KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
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Yh 7/12

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

10.10.2012 klo 17.00 – 17.40

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen, Siukola ja Majanen Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen ja Saastamoinen sekä jäsen Småträskin varajäsen Rantala Vantaan kaupungista,
käyttöinsinööri Järvinen
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät:

Sinisalo 80-95 ja 97-98 §:t
Alhonen 96 §

80 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

81 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Liisa Majanen ja Pekka
Saastamoinen.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Majanen ja Pekka Saastamoinen.
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82 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

83 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, ovatko pöytäkirjantarkastajat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 6/12.

Päätös:

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 6/12.

84 §
KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 3/12.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

85 §
TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJAT
Tj:

Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirjat 1/12 ja 2/12.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

86 §
KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS
Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 3.10.2012 tarkastuksen ja antaneet siitä liitteenä 1 olevan
kassantarkastuskertomuksen.
Tj:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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87 §
TUUSULANJÄRVI-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2017
Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelma vuosille
2013-2017 on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 2. Ohjausryhmä
hyväksyi sen 21.9.2012 huomioon ottaen esittämänsä täydennykset. Suunnitelma perustuu kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotukseen 2013-2017.
Tj:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelman 2013-2017 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti:

88 §
TARJOUS SAVION TUNNELIMITTAAMON UUDESTA VIRTAAMAMITTAUSLAITTEESTA
Yhtymähallitus hyväksyi 20.8.2008 (Yh 5/08, 78 §) kilpailutuksen
perusteella Septek Oy:n tarjouksen (8 723 €, alv 0 %) uuden
MJK-magneettiputki -virtaamamittalaitteen toimittamisesta Savion
tunnelimittaamolle 600 mm:n putkeen asennettuna. Sen mittausalue on 0-1000 l/s. Yhtymähallitus merkitsi myöhemmin 19.5.2010
(Yh 3/10, 25 §) tiedoksi mittalaitteen toiminnassa havaitut ongelmat ja hyväksyi laitetoimittajan ehdotuksen mittalaitteen vahvistinkortin vaihdon yhteydessä tehtävästä mittalaitteen anturin kalibroinnista. Laite toimitettiin marraskuussa 2010 valmistajalle kalibroitavaksi Tanskaan. Kalibrointi ei paljastanut laitteessa pientä
säätötarvetta lukuun ottamatta merkittävää virhettä ja se asennettiin tammikuussa 2011 takaisin käyttöön.
MJK:n laitteen mittaustarkkuutta testattiin talvella 2012 käyttämällä 600 mm:n putkessa rinnakkaista Labkotec Oy:n lainaamaa mittaria (Nivus). Viikon pituisen tarkastelujakson tulosten perusteella
MJK:n mittarissa arvioitiin olevan systemaattinen noin 10 % mittausvirhe koko mittausalueella, 0 – 1000 l/s. Mittaamolla on suuria
virtaamia varten toinen magneettiputkimittalaite 800 mm:n putkessa. Kun samaa vertailumittaria testattiin siinä, havaittiin mittareidet välisten erojen olevan olennaisesti pienempiä. Koska suuremman putken mittaustarkkuus näyttää olevan pienempää putkea selvästi parempi, on jätevesi johdettu maaliskuusta 2012 lähtien suuremman putken kautta, vaikka sen mittausalue (0-2000
l/s) ei pienten virtaamien vallitessa olekaan optimaalinen.
Viime kesänä ukkosesta aiheutunut ylijännite rikkoi 29.7. Savion
mittausasemalla tiedonsiirto-modeemin ja vaurioitti MJK-virtausmittaria, niin että laitetta ei voida tällä hetkellä käyttää. Koska tunnelimittaamon molempien putkien mittalaitteet on tarpeen pitää
mittausvalmiudessa ja tarkkuudeltaan asianmukaisina, on käyttöinsinööri Teemu Järvinen laatinut vertailumittauksista ja MJK-
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mittalaitteen korvaamisesta uudella laitteella liitteenä 3 olevan
muistion. Kuntayhtymä on pyytänyt Labkotec Oy:ltä tarjouksen
uudesta Nivus –virtaamamittalaitteesta, jonka hankintahinta on
5 787 € + asennus 1 000 € (alv 0 %). Labkotec Oy:n tarjous on
liitteenä 4. Tarjouksen hyväksyminen on perusteltua, koska uusi
mittalaite on hinnaltaan edullisempi ja sen testaamisesta saadut
käyttökokemukset hyviä.
Tj:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Labkotec Oy:n yhteensä 6 787
euron (+alv 23 %) hintaisen tarjouksen Nivus NFP-virtaamamittalaitteiston toimittamisesta asennuksineen Savion tunnelimittaamolle.

