KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
1/11

Yh 5/12

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

22.8.2012 klo 17.00 – 18.15

Paikka:

M/S Silja Serenade, laivan kokoustila
Informaatio laivalle saapumisesta sekä kokous- ja matkajärjestelyistä on erikseen oheisena

Läsnä:

jäsenet Eronen, Siukola ja Majanen Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Baas-Kurosen varajäsen Ruotsalainen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Jormola, Saastamoinen ja Småträsk Vantaan
kaupungista,
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Luhtala ja varajäsen Niemi Tuusulan kunnasta

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

60 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

61 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Aulikki BaasKuronen.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Raittila ja Marikki Eronen.
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62 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Pöydälle jaettiin esityslistan kohta 66 täydennettynä.

Päätös:

Täydennetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

63 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 4/12.

Päätös:

Todettiin.

64 §
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 JA VUODEN 2013 TALOUSARVIO
Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa myös kuntayhtymässä. Useamman
vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa
vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia. Taloussuunnitelma
hyväksytään syysyhtymäkokouksessa, mitä ennen jäsenkunnille
varataan tilaisuus antaa lausuntonsa.
Yhtymähallitukselle on jaettu luonnoksena (15.8.2012) vuosien
2013-2017 taloussuunnitelma TS 13-17 ja talousarvio 2013.
Taloussuunnitelman pääpiirteet
Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan kuntayhtymän taloudessa. Viemärilaitosinvestoinneissa varaudutaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 9. puhdistuslinjan rakentamiseen vuosina
2013-2014. Siirtoviemärien osalta varaudutaan suunnittelukauden
alkuvuosina vain pieniin investointeihin, kuten Talman mittausaseman peruskorjaukseen v. 2013. Suunnittelukauden loppuvuosina varaudutaan nostamaan Hyrylän siirtoviemärin loppupään
kapasiteettia.
Viemärilaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Käyttömaksun nykyistä
yksikköhintaa (14,1 snt/m3) on tarpeen korottaa kustannustason
nousua vastaavasti 2,8 prosentilla (14,5 snt:iin/m3) vuodelle 2013.
Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta
(6 snt/m3) pidetään lähivuosina puhdistamoinvestointien kattamiseksi ennallaan ilman lainanottoa.
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Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen
tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi. Hoito- ja kunnostustyöt perustuvat tutkimuksiin ja koko alueen huomioivaan yleissuunnitteluun.
Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pysyy lähivuosina likimain ennallaan, sillä Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun vakiinnuttaminen vaatii vielä pitkään suunnitelmallisia hoitotoimenpiteitä ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä. Suuria haasteita kohdistuu hajakuormituksen vähentämiseen. RantamoSeittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seurantaa jatketaan
edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Kuntayhtymä on toiminut muissakin alueen vesistöjen kunnostushankkeissa jäsenkuntiensa asiantuntijaorganisaationa ja hankkeiden koordinaattorina tai yhteistyökumppanina. Tuusulanjoen säännöstelypadon rakenteellista muuttamista helppohoitoisemmaksi selvitetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien, Tuusulan ja Järvenpään kanssa, ja muutokselle haetaan tarvittaessa vesilain mukaista lupaa. Keravanjoen yhteistyöhankkeiden
osalta ovat edelleen vireillä Kellokosken altaan kunnostus ja Haarajoen myllypadon muutoshanke.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen
Yhtymäkokous merkitsi 11.4.2012 tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2011, jonka yhteenvedossa on todettu, että:
-

Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Yhtymäkokoukseen nähden sitovista kolmesta tavoitteesta saavutettiin kaksi. Lisäksi yli puolet ohjeellisista tavoitteista saavutettiin. Tavoitetasojen tulee olla haasteellisia ja ohjata osaltaan kuntayhtymän toimintaa haluttuun suuntaan.

Tarkastuslautakunta on lisäksi muina kannanottoinaan korostanut
seuraavia asioita:
-

Loka-autoaseman ongelma-aineiden valvonta pidetään asianmukaisella tasolla ja otettujen näytteiden määrä tulee olla riittävä suhteessa lokakuormien määrään.

-

Tarkastuslautakunta näkee tarpeelliseksi kokonaisvaltaisen
kuntayhtymää koskevan riskienhallintasuunnitelman teettämisen, jossa voidaan hyödyntää jo tehtyjä riskikartoituksia.

