Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

1(11)
Yhtymäkokous 28.11.2014

KOKOUSAIKA

Perjantai 28.11.2014 kello 13.00 – 15.00

KOKOUSPAIKKA

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2, kokoustila Viesti
87700 KAJAANI

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Nousiainen Matti
Ahoniemi Pasi
Heikkinen Jorma
Holappa Veijo
Nurkkala Ari
Klemetti Arto
Komulainen Antti
Korhonen Jouko
Leinonen Aino

Kajaani, yhtymäkokousedustaja
Paltamo, yhtymäkokousedustaja
Puolanka, yhtymäkokousedustaja
Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja
Hyrynsalmi, yhtymäkokousedustaja
Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja
Kuhmo, yhtymäkokousedustaja
Sotkamo, yhtymäkokousedustaja
Vaala, yhtymäkokousedustaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Oikarinen Jukka
Matti Nissinen
Kinnunen Niina
Määttä Ari
Heikkinen Seija
Nykänen Kati
Komulainen Ilmo
Keränen Eero

Toimitusjohtaja
Yhtymähallituksen pj., Kajaani
Yhtymähallituksen, Suomussalmi
Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo
Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani
Yhtymähallituksen jäsen, Hyrynsalmi
Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo
Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Nousiainen

Jukka Oikarinen

nro 3/2014

(x)
(-)
(-)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

(x=paikalla)

(x)
(x)
(x)
(-)
(-)
(-)
(-)
(x)

(x=paikalla)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kajaani ___.12.2014
Allekirjoitukset

Ari Nurkkala
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kajaani ___.12.2014

Veijo Holappa

Paikka ja päivämäärä

Kajaani 12.12.2014
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Arja Korolainen

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
1§

2(11)
Yhtymäkokous 28.11.2014

nro 3/2014

KOKOUKSEN AVAUS
Matti Nissinen avasi kokouksen.