Käsittely:

Käyttöinsinööri Teemu Järvinen selosti tehtyä virtaamamittalaitteiden vertailututkimusta sekä esitteli eri mittalaitteiden toimintaperiaatteita. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

89 §
JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2013 TALOUSARVIO
Esitys yhtymäkokoukselle (myös esittelyteksti Yh 5/12, 64 §):
Yhtymähallitus päätti 22.8.2012 (Yh 5/12, 64 §) pyytää jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta.
Kaikkien jäsenkuntien lausunnot ovat liitteenä 5.
Järvenpään Veden johtokunta (12.9.2012) ilmoittaa, että viemärilaitostoiminnan osalta Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista suunnitelmaluonnoksesta. Lisäksi Järvenpään kaupunginhallitus (24.9.2012) ilmoittaa, että kaupungilla ei ole myöskään vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta huomauttamista
suunnitelmaluonnoksesta.
Keravan
Kaupunkitekniikka
-liikelaitoksen
johtokunta
(2.10.2012) pitää lausunnossaan käyttömaksun korotusta perusteltuna.
Tuusulan kunnanhallituksen (24.9.2012) lausunnon mukaisesti
kunta pitää tärkeänä käyttö- ja vuosimaksun suunnittelua vakaan
talouden mukaan ottaen huomioon omistajakuntien taloudellinen
tilanne, eikä sillä ole huomauttamista maksuihin. Lausunnossa todetaan, että Hyrylän siirtoviemärin loppupään lisäkapasiteettia
tarvitaan mm. Rykmentinpuiston tarpeisiin. Investointiohjelmaan ei
kunnalla ole muuta huomautettavaa kuin, että kuntayhtymän omien putkiviemärien saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen
tulisi varata tarvittavat investointirahat.
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Vantaan kaupunginhallituksen (8.10.2012) lausunnon mukaisesti kaupungilla ei ole huomautettavaa taloussuunnitelmaluonnokseen.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
(27.9.2012) ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista esitettyihin
suunnitelmiin eikä yksikköhintoihin.
HSY puoltaa lausunnossaan kuntayhtymän muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 alkaen. Lisäksi HSY puoltaa liikelaitoskuntayhtymän perustamista hanketta valmistelleen työryhmän
esityksen mukaisena ottaen huomioon kuntayhtymän hallituksen
26.9.2012 hyväksymän ehdotuksen, jonka mukaan KuntaL 79.1
§:n säännös kirjoitetaan auki liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa.
Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenkunnilla ja
HSY:llä ei ole lähivuosien toimintalinjoista suurempaa huomauttamista.
Tuusulan kunnan huomautus kuntayhtymän siirtoviemärien saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen tarvittavista määrärahoista kohdistuu lähinnä Hyrylän siirtoviemärilinjaan, jonka osalta toimenpiteet periaatteiltaan sisältyvät taloussuunnitelmaluonnokseen. Yleissuunnitelma siirtoviemärin lisäkapasiteettitarpeesta
on työn alla ja määrärahojen tarve ja toteutusaikataulu tarkentuu
myöhemmin.
Taloussuunnitelmaluonnosta on yhtymähallituksen 22.8.2012 käsittelyn jälkeen tarkistettu kuvien 4 ja 5 osalta kesän 2012 havaintoarvojen päivityksillä. Taloussuunnitelma on liitteenä 6 ja sen
ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2013 talousarvio
on taloussuunnitelman liitteenä.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus päättää
a)

merkitä jäsenkuntien ja HSY:n lausunnot (liite 5) tiedoksi,

b)

ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee jäsenkuntien
lausunnot tiedoksi ja hyväksyy ohjeellisena liitteen 6
mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2013-2017 ja

c)

ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2013 talousarvion.

