koskevan työsuorite- ja kustannusarvion, joka on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 5.
Kuntayhtymän maksuosuudeksi on arvioitu 8 000 euroa (+alv. 23
%), mutta lopullinen summa saattaa jonkin verran muuttua, sillä
osa rakennusosien yksikkömääristä on arvionvaraisia, koska saneerattavia putkipituuksia sekä liitos- ja perustamistapoja ei etukäteen tarkkaan tiedetä.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

hyväksyy Koivuhaan viemäriliitoksen tuuletusputken
saneeraustyöt ja vuotovesipumpun paineputken muutostyöt teetettäväksi Vantaan kaupungin työnä liitteenä 5 olevan kustannusarvion mukaisilla kustannustenjakoperusteilla siten, että kuntayhtymän kustannusosuudeksi muodostuu noin 8 000 euroa (+alv. 23 %) ja

b)

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti hanketta sekä Vantaan kaupungin tekemää tarjousta.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti ja pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

53 §
OSAKASKUNTAKOHTAISET SOPIMUKSET TUUSULANJÄRVEN HOITOTOIMENPITEISTÄ VUOSILLE 2012-2014
Viisi Tuusulanjärven osakaskuntaa, Uudenmaan ympäristökeskus
(nyk. ELY-keskus), Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki ja vesiensuojelun kuntayhtymä allekirjoittivat syksyllä 2009 osakaskuntakohtaiset sopimukset Tuusulanjärven hoitotoimenpiteistä vuosille 2009-2011. Sopimusten tavoitteena on sitouttaa sopimusosapuolet Tuusulanjärven tilan parantamista koskeviin hankkeisiin
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yhteisesti sovittavilla toimenpiteillä. Yhtymähallitus hyväksyi silloiset sopimukset allekirjoitettaviksi 7.10.2009 (Yh 7/09, 104 §).
Tuomalan kalastuskunta ei tuolloin tehnyt sopimusta.
Kuntayhtymä on neuvotellut kolmivuotisten sopimusten päivittämisestä osakaskuntien ja muiden sopimusosapuolten kanssa sopimuksiin kirjattavista uusista esille nousseista tai poistettavista
toimenpiteistä. Tuusulanjärven kunnostuksen ohjausryhmä hyväksyi 10.2.2012 luonnokset kolmivuotisista jatkosopimuksista
käsiteltäväksi osakaskuntien yleisissä kokouksissa keväällä 2012.
Osakaskuntien päätösten perusteella kaikki aikaisemmat sopimukset (Kirkonkylä-Hyökkälä, Paijala, Lammaskallio, Vanhakylä
ja Vanhakylän rauhoitusalue) on päivitetty. Lisäksi Tuomalan osakaskunnan hoitokunta on saanut yleiseltä kokoukselta valtuudet
sopia kolmivuotisen sopimuksen ehdoista ja lienee hyväksymässä
sopimuksen.
Sopimusten perusrakenne on edelleen kaikille osakaskunnille
sama. Kohdassa 3 on esitetty sovitut toimenpiteet. Esitetyt toimenpiteet ovat pääsääntöisesti olleet aikaisemmin jossain muodossa esillä Tuusulanjärven kunnostusprojektin, kuntien tai ELYkeskuksen ohjelmissa. Kaikkia osapuolia koskevat yleiset toimenpiteet on esitetty sopimusliitteessä 1.
Kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus ovat osapuolina kaikissa kuudessa sopimuksessa, Tuusulan kunta viidessä ja Järvenpään kaupunki yhdessä sopimuksessa. Liitteenä 6 olevat sopimusluonnokset on tarkoitus saattaa sopimusosapuolille hyväksymistä varten.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
a)

hyväksyä liitteenä 6 olevat osakaskuntakohtaiset sopimusluonnokset Tuusulanjärven hoitotoimenpiteistä,

b)

saattaa sopimusluonnokset kuntien ja Uudenmaan
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi ennen sopimusten
allekirjoitusta,

c)

oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään luonnoksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja

d)