-

Kuntayhtymän tulee seurata kuntaliiton kannanottoja poistoaikoihin ja niiden vaikutusta kuntayhtymän tuleviin poistoihin.
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Talousarvion alussa on tavoitteita koskeva tiivistelmä, jossa on
määritelty sitovuustaso yhtymäkokoukseen nähden sekä esitetty
keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tavoitteen mittarit ja arviointitapa. Jos sitovaa tavoitetta ei saavuteta, on
yhtymäkokoukselle esitettävä todennäköiset syyt ja arvioitava vaikutuksia jatkotoimenpiteisiin ja määrärahoihin.
Tavoitteet on vuodelle 2013 tarkistettu vastaamaan toteutunutta
kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.
Käyttötalousosassa sitovia summia ovat: Viemärilaitoskulujen
yhteissumma (johon sisältyvät Yhteiset kulut, Siirtoviemärit, Lokaautoasema ja Jäteveden puhdistus) ja Vesistöjen hoito. Tuloarvioiden osalta sitovia ovat Vesistöjen kunnostusmaksut jäsenkunnilta. Loka-autoaseman osalta sitovaksi on esitetty nettotulos. Investointiosassa sitovia ovat Viemärilaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. Rahoitusosaan ei sisälly sitovia summia.
Käyttötalousosa
Talousarvion 2013 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2011 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2012).
Toimintakulut (3 231 000 €) ovat kokonaisuutena 4,3 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut
(2 802 000 €) ovat puolestaan 4,9 % suuremmat vesimäärien
kasvua ja kustannusten nousua vastaavasti. Toimintatuotoissa
pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman
käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormille
esitetään käyttömaksun korotusta vastaavaa 2,8 %:n taksankorotusta 14,90 euroon/kuorma (+alv.), millä perusteella loka-autoaseman tuotot on arvioitu 16 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.
Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen,
hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.
Investointiosa
Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat
100 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Talman mittausaseman peruskorjaustöitä. Puhdistamon laajennusinvestointeihin
ja täydennystöihin varataan 1 310 000 euroa.
Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan alaasemien saneeraukseen, Tuusulanjärven säännöstelypadon muutoshankkeen suunnitteluun ja Tuusulanjoen kunnostuksen mah-
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dollisiin jatkotutkimuksiin simpukoiden osalta yhteensä 80 000 eurolla.
Tuloslaskelmaosa
Kun toimintatuottojen ja kulujen erotuksena olevaan toimintakatteeseen lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu vuosikatteeksi 1 012 180 euroa. Ottamalla huomioon suunnitelmapoistot päästään tilikauden tulokseen ennen varauksia, joka on -1 374 920 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 309 920 euroa.
Rahoitusosa
Kun tuloslaskelman vuosikatteesta vähennetään em. käyttöomaisuusinvestoinnit 1 490 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi
477 820 euroa. Pääasiassa Viikinmäen puhdistamon laajennusinvestoinneista aiheutuva Rahoitustarve pystytään kattamaan edellisten vuosien tuotoilla. Vuoden 2013 lopussa kuntayhtymä on
edelleen velaton.
Taloushallinnon kehittämishanke
Vuoden 2013 talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja
rahoituslaskelmat.
Viemärilaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttämistä on kehitetty yhteisten kustannusten osalta siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (pois lukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään
vuodesta 2012 alkaen yleiskustannuslisänä vuosittain 25 000 euroa
kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä
sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Tuusulanjärviprojektille kohdistuu vastaavasti 15 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä v. 2013. Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa
kohtaan ”Muut viemärilaitoksen tuotot”.
Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut
ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot,
ei ylijäämää enää esitetä kattamaan viemärilaitostoiminnan kustannuksia osuutena yhteisiin kustannuksiin, vaan ylijäämä esitetään
siirrettäväksi ennakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.
Selvitettävänä on edelleen poistosuunnitelman muuttaminen todellisten pitkän tähtäyksen investointikustannusten ja poistojen välisen
tasapainon saavuttamiseksi. Mahdolliset muutokset poistosuunnitelmaan olisi luontevaa toteuttaa kuntayhtymän organisaation kehittämishankkeen yhteydessä.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
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a)

käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman
2013-2017 ja talousarvion 2013 luonnoksen lausuntokierrosta varten,

b)

pyytää jäsenkuntien lausunnot yhtymäkokoukselle
tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 1.10.2012
mennessä ja

c)

merkitä tiedoksi talousarvion perustelut (liite 1).