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.
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90 §
JÄSENKUNTIEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT
Esitys yhtymäkokoukselle:
Perussopimuksen 13 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokouksen
syyskokouksessa vahvistetaan seuraavana kalenterivuotena jäsenkunnilta perittävän vuosimaksun ja käyttömaksun ennakon
suuruus ja maksuajat.
Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattujen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.
Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat kunnostusmaksut
ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsenkunnilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä Hyvinkäältä ja Helsingiltä
sopimuksen mukaan huhtikuussa. Tuusulanjärvi-projektin kustannusten maksuaikataulun perusteet on sovittu Järvenpään ja
Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnostamisen ohjausryhmässä.
Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 14,5 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2012 talousarvioon verrattuna käyttömaksu nousee 2,8 % ja vuosimaksu pysyy ennallaan. Maksujen määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteiksi on perussopimuksen mukaan mahdollista, ja kirjanpitokäytännönkin mukaan perusteltua. Erilaisten vesivuosien aiheuttama
jouston tarve järjestyy silloin kuntayhtymän taloudessa eikä jäsenkunnille tule vuoden tilinpäätöksen valmistuttua odottamattomia lisäperintöjä eikä palautuksia, kun ennakko ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.
Yhteenveto kuntien maksuosuuksista on liitteenä 7.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää
a)

periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,

b)

määrätä käyttömaksun yksikköhinnaksi 14,5 senttiä/m³ ja vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³,

c)

määrätä yksikköhinnat kiinteiksi,

d)

periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2013 ja

e)

periä Järvenpäältä ja Tuusulalta
projektin kustannukset 15.2.2013.

Ehdotukset a, b, c, d ja e hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuusulanjärvi-
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91 §
LÄHETEKIRJE KOSKIEN KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN
MUUTTAMISTA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI 1.1.2013 ALKAEN
Lisäys päätösehdotuksiin yhtymäkokoukselle yhtymähallituksen
26.9.2012 74 §:ssä esitetyn lisäksi:
Tj:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteen 8 mukaisen lähetekirjeen (pvm.
1.10.2012) jäsenkunnille ja HSY:lle päätösehdotuksineen ja lisätietoineen ehdotusten perusteluiksi koskien Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun kuntayhtymän muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 alkaen ja Vantaan kaupungin kanssa vesistöjen
hoitoon liittyvästä yhteistyöstä tehtävää sopimusta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti lähetekirjettä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

92 §
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT
Esitys yhtymäkokoukselle:
Perussopimuksen 13 §:n 1. kohdan mukaan tulee yhtymäkokouksen syyskokouksessaan päättää yhtymähallituksen puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista palkkioista, matkustamiskustannusten korvauksista sekä päivärahoista. Nämä asiat on koottu viimeksi 24.9.2008 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön, joka on jaettu. Tarkastuslautakunnan, hallituksen ja sen jaoston kokouspalkkiot ovat 1.5.2009 lähtien olleet 95 euroa/kokous
ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1405 €.
Yhteenveto jäsenkunnissa ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista on jaettu.
Tj:

Yhtymähallitus päättää yhtymäkokoukselle tehtävästä ehdotuksesta.

Käsittely:

Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää yhtymäkokoukselle,
että 24.9.2008 päivätty palkkiosääntö pidetään kokouspalkkioiden
ja puheenjohtajan vuosipalkkion osalta entisellään.
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93 §
TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI
Tarkastuslautakunnan järvenpääläinen jäsen Laura Nurmi on
ilmoittanut sähköpostilla syyskuussa 2012, että hän on muuttanut
pois Järvenpäästä ja pyytää muuton takia eroa lautakunnan
jäsenyydestä.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
a)

myöntää eron Laura Nurmelle ja

b)

toimittaa täydennysvaalin.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

94 §
SYYSYHTYMÄKOKOUS
Yhtymäkokouksen syyskokous on perussopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 15. marraskuuta. Kokouspaikka on kuntayhtymän toimisto ja ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa
14.11.2012 klo 15.00.
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
1