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti sopimusluonnoksia ja asiasta
käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a), b) ja c) hyväksyttiin yksimielisesti sekä d) pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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54 §
LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUODELTA 2011
Yhtymähallitus merkitsi 11.1.2011 (Yh 1/11, 7 §) tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuosilta 2009-2010 ja oikeutti toimitusjohtajan siirtämään Lammaslammen ilmastusrakenteet Vantaan kaupungin omaisuudeksi korvauksetta luovutuskirjalla.
Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on jatkanut Lammaslammen vesinäytteenottoa omakustannushinnalla myös viime vuonna. Suppea tulosten raportointi on
suoritettu virkatyönä. Seurantaa on tarkoitus jatkaa myös tänä kesänä. Vuoden 2011 tuloksista laadittu yhteenveto on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 7.
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 lämpiminä kesinä 2010 ja 2011 sinilevää ei kuitenkaan havaittu. Kesällä 2011 tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että ilmastuslaite ei ollut kesäkuukausina toiminnassa pumppurikon vuoksi.
Vedenlaatu oli myös yllättäen viime vuosia parempi.
Vantaan kaupungin tämän vuoden investointiohjelmaan sisältyy
ilmastuslaitteiston tehon parantaminen.
Tj:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun
yhteenvedon vuodelta 2011.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti vedenlaatuyhteenvetoa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

55 §
TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISUUS
Käyttöinsinööri Kari Kaasalainen toimi toimitusjohtajan sijaisena
vuodesta 2003 lähtien eläkkeelle jäämiseensä saakka vuoden
2011 lopulle. Ennen toimitusjohtajan vuosilomaa on tarpeen valita
uusi sijainen.
Kuntayhtymän hallintosäännön 2 §:n 7. kohdan mukaan yhtymähallitus valitsee toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan ollessa
lomalla tai muuten estyneenä on sijainen velvollinen oman työnsä
ohella huolehtimaan toimitusjohtajalle kuuluvista tehtävistä ja velvollisuuksista tarpeen mukaan. Tällöin sijaisen toimintavaltuudet
ovat samat kuin toimitusjohtajalla.
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Sijaisen palkkauksessa voidaan soveltaa seuraavia Kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES-2012-2013) pykäliä:
-

9 § (Tehtäväkohtainen palkka) 1 mom:
3.2 Lisätehtävä ja–vastuu:
Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan määrätä hänen tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja -vastuita, mikä
osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. Mikäli lisätehtävä tai - vastuu on
määräaikainen, voidaan tästä aiheutuva tehtäväkohtaisen palkan korotustarve tarvittaessa määritellä määräaikaisena korotuksena (esimerkkinä mainittu mm. johtajan tai esimiehen varamiehenä toimiminen).

-

10 § (Olennainen muutos tehtävissä) 1 mom:
Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti
muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi,
tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien
muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka
on korkeampi.

-

10 § 2 mom:
Vuosilomasijaisuuksissa tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee vain vähintään kaksi viikkoa kestäviä yhdenjaksoisia sijaisuuksia, jolloin tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkaminen.

Käyttöinsinööri Teemu Järvinen on lupautunut hoitamaan sijaisuutta. Kohtuullinen korvaus vähintään kaksi viikkoa kestävän yhdenjaksoisen sijaisuuden ajalta on 25 %:n lisäys tehtäväkohtaiseen palkkaan, johon Järvinen on ilmoittanut suostuvansa.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

määrää käyttöinsinööri Teemu Järvisen toimimaan
toimitusjohtajan sijaisena toistaiseksi ja

b)

korottaa vähintään kaksi viikkoa kestävän yhdenjaksoisen sijaisuuden ajalta käyttöinsinöörin tehtäväkohtaista palkkaa 25 % ja

c)

pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti sekä c) pöytäkirja
tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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56 §
TOIMITUSJOHTAJAN LOMA JA SIJAISUUS
Toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen lomaoikeus on 38 arkipäivää,
josta hän on suunnitellut pitävänsä 25 päivää 2.7.-3.8.
Toimitusjohtajan sijaisena toimiva käyttöinsinööri (edellinen
asiakohta) hoitaa sijaisuutta koko toimitusjohtajan vuosiloman
ajan.
Yh pj:

Yhtymähallitus oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen pitämään
vuosilomaa 2.7.-3.8. ja yhtymähallituksen puheenjohtajan sopimaan loman muun osan ajoituksesta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

57 §
TUKHOLMAN JÄTEVEDENPUHDISTUKSEEN TUTUSTUMINEN
Kuntayhtymä suunnittelee yhteistyössä HSY Veden kanssa yhtymähallituksen matkaa Tukholman jätevedenpuhdistukseen tutustumiseen loppukesän tai alkusyksyn aikana. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Tj:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen antoi tilannekatsauksen tutustumismatkan järjestelyjen nykyvaiheesta. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

58 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 22.8.2012 alkaen
klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Päätettiin pitää seuraava kokous 22.8.2012, paikka ja aika täsmennetään Tukholmaan tehtävän tutustumismatkan aikataulun
valmistumisen jälkeen.
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59 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45, ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä..../....2012

Vantaalla ..../....2012

Jaana Siukola

Teijo Småträsk
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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.

