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Kunnanvaltuusto § 30 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvalt § 30 
 Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (KuntaL 103.1 §).

 KuntaL 94.4 §:n ja hallintosäännön 83.2 §:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on
tiedotettava kunnan verkkosivulla.

 Käytäntönä lisäksi on ollut, että kutsu julkaistaan Rantalakeus
-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.

 
 Merkitään, että kutsu on 
 - lähetetty valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 24.8.2020 ja
 - julkaistu kunnan verkkosivulla 26.8.2020
 
 Lisäksi kutsu on  julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla

26.8.2020 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 26.8.2020
 

 Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
 17  varsinaista valtuutettua.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanvaltuusto § 31 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvalt § 31 
 Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta

laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kukkohovi ja Sirpa
Laitinen-Kauppi.
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Kunnanvaltuusto § 32 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Kvalt § 32 
 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei

valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 151 17.08.2020
Kunnanvaltuusto § 33 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 06/2020 (ohm. 16-18)

Khall 17.08.2020 § 151
 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tu-

los las kel ma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit ti-
lan tees ta 30.06.2020.

 Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun men nes sä 330 t eur,
joka on 53,9 % budjetoidusta (6 kk tasainen ker ty mä on 50 %).
Vastaavasti toi min ta ku lu ja on kertynyt noin 6,0 milj. eur, joka on 49,4
% budjetoidusta. 

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 2,1
milj. eur (49,7 % budjetoidusta), joihin sisältyvät kesäkuussa
täysmääräisenä maksussa olleet lomarahat.

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee kesäkuun 2020 talouden
toteutuman.

Ohm. 92 Tuloslaskelma
Ohm. 93 Tulot-menot=netto
Ohm. 94 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 33 

Ohm. 16 Tuloslaskelma
Ohm. 17 Tulot-menot=netto
Ohm. 18 Investoinnit

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 152 17.08.2020
Kunnanvaltuusto § 34 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020 (ohm. 19)

Khall 17.08.2020 § 152
 Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuo-

den 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset sekä kokouksessaan
1.6.2020 (§ 118) muutospäätöksen tiedoksi.

 Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.8.2020 muutospäätöksen kos-
kien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Edus-
kun nan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1 mo-
ment tia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 mo men-
tit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020 ja muutokset huo-
mioi daan elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien. 

 Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muu tok ses-
ta johtuva valtionosuuden lisäys vuonna 2020 on yh teen sä 278.230
eu roa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vai ku tus-
ten johdosta. 

Ohm. 95 VM:n muutospäätös 7.8.2020  
 
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan val tion osuus-

muu tos pää tök sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 34 

Ohm. 19 VM:n muutospäätös 7.8.2020

Päätös:   Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 165 31.08.2020
Kunnanvaltuusto § 35 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ruutikangas osakepääoma

Khall 31.08.2020 § 165
 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 25.4.2018 (§ 19) Lumijoen
kun nan osak kuu des ta perustettavassa Ruutikangas Oy:ssa.
Ruutikangas Oy:n osa kas so pi muk sen, yhtiöjärjestyksen ja
liiketoimintasuunnitelman hyväksyttiin kunnanhallituksessa
31.1.2019 (§ 22). 

Ruutikangas Oy:n osakepääoma on jakautunut seuraavasti: Oulun
Seudun Ampumaurheilukeskus ry 57,14 %, Limingan kehitys 28,57
%  ja Lumijoen kunta 14,29 %. 

 Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry on esittänyt Limingan ja
Lumijoen kunnille näiden osakkuuden pienentämistä  ja päättänyt
oman osuutensa kasvattamisesta yhtiön rahoitusmahdollisuuksien
parantamiseksi. Ehdotettu uusi osuuksien jakauma on Oulun
Seudun Ampumaurheilukeskus ry 76 %,  Liminka 16 % ja Lumijoki 8
%. Osakkuuden pienentäminen tarkoittaa osakekauppaa, jolla
yhdistys ostaa osakkeet kunnilta. Yhtiön hallituspaikat säilyvät
samoina, koska kuntien mukanaolo hankkeessa on merkittävä. 

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.6.2020 keskusteluasiana 
todennut, ettei osakepääoman pienentämiselle ole estettä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ruutikangas
Oy:n Lumijoen kunnan osakepääoman pienentämisen siten, että
toteutetun kaupan jälkeen Lumijoen kunnan osuus on 8 %
Ruutikangas Oy:n osakepääomasta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
 
 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kvalt § 35 

Päätös: Valtuusto hyväksyi Ruutikangas Oy:n osakepääoman pie nen tä mi-
sen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Jaakko Klaavo toimi pu heen joh-
ta ja na tämän pykälän ajan.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 4/2020 9

Kunnanhallitus § 134 15.06.2020
Kunnanvaltuusto § 36 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL -sopimus)
2020-2031 (ohm. 20-21)

Khall 15.06.2020 § 134
 

 Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen so pi-
mus (MAL-sopimus) perustuu Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan,
Lu mi joen, Muhoksen, Oulun, Tyrnävän, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja
val tion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen
tar koi tuk se na on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja val-
tion yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin
ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä seudulle tarvetta
vas taa val le monipuoliselle asunto tuotannolle ja liikennejärjestelmän
ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on
edis tää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tu ke-
vaa liikennejärjestelmää ilmaston muutoksen torjumiseksi sekä mah-
dol lis taa sujuva arki, työ markkinoiden toimivuus ja elinkeino elämän
elin voi mai suus. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen
ta voit tee na on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta lii ken-
ne suo rit tees ta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen
ja palveluiden saavutettavuutta. 