Kokouksen avaus

2

Puheenjohtajan valinta

3

Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Pöytäkirjan tarkastusmenettely

6

Kokouksen työjärjestys

7

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän
muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 alkaen

8

Luottamushenkilöiden palkkiot

9

Taloussuunnitelma vuosille 2013-2017 ja vuoden
2013 talousarvio

10

Jäsenkuntien maksujen ennakot ja maksuajat

11

Tarkastuslautakunnan jäsenen ero ja täydennysvaali
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Tj:

Päätös:

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Yhtymähallitus päättää
a)

merkitä tiedoksi syysyhtymäkokouksen pitämisen
14.11. klo 15.00 ja

b)

hyväksyä valmistellun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

95 §
VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään 20.11.2012 klo 9.00-12.00
Keravan kirjastossa Pentinkulman salissa, osoite: Paasikivenkatu
12, 04200 Kerava. Sääntömääräisinä asioina ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä hallituksen vaali. Kokouksen jälkeen erikoistutkija Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta kertoo uusista haitallisten aineiden tarkkailuohjeista.
Kuntayhtymä tilaa v. 2013 Keravanjoen vesistötarkkailua (näytteenotto, analyysit ja raportointi) yhdistykseltä 15 290 euron edestä, mikä on vuoden 2012 maksuun (16 395 €) verrattuna 6,7 %
vähemmän. Kuntayhtymän jäsenmaksuosuus, 600 euroa, nousee
30 eurolla.
Tuusulanjärvi-projektiin liittyen kuntayhtymä tilaa yhdistykseltä
vuonna 2013 Vuohikkaanojan tarkkailua yhteensä noin 2 100
eurolla ja Rusutjärven tarkkailua noin 2 500 eurolla yhdistyksen
talousarvion ulkopuolella.
Kuntayhtymän edustajana hallituksessa on ollut yhtymähallituksen
puheenjohtaja Antero Alhonen. Yleissuunnittelujaoston jäsenenä
on ollut toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen. Kuntayhtymän luottamushenkilöedustajiin hallituksessa ja syyskokouksessa sovelletaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
a)

todeta, ettei kuntayhtymällä ole huomauttamista kuntayhtymän rahoitusosuuteen yhdistyksen talousarviossa,

b)

valita ehdokkaan yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja

c)

valita edustajan yhdistyksen syyskokoukseen.
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Päätös:

Ehdotukset
a)

hyväksyttiin yksimielisesti,

b)

valittiin ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi
toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen ja

c)

yhdistyksen syyskokousedustajaksi yhtymähallituksen jäsen Ossi Honkasalo.

96 §
HENKILÖKUNNAN VUOSIJUHLA
Yhtymähallitus on vuosittain osoittanut käyttövaroistaan summan
henkilökunnan vuosijuhlan pitämistä varten. Henkilökunnan keskuudessa on suunniteltu teatterin ja illallisen muodostamaa tilaisuutta. Viime vuonna yhtymähallitus myönsi tarkoitukseen 1000
euroa.
Tj:

Yhtymähallitus päättää osoittaa määrärahan henkilökunnan vuosijuhlaa varten.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen, taloussihteeri Sinisalo ja käyttöinsinööri Järvinen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän
pykälän käsittelyn ajan.

Päätös:

Yhtymähallitus myönsi yksimielisesti 1100 euron määrärahan
henkilökunnan vuosijuhlaa varten.

97 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 7.11.2012 klo
17.00 kuntayhtymän toimistossa, edellyttäen, että siihen tulee kiireellisenä käsiteltäviä asioita ja kokouksen pitämisestä ilmoitetaan
vähintään viikko etukäteen. Muussa tapauksessa seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.12.2012 alkaen klo 17.00 Ravintola
Krapihovissa Tuusulassa (Rantatie 2) ja kokouksen yhteydessä
tarjotaan päivällinen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

98 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
80-95 ja 97-98 §:t

Antero Alhonen
96 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Järvenpäässä..../....2012

Vantaalla..../....2012

Liisa Majanen

Pekka Saastamoinen
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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.