2§

YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakirjojen tarkastus:
Yhtymäkokous:
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Nousiainen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen.
Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –
paikka.
Yhtymäkokous:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Ari Nurkkala ja Veijo Holappa.
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan
tarkastajille.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän
toimistossa pe 12.12.2014 klo 9.00 – 15.00. Kopio pöytäkirjasta on kuntien ilmoitustauluilla.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Perustamissopimuksen 4.1.7 mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 44 (29.10.2014). Hallituksen esityksillä täydennetty
pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin viikolla 46 (10.11.2014).
Yhtymäkokous:
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin esityslista.
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PUHDISTAMOLIETTEIDEN VASTAANOTON ALOITTAMINEN
Yhtymähallitus 17.10.2014 § 23
Osa kuntien vesilaitosten nykyisten kompostointikenttien luvista on päättymässä.
Sotkamon laitoksen lietteet ajetaan jo tällä hetkellä Kajaaniin kompostoitavaksi. Kajaanin kompostointikentän lupa päättyi vuoden 2013 lopussa ja sille on haettu jatkoaikaa 2015 vuoden loppuun. Alue sijaitsee Auralan alueella, joka on tietojen mukaan
siirtymässä UPM:lle viimeistään 2017. Muiden kuntien luvat päättyvät myös tulevina
vuosina. Lietteen vastaanotto päättyy käytännössä Auralan kompostointialueella kesällä 2015, koska kompostointitoiminnan tulee päättyä vuoden 2015 lopussa.
Kainuun ELY-keskus hallinnoi hankkeen ”Eloperäiset jätteet kiertoon” vuosina 2008 –
2010. Hankkeessa olivat mukana kaikki Kainuun kunnat, Ekokymppi ja jätehuoltoyrityksiä. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja eloperäisen jätteen puutteelliseen
käsittelykapasiteettiin, käsittelytekniikkaan ja parempaan hyötykäyttöön. Hankkeessa
selvitettiin Kainuussa syntyvien eloperäisten jätteiden (lietteet, biojätteet, ym.) määrä
sekä mahdolliset uudet käsittelypaikat ja tavat. Samalla tutkittiin myös tuotteiden
mahdollista hyötykäyttöä käsittelyn jälkeen (energia, lannoite). Ympäristövaikutusten
arviointi toteutettiin myös hankkeen toimesta eri käsittelyvaihtoehdoille ja paikoille.
Hankkeessa syntyneet vaihtoehdot:
- Parkinniemen biokaasulaitos
- Majasaarenkankaan biokaasulaitos
- Majasaarenkankaan aumakompostointi / rakeistus
Hankkeen vaihtoehtojen pohjalta kokoontui Kainuun vesilaitosten johtajat arvioimaan
yhteistä vaihtoehtoa. Arvioinnin perusteella vesilaitosten johtajat esittivät valittavaksi
Majasaaren aumakompostointia tulevaisuuden käsittelyvaihtoehdoksi. Perusteina olivat pienimmät kokonaiskustannukset, vaiheittaisen toteutuksen mahdollisuus, helposti hallittava prosessi, hyvä sijainti ja mahdollinen jatkokäsittely.
Kajaanin ja Sotkamon hallinto on käsitellyt esityksen ja hyväksyneet jätevesilietteiden
käsittelyratkaisuksi edellä mainitun aumakompostoinnin.
Nykytilanne:
Ekokymppi on teettänyt esisuunnitelman lietteiden vaatimasta kompostointialueesta
Majasaaren itäpuoleiselle alueelle. Aluetta ei ole vielä lähdetty toteuttamaan johtuen
keskeneräisestä ympäristöluvan tarkastusprosessista. Majasaaren jätekeskuksen
ympäristöluvan tarkastushakemus on jätetty Pohjois-Suomen AVI:iin marraskuun lopussa 2013. Luvan käsittely kestänee jonkin aikaa ja lupaa perinteisen aumakompostoinnin jatkamiseksi ei voi pitää aivan varmana ennen lupapäätöksen saamista.
Erilaisia käsittelyvaihtoehtoja on myös kartoitettu ja pilotoitu. Lietteen rakeistusta on
testattu koelaitoksella Majasaaressa useamman vuoden ajan ja prosessi näyttää olevan toimiva. Menetelmälle on haettu patentit Suomeen, EU:iin, Venäjälle ja Kiinaan.
Kiinan patentti on voimassa ja muiden käsittely on vielä kesken. Menetelmässä on
kuitenkin vielä kehitettävää mm. sekoitus ja syöttölaitteiston osalta ja se ei ole tällä
hetkellä potentiaalinen vaihtoehto.
Lietteiden mädätystä on selvitetty lisää EJK-hankkeen perusteella. Ajatuksena on yksinkertaisempi suljettuun kiertoon perustuva prosessi ilman mädätteen kuivausta ja
