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Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:52
Ahonen Reeta, varajäsen
Caglayan Merve
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Stenhäll Jaakko
Torkkola Sinikka
Lyly Lauri, pormestari
Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Nääppä Annina, controller
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Sairanen Esa, toimitusjohtaja/Pirkanmaan Voimia Oy, saapui 14:33,
poistui 14:41
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 14:53, poistui 15:21
Kaivonen Juha, hankekehityspäällikkö, saapui 14:53, poistui 15:21
Eskelinen Satu, toimitusjohtaja/Tampereen vuokratalosäätiö, saapui 15:
23, poistui 15:52
Taina Anneli

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
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Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.03.2019

Jaakko Stenhäll

Reeta Ahonen
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Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
19.03.2019

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri
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§ 19
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 20
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Stenhäll ja Reeta Ahonen (varalle
Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola).
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Stenhäll ja Anneli Taina (varalle
Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana sekä käsin että sähköisesti viimeistään
maanantaina 18.3.2019.
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§ 21
Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna
2018
TRE:1580/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397
ja controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille vuodelle 2018 asetettujen toiminnan
tavoitteiden toteutuminen merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin talousarvion
hyväksymisen yhteydessä (13.11.2017 § 308) kaupungin liikelaitoksille
sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2018.
Liikelaitoksille asetettiin 19 liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta.
Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia.
Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia
tavoitteita 89 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja
ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja
yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja
kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole
kuitenkaan sitovia.
Liikelaitokset raportoivat vuoden 2018 aikana toiminnan tavoitteiden
toteutumisesta tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun toteutumatilanteen
osalta. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat
tammi-helmikuussa 2019. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset
ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot
esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.
Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa
joko kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 19 tavoitteesta vuoden loppuun
mennessä kuusi toteutui kokonaan ja viisi tavoitetta toteutui
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osittain. Seitsemän tavoitetta jäi toteutumatta. Yhden tavoitteen
toteutumista ei voitu saaduilla tiedoilla arvioida luotettavasti.
Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan
tilinpäätökseen. Tytäryhteisöille asetetuista 89 tavoitteesta toteutui 54
tavoitetta ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta. Viisi tavoitetta toteutui
osittain. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui
kokonaan tai osittain 66 prosenttia. Vuonna 2018 valtuuston
hyväksymästä kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta johtuen
joidenkin kaupungin tytäryhteisöjen osinkotavoitteita kasvatettiin
loppuvuodesta 2018 verrattuna alkuperäisessä talousarviossa
asetettuihin tavoitteisiin.
Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.
Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja
Viitala/tarla
Liitteet

1 Liikelaitosten omistajatavoitteiden raportointi 14.3.2019
2 Tytäryhteisöjen omistajatavoitteiden raportointi 14_3_2019 korjattu
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§ 23
Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2019 alkavaksi
toimikaudeksi
TRE:1661/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2019
yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle nimetään:
Ateljeetalo Oy, Juho Tervo
Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen
Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen
Pikassos Oy, Mahmoud Machaal
Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen puheenjohtajaksi ja Joanna Leino
Tampereen Monitoimiareena Ky, Tero Tenhunen ja Satu Eskelinen
Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Sakari Lisma
Tuotekehitys Oy Tamlink, Anna-Kaisa Heinämäki ja varalla Tero Mettinen
YH Kodit Oy, Erkki Uusi-Rauva (pj),Jouni Markkanen ja Jyrki Koskinen;
hallintoneuvosto nimetään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajille yhtiökokouksissa.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2019
yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle nimetään:
Ateljeetalo Oy, Pekka Anttila
Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen
Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen
Pikassos Oy, ________
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Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen puheenjohtajaksi ja Joanna Leino
Tampereen Monitoimiareena Ky, Tero Tenhunen ja Satu Eskelinen
Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Sakari Lisma
Tuotekehitys Oy Tamlink, Anna-Kaisa Heinämäki ja varalla Tero Mettinen
YH Kodit Oy, ________ (pj), ________ ja _________; hallintoneuvosto:
_________, _________, _________ , _________, _________ ja _________.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin
edustajille yhtiökokouksissa.
Kokouskäsittely
Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan
seuraavasti "Ateljeetalo Oy:n hallitukseen nimetään Juho Tervo, Pikassos
Oy:n hallitukseen nimetään Mahmoud Machaal, YH Kodit Oy:n
hallitukseen nimetään Erkki Uusi-Rauva (pj), Jouni Markkanen ja Jyrki
Koskinen ja hallintoneuvosto nimetään seuraavassa konserijaoston
kokouksessa." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen
olevan asian käsittelyn pohjana.
Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.
Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi päättyy kevään 2020
yhtiökokoukseen.
Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä
hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun
lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan
kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus-
ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla
on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä
hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi
aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi
toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön
hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti
riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.
Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta,
mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi
osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin
lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean
osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen
jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien
osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään
yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle.
Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä
merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita
ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.
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Hallituksissa ja hallintoneuvostossa ovat edellisellä kaudella toimineet:
Ateljeetalo Oy, Pekka Anttila
Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen
Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen
Pikassos Oy, Johannes Tolonen
Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen (pj) ja Joanna Leino
Tampereen Monitoimiareena Oy, Tero Tenhunen ja Satu Eskelinen
Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Sakari Lisma
Tuotekehitys Oy Tamlink, Anna-Kaisa Heinämäki ja varalla Tero Mettinen
YH Kodit Oy, Erkki Uusi-Rauva (pj), Jouni Markkanen ja Pekka Salmi
(eronnut jäsenyydestä), Hallintoneuvosto: Aila Dündar-Järvinen (vpj)
ja Salla Tenho
Tiedoksi
Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne
Salonen, Markus Kiviaho
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§ 24
Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2020
TRE:1543/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen
Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupungin edustajiksi Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen
vuodelle 2020 nimetään puheenjohtajaksi Riitta Ollila ja jäseneksi Harri
Airaksinen.
Perustelut
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry pyytää 20.2.2019 päivätyllä
kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa,
puheenjohtajan ja jäsenen, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n
hallitukseen vuodeksi 2020.
Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n 1 mom. mukaan yhdistyksen asioita hoitaa
hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
yhdeksän jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen
kaupungin, kaksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen
ammattikorkeakoulun, yksi Poliisiammattikorkeakoulun ja neljä muiden
kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Kaupunkia pyydetään
nimeämään puheenjohtaja ja jäsen.
Tampereen kaupungin nimeäminä edustajina kuluvana vuonna ovat
olleet Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Aarre Heino.
Hallitus valitaan kokouksessa 10.4.2019.
Tiedoksi
nimetyt, Ritva Ojalehto/Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Janne
Salonen
Liitteet