Käsittely:

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen esitteli taloussuunnitelmaa
vuosille 2013 – 2017 sekä talousarvion vuodelle 2013 ja asiasta
käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

65 §
RAHOITUSSOPIMUS TUUSULANJOEN SIMPUKKAINVENTOINNISTA V. 2012
Uudenmaan Ely-keskus on velvoittanut kuntayhtymän luvanhakijana laatimaan Tuusulanjoen kunnostustöiden vaikutuksia koskevan loppuraportin tämän vuoden aikana. Erityisen tarkkaan joudutaan raportoimaan hankkeen vaikutukset rauhoitetun vuollejokisimpukan esiintymiseen. Uudenmaan ympäristökeskus kustansi
joen kunnostushankkeen aikana tehdyt simpukkatutkimukset hankerahoituksen puitteissa, mutta hankkeen valmistuttua syksyllä
2009 ei Ely-keskus ole enää rahoittanut seurantatutkimuksia.
Hankkeen valmistumisen jälkeen yleisjaosto oikeutti 23.6.2010 (Yj
2/10, 5 §) toimitusjohtajan allekirjoittamaan enintään 8 967,53 euron (alv 0 %) hintaisen rahoitussopimuksen Tuusulanjoen kesän
2010 simpukkaseurannasta simpukkatutkija Ilmari Valovirran toimenpide- ja rahoitusesitykseen perustuen.
Kuntayhtymän rahoittamassa kartoituksessa vuollejokisimpukoiden määrä oli tutkijan laatiman yhteenvetoraportin mukaan vuonna 2010 selvästi aikaisempaa suurempi kunnostetun jokialueen
alapuolisella Myllykylän tutkimusalueella. Tutkijan mukaan näin
suuri luonnollinen lisääntyminen ei ole mahdollista, joten simpukoita on arveltu kulkeutuneen virtauksen mukana ruoppausalueen
ja tutkimusalueen väliin jääneeltä jokiosuudelta, jossa ei ennen
kunnostusta tehtyjen satunnaishavaintojen mukaan kuitenkaan
havaittu esiintyneen merkittävässä määrin vuollejokisimpukoita.
Valvontaviranomaisena Uudenmaan Ely-keskus on neuvottelumuistiossaan 22.5.2012 todennut, että ’tutkimusalueen yläpuolisen alueen (jolta ilmeisesti on kulkeutunut simpukoita tutkimusalueelle) tilanteen selvittämiseksi sillä tehdään tutkimus tänä
vuonna ja tulokset otetaan mukaan loppuraporttiin’. Rahoitus jäisi
kuntayhtymän (luvanhakijan) vastuulle.
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Simpukkatutkija Ilmari Valovirran toimenpide- ja rahoitusesitys,
’Tuusulanjoen vuollejokisimpukkamäärien muutokset’ (15.8.2012),
on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 2. Tutkijan näkemyksen
mukaisesti tutkijan tutkimustarvetta alueella olisi enemmänkin,
mutta laajempaa kokonaisuutta Ely-keskus ei ole ainakaan tässä
vaiheessa edellyttänyt. Esityksen liitteenä on tutkimattomalla alueella tähän syksyyn kohdistuva suppeampi inventointi, joka on perusteltua tässä vaiheessa toteuttaa. Inventointi on esitetty tehtäväksi kuntayhtymän ja Suomen WWF, Nooan Arkin välisellä sopimuksella, jolla kuntayhtymä sitoutuu suorittamaan inventoinnista
koituvia kustannuksia korkeintaan sovittuun, kustannusarvioita
(5 890,50 €, alv 0 %) vastaavaan maksimimäärään saakka.
Kuntayhtymä on varannut tämän vuoden talousarviossaan vesistöjen kunnostusrahastosta Tuusulanjoen seurantaan 5 000 euroa.
Tutkimuksen yllättävien tulosten takia on vielä vuoden 2013 talousarvioesityksessä varattu 10 000 euroa jatkoseurantoihin.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
a)

oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan rahoitussopimuksen Tuusulanjoen syksyn 2012 simpukkatutkimuksen rahoituksesta simpukkatutkija Valovirran
toimenpide- ja rahoitusesitykseen perustuen enintään
5 890,50 euron (+alv. 23 %) maksimisummaa vastaavasti.

b)

tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti simpukkatutkimusta koskevaa
rahoitussopimusta.

Päätös:

Ehdotus a) hyväksyttiin yksimielisesti ja b) pöytäkirja tarkastettiin
heti kokouksessa.