kompostointia. Prosessissa liete mädätetään normaalisti, mutta mädäte pyritään käyttämään suoraan lannoitteena joko pelto- tai energiakasviviljelyyn. Mädätyksen tuloksena saatava metaanikaasu käytettäisiin lämpöenergiana / sähkönä. Myös liikennepolttoainekäyttöä selvitetään. Esiselvitykseen haettiin rahoitusta TEKES:ltä, mutta
hanketta ei hyväksytty rahoitettavaksi. Lisäksi esiselvityksessä kaavailtu paikka Sep-
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pälän maatalousoppilaitoksen yhteyteen osoittautui maanomistajan kannalta kielteiseksi.
Ekokymppi on käynnistänyt oman selvityksen tekemisen suljetun kierron biokaasulaitoksesta. Selvityksen tekee Envitecpolis Oy (Mika Arffman, Mika Juvonen ja Toni
Taavitsainen). Sijoituspaikaksi on kaavailtu Majasaaren jätekeskusta. Selvityksessä
tutkitaan myös maatilojen halukkuus lannoitekäyttäjiksi, käytöstä poistettujen turvesoiden peltoviljelykäyttö ja kaasun hyödyntämismahdollisuudet muillakin tavoilla, kuin
Majasaaren tarpeiden osalta (mm. sähkö, liikennepolttoaine ym.). Selvitys valmistuu
marraskuun aikana, alustavat kannattavuuslaskelmat saadaan lokakuun puolivälissä.
Syksyn aikana on lisäksi aloitettu lietteiden ja tuhkan sekoituskokeet laboratoriossa,
joilla kartoitetaan Kainuun ja lähialueiden voimalatuhkien soveltuvuutta maanparannuskäyttöön. Kokeilla selvitetään lietteen hygienisointia, kestävyyttä eroosiota vastaan ja kasvuominaisuuksia. Kokeiden perusteella tehdään koealueet maisemointiin /
viheralustaksi.
Aikataulu:
Auralan kompostikentän luvan jatkoaika päättyy 2015, joten uudella käsittelyratkaisulla on kiire. On todennäköistä, että mikään kaavailuista vaihtoehdoista (Majasaaren
kompostikenttä / mahdollinen mädättämö) ei toteudu ennen ko. ajankohtaa. Majasaareen on mahdollista rakentaa kesällä 2015 riskillä ennen ympäristölupapäätöstä osa
esisuunnitellusta kompostialueesta. Samalla jatketaan paikallista mädättämövaihtoehdon selvitystä.
Lietteen ja tuhkan mahdollinen maanrakennuskäyttö selviää syksyn aikana sekoistuskokeiden ja kenttäkokeiden perusteella. Onnistuessaan tämä menetelmä antaa
ratkaisun lietteiden käsittelylle useammaksi vuodeksi, jolloin mahdollisen biokaasulaitoksen toteutuksella ei olisi ajallisesti kiirettä, eikä lietteitä tarvitsisi kuljettaa käsittelyyn alueen ulkopuolelle.
Varasuunnitelma:
Kuopioon ja Ouluun on rakennettu/rakenteilla biokaasulaitokset Biotehdas Oy:n toimesta. Heidän kanssa on käyty neuvotteluja tilapäisen käsittelyn osalta esim. kolmen
vuoden ajaksi. Tänä aikana Sotkamon ja Kajaanin lietteet ajettaisiin käsiteltäväksi
Biotehdas Oy:lle. Ekokymppi hoitaa neuvottelut ja käytännön toiminnan vesilaitosten
puolesta. Rajapinnat olisivat puhdistamojen lietteen purkupaikoilla kesästä/syksystä
2015 alkaen.
Siirtymäaikana saadaan selvyys Majasaaren ympäristöluvasta kompostoinnin osalta
ja myös esiselvitys ja tarkemmat kustannuslaskelmat mahdollisen paikallisen mädättämön rakentamisen / materiaalin hyötykäyttämisen osalta.
Päätöksenteko:
Perussopimuksessa ja jätelaissa ei suoranaisesti ole mainintaa puhdistamolietteiden
käsittelyvastuusta, joten kuntayhtymässä on syytä tehdä erillinen päätös peruskuntien jätevesipuhdistamoiden lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä kuten vesilaitosjohtajat ovat esittäneet EJK-hankkeen perusteella.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
päättää aloittaa peruskuntien jätevesipuhdistamoiden ylijäämälietteen vastaanoton ja
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käsittelyn vuoden 2015 kesästä alkaen vesilaitosjohtajien ja Kajaanin sekä Sotkamon
kunnan esitysten mukaisesti.
Puhdistamolietteet pyritään käsittelemään ja hyödyntämään ensisijaisesti Kainuun
alueella. Käsittelytapa ja paikka valitaan syksyn aikana valmistuvien koejärjestelyiden
ja selvitysten perusteella vuoden 2015 alkupuolella.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Toimitusjohtajan antaman tarkentavan selvityksen ja käydyn keskustelun jälkeen puhdistamojen ylijäämälietteen vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen
hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi Kuhmon kaupungin ohjeistus yhtymäkokousedustajalle:
- Kuhmon kaupungin ympäristöluvan voimassa ollessa Kuhmo ei osallistu ylijäämälietteen käsittelyyn muun kuin oman kunnan osalta Kuhmossa.
Merkittiin tiedoksi Kajaanin kaupungin ohjeistus yhtymäkokousedustajalle.
-