1 Tampereen kesäyliopistoyhdisrys ry:n kirje 20.02.2019
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§ 25
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:232/00.04.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Annina Nääppä
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi konsernijaoston päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona
27.3.2019 kello 12.00 alkaen.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:
n toimitusjohtaja Esa Sairaselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen
päätöksentekoa.
Pekka Salmi poistui kokouksesta kohdan 1 käsittelyn jälkeen.
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo
Rantaselle ja hankekehtiyspäällikkö Juha Kaivoselle kohdan 5 ajaksi . He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja
poistui ennen päätöksentekoa.
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen
Vuokratalosäätiön toimitusjohtaja Satu Eskeliselle kohdan 2 ajaksi. Hän
oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja
poistui ennen päätöksentekoa.
Perustelut
1) Merkitään tiedoksi Pirkanmaan Voimia Oy:n tilannekatsaus. Samalla
uusi toimitusjohtaja Esa Sairanen esittäytyy konsernijaostolle.
2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Vuokratalosäätiön
toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Satu Eskelinen esittelee
katsauksen.
3) Merkitään tiedoksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilannekatsaus.
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4) Suomirata Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tilannekatsaus:
Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 84 esittää valtuustolle,
että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata
Oy -hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan
ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset
sopimukset. Samalla kaupunginhallitus esitti, että Tampereen kaupunki
merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita enintään 4,0
miljoonalla eurolla. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tunnin matka-
aikaan kykenevä junayhteys Helsinki - Helsinki-Vantaan lentoasema -
Tampere välille. Hallintosäännön perusteella yhtiön yhtiöjärjestyksen ja
osakassopimuksen hyväksyy kaupunginhallituksen konsernijaosto. Yhtiön
tulevien osakkaiden, Pohjolan Rautatiet Oy (valtio), Helsingin kaupunki,
Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki ja Finavia Oy välillä on
neuvoteltu yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta Liikenne- ja
Viestintäministeriön vetämänä. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys eivät ole
vielä valmiit, joten konsernijaosto ei niitä voi hyväksyä 14.3. Jaoston tulee
järjestää maaliskuun lopulle ylimääräinen kokous asiasta päättämiseksi,
koska yhtiön perustamisen ja sopimusten allekirjoittamisen on määrä
tapahtua ennen seuraavaa konsernijaoston varsinaista 9.4. kokousta.
Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtaja Teppo Rantanen sekä
liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen antavat kokouksessa
tilannekatsauksen sopimusten tämän hetkiseen tilaan.
5) Hiedanrannan kehitysohjelma ja kehitysyhtiön perustaminen:
Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on laadittu selvitystä
Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävien toteuttamisesta kehitysyhtiön
avulla. Tehtävää on tarkasteltu useista näkökohdista ja useilla eri
malleilla. Ratkaisun on oltava Tampereen kaupungin talouden kannalta
perusteltu ja tehokas. Luotavan mallin pitää tarjota edellytys hyvälle
yhteistyölle Lielahden ja Hiedanrannan alueen nykyisten
kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Yhtiössä on oltava hyvä ja
yhteistyökykyinen organisaatio, joka koordinoi ja edistää alueen
kehittämistä kaikkien Tampereen kaupungin toimialojen keskeisten
tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteluissa lähdetään siitä, että
Hiedanrannan kehitysohjelma säilyy edelleen osana Tampereen
kaupungin johtamisjärjestelmää. Ohjelmasuunnitelma ja
etenemissuunnitelma hyväksytään edelleen kaupunginhallituksessa.
Yhtiö ei itse päätä alueen kehittämisen tavoitteista ja aikataulusta vaan
toimeenpanee ohjelmasuunnitelmaa ja etenemissuunnitelmaa
palvelusopimuksen mukaisesti. Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen
johtaja Teppo Rantanen sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto
Vuojolainen antavat kokouksessa tilannekatsauksen Hiedanrannan
kehitysohjelman tehtävien toteuttamisesta kehitysyhtiön avulla.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21, §25
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§22, §23, §24
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