66 §
KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN SELVITTELYVAIHE
Vantaan kaupungin luovutettua vuoden 2010 alussa Helsingin
seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) oikeutensa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES) viemärilaitokseen tehtiin Vantaan osuuden käyttämisestä ja hallinnoinnista
sopimus Vantaan kaupungin, KUVES:in ja HSY:n kesken. Koska
HSY pitää sopimussuhdetta vain väliaikaisratkaisuna, teki HSY
vuoden 2010 lopussa aloitteen KUVES:in hallinnon kehittämiseksi.
Jäsenkuntien toimesta perustettiin projektille keväällä 2011 ohjausryhmä ja HSY:n vetovastuulla toimiva työryhmä. Ohjausryhmän
toimeksiannon mukaisesti on tarkastelussa kolme vaihtoehtoa:
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1) liikelaitoskuntayhtymä
2) viemärilaitoksen eriyttäminen osakeyhtiöksi, jolloin jäljelle jäävä kuntayhtymä hoitaisi vain vesienhoitotehtäviä ja
3) 0-vaihtoehto eli organisaatio säilytetään ennallaan.
Työryhmässä on HSY:n palkkaamana konsulttina toiminut Jorma
Kesä / Oy Audiapro Ab. Työ on painottunut liikelaitoskuntayhtymävaihtoehdon selvittämiseen. Konsultti on tehnyt liitteenä 3 olevan vertailun (20.10.2011) kuntayhtymän, liikelaitoskuntayhtymän
ja osakeyhtiön välillä ja lisäksi muokannut kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen pohjalta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen (luonnos
10.8.2012). Vähäisiä tarkistuksia vaativa perussopimusluonnos (ja
sen liitteenä oleva nykyinen perussopimus) on jaettu yhtymähallitukselle.
Liikelaitoskuntayhtymämallissa lähtökohtana oli, että HSY tulisi
jäseneksi Vantaan kaupungin tilalle. Vantaan edustajien kanssa
käydyssä neuvottelussa tuli kuitenkin esille mahdollisuus, että
Vantaa voisi jäädä liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vesienhoitotoimintojen osalta nimellisellä peruspääomaosuudella ja yhden
johtokuntapaikan edustuksella. Vaihtoehtona sille on, että Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken laaditaan sopimus vesienhoitotehtäviin osallistumisesta. Kaupungin tulisi sitoutua käyttökustannuksiin vuosittain talousarvion yhteydessä tarkistettavan vesistöjen hoitokustannusten jakolaskelman mukaisesti.
Ongelmallisempaa voisi olla mahdollisesti tarvittaviin vesistöinvestointeihin osallistuminen sopimuspohjalta. Yhtymähallitukselle on
jaettu esimerkkinä vuoden 2012 talousarvion mukainen jakolaskelma.
HSY:n laatima muistio organisaatiomuotojen vaihtoehdoista jatkotoimenpide-ehdotuksineen on jaettu liitteenä 4.
Jäsenkuntien kuntajohtajat päättivät 21.8.2012 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa HSY:n muistion mukaisesti hyväksyä yksimielisesti jäsenkuntien päätettäväksi, että:
-

KUVES muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien hyväksymällä jaetun luonnoksen mukainen perussopimus, jonka työryhmä kokouksessaan vielä eräiltä osin täydentää ja tarkistaa,

-

liikelaitoskuntayhtymässä HSY tulee jäseneksi Vantaan tilalle,

-

HSY sitoutuu huolehtimaan siitä, että vähintään yksi kuntayhtymän johtokunnan jäseniksi valittavista on Vantaalla
luottamustoimeen kelpoinen henkilö ja

-

Vantaan osallistumisesta kuntayhtymän vesistöjen hoidon
kustannuksiin tehdään sopimus.
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Ohjausryhmän kokouksen muistioluonnos jaetaan yhtymähallitukselle pöydälle.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

käy keskustelun kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtoselvityksistä ja

b)

merkitsee tiedoksi ohjausryhmän päätöksen, jonka
mukaisesti Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä esitetään 1.1.2013 lukien muutettavaksi liikelaitoskuntayhtymäksi, siten, että HSY tulee jäseneksi Vantaan tilalle ja Vantaan osallistumisesta kuntayhtymän vesistöjen hoidon kustannuksiin tehdään
sopimus.

Käsittely:

Yhtymähallitukselle jaettiin ohjausryhmän muistioluonnos. Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti ohjausryhmän muistiota, jatkotoimenpiteitä sekä aikataulukysymyksiä.

Päätös:

Yhtymähallitus
a)

keskusteli kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehdoista ja

b)

merkitsi tiedoksi ohjausryhmän päätöksen.

67 §
TUKHOLMAN JÄTEVEDENPUHDISTUKSEEN TUTUSTUMINEN
Kuntayhtymä järjestää yhtymähallituksen kokousmatkan (22.24.8.) yhteydessä yhteistyössä HSY Veden kanssa tutustumiskäynnit Tukholmaan Käppalan jätevedenpuhdistamolle (kuntayhtymäpohjainen hallinto) sekä kaupunkialueen hulevesien puhdistamista varten toteutettuun kosteikkokohteeseen. Tutustumiskäyntien alustava aikataulu (23.8.) on jaettu yhtymähallitukselle
oheisena. Tutustumiskohteita esitellään tarkemmin kokouksessa.
Tj:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin.

68 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 10.10.2012 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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69 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15, ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla..../....2012

Järvenpäässä ..../....2012

Heikki Raittila

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.