-

-

Jätelietteen käsittelyvastuu on jatkossa Ekokympillä, joka jatkaa käsittelyn suunnittelua kuntien aiemmin antamien linjausten mukaisesti (ottaen kuitenkin huomioon jo tekniikan kehittymisessä ym. tapahtuneet muutokset, vrt. aumakompostointi).
Ekokympin tulee selvittää vuoden 2015 aikana eri vaihtoehdot käsittelyn toteuttamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tulee selvittää yhteistyö Renforsin rantaan toimintaa suunnittelevan Jahotec Oy:n kanssa. Kilpailuttamisvelvoite ja mahdolliset tarjoajat sekä neuvottelullisen yhteistyömallin käyttö on selvitettävä.
Selvityksessä tulee ottaa kantaa siihen, onko tulevaisuudessa tarpeen / järkevää
olla käsittelymahdollisuus sekä Majasaaressa että Renforsin rannassa.
Ekokympin tulee pidättäytyä omista investointipäätöksistä siihen saakka, kun yhteistyömahdollisuudet on selvitetty.
Selvitystyön vaiheista tulee raportoida kaupungille ainakin huhtikuussa ja lokakuussa 2015.
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TALOUSARVION 2014 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN
Yhtymähallitus 17.10.2014 § 24
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä liittyi osakkaaksi Riikinvoima Oy:öön 30.9.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymän osakepääoman suuruus
Riikinvoima Oy:ssä on 194 861 euroa. Rahoitusaikataulun mukaan osakepääoma sitoutuu yhtiöön siten, että vuoden 2014 aikana erääntyy 19 220 euroa ja vuoden 2015
aikana 175 641 euroa.
Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2014 ei ole varattu määrärahoja osakepääomasijoitukseen.
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous tekee talousarvion investointiosaan lisäyksen ”Osakkeet ja osuudet” ja varaa siihen:
- Riikinvoima Oy:n osakepääoma 19 220 euroa.
Vuoden 2015 aikana sitoutuva osakepääoma käsitellään vuoden 2015 talousarvion
käsittelyn yhteydessä.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi Kuhmon kaupungin ohjeistus yhtymäkokousedustajalle:
- Kuhmo huomauttaa jätehuollon kuntayhtymää osakkeiden hankintaan liittyvän rahoituksen järjestämisestä. Kuhmo edellyttää, että jätehuollon kuntayhtymä toimittaa tulevista investoinneista tarkemmat selvitykset Kuhmon käyttöön.
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JÄTETAKSA VUODELLE 2015
Yhtymähallitus 7.11.2014 § 30
Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim.
jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon
kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut
määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan
tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Jätetaksaan on tehty tarvittavat tarkastukset palvelujen oston ja palkkojen indeksimuutosten ja muuttuneiden käsittelykustannusten osalta. Seka- ja energiajätteestä
valmistetun kierrätyspolttoaineen hyödyntäminen on muuttunut taloudellisesti negatiiviseksi paikallisen hyödyntämisen vähenemisen vuoksi. Korotusta tapahtuu myös jäteverossa, joka nousee vuoden 2015 alusta 5 eurolla 55 euroon/tonni.
Toimitusjohtajan ehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein
liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2015.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2016-2017 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
Yhtymähallitus 7.11.2014 § 31
Vuoden 2015 talousarvio on laadittu vuoden 2013 ja 1.9.2013 – 30.8.2014 toteutumaa hyväksikäyttäen, muutetun jätehuollon järjestämismallin mukaan sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman ohjeita noudattaen.
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2015 esitettäviä
jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen.
Palkkakustannuksissa on arvioitu työehtosopimuksien mukaisiksi korotuksiksi vuoden
2014 tasoon yleissopimuksen ohjeen mukaan 0,3 prosenttia ja palkkojen sivukulut on
laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (2014) mukaan. Henkilöstömäärä
pysyy entisellään.
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole arvioitu
kasvua. Energiajätteen ja sekajätteen hyödyntämistä jatketaan sopimuksen mukaisesti vuoden 2015 loppuun. Vuoden 2016 kesäkuusta alkaen valtaosa sekajätteestä
tullaan kuljettamaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä.
Erilliskerätty energiajae ja osa sekajätteestä käsitellään edelleen omana toimintana.
Uutena toimintana varaudutaan aloittamaan puhdistamolietteiden käsittely kesällä
2015.
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on laadittu vuoden 2014
talousarvion perusteella.
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan
järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit. Puhdistamolietteen käsittelytapaa
ei vielä ole päätetty.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion
vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosille 2016 ja 2017 sekä investointisuunnitelman vuosille 2015 – 2017.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 15.00 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valistusviranomainen on Oulun hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU

Käyntiosoite:
Isokatu 4
90100 OULU

Fax:
Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15:
029 56042841
029 5642800
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaisille
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos valittajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