Sopimuksissa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konk reet ti-
set toimenpiteet vuosille 2020–2023. Sopimus tarkistetaan edus kun-
ta vaa li kau sit tain.  Sopimukseen on sisällytetty keskeisimmät, vai kut-
ta vim mat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja valtion yhteistyötä
edel lyt tä vät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän ke hit tä-
mis tä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimen  piteet vuosille
2020–2023. 

Sopimuksen toteutumisen kannalta on tärkeää, että myös kuntien ja
val tion muut kehittämis toimet tukevat sopimuksen tavoitteiden to teu-
tu mis ta. Kunnat varautuvat toiminnassaan ja talousarvioissaan ta-
voit tei den mukaiseen kehittämiseen ja rahoittamiseen.

Keskeiset Oulun kaupunkiseutua koskettavat toimenpiteet:

Väylävirasto tekee pääradan suunnittelun kehittämiseksi Tam pe-
re-Ou lu raidevälin välityskykytarkastelun eli tarveselvityksen mukaan
lu kien Liminka-Oulu väli. Selvityksessä vaiheistetaan kaksoisraide-
ja lisäliikennepaikkatarpeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä
mää ri te tään nopeudennosto- ja matka-aikatavoitteet henkilö- ja ta-
va ra lii ken teen osalta. Tarveselvityksen pohjalta tehdään jat ko suun-
nit te lua selvityksen osoittamista saavutettavuutta parhaiten tukevista
toi men pi teis tä enintään viiden (5) miljoonan euron eril lis ra hoi tuk sel-
la. 
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Kunnanhallitus § 134 15.06.2020
Kunnanvaltuusto § 36 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oritkarin kolmioraiteen rakentamisella Ouluun mahdollistetaan lo gis-
tii kan tehokkuus, alueen maankäytön kehittäminen ja elin kei no elä-
män tuotantomuutoksen liikenteellisten vaikutusten hallinta. Valtio
to teut taa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti ja
osoit taa hankkeelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen. Ou-
lun kaupunki rahoittaa kolmioraiteen rakentamista 2,4 miljoonalla
eu rol la. Hankkeen osapuolet laativat hankkeesta erillisen kus tan nus-
jakosopimuksen.

Valtio käyttää Oulun kaupunkiseudun tärkeisiin liikennejärjestelmän
toi mi vuut ta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kus tan nus te hok-
kai siin liikenneverkon parantamishankkeisiin kaudella 2020-23 yh-
teen sä enintään 6,7 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edel ly tyk-
se nä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen
vas taa van summan. 

Valtio avustaa Oulun kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen pal-
ve lui ta sopimuskaudella 2020-2023 arviolta 5,2 miljoonalla eurolla.
Val tion avus tuk sen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa
MAL-so pi muk ses sa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän ke hit tä mis-
toi men pi tei tä sekä niitä täydentäviä Oulun kaupunkiseudun jouk-
koliikennestrategian toimenpiteitä.  

Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta
Ou lun kaupunkiseudun haettavaksi 3,64 miljoonaa euroa so pi mus-
kau del la 2020-2023. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyt tö voi-
man joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen sekä jouk ko-
lii ken ne pal ve lu jen ostoon. Tuen saajan tulee raportoida avustuksella
saa vu tet tu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mu-
kaan.

Lisäksi valtio osoittaa Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kau-
pun ki seu tu jen haettavaksi valtionavustusta liikenteen palvelujen di gi-
ta li saa tioon ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi vuosina
2020-2021 yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen
hen ki lö lii ken teen palveluihin vastaavan summan.

Valtio osoittaa 0,83 miljoonaa euroa kaudella 2020-2023 Oulun kau-
pun ki seu dun kunnille valtion väyläverkolla toteutettaviin kävelyn ja
pyö räi lyn edistämistoimenpiteisiin. Rahoituksen edellytyksenä on, et-
tä kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Oulun seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyö-
räi lyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Avus tuk-
seen on varattu vuosille 2020-2023 määrärahaa Helsingin, Turun,
Tam pe reen ja Oulun seuduille haettavaksi vähintään 4,5 miljoonaa
eu roa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin
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Kunnanhallitus § 134 15.06.2020
Kunnanvaltuusto § 36 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja
myön tää rahoituksen.

Valtio osoittaa normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen
uu dis tuo tan nol le 3 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta
kes kus ta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville asunnoille.
Puu ra ken tei sil le kerrostaloille käynnistysavustus myönnetään 20 %
ko ro tet tu na. Valtio edellyttää puurakentamisen osuuden lisääntyvän
sel väs ti. Oulun kaupunkiseudun kunnat edistävät kestävän ja ener-
gia te hok kaan rakentamisen pilottihankkeita esim. puurakentamista.

Valtio osoittaa kaupunkiseudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta
kes kus ta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille.
Kun nal lis tek niik ka-avus tus ten painopiste on edellistä MAL-so pi mus-
kaut ta vahvemmin täydennysrakentamiskohteissa.

Ohm. 80  Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen (MAL) 
  sopimus 2020-2031

Ohm. 81  Ympäristöministeriön sähköposti

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 
  vuosille 2020-2031 ja antaa sopimuksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 36 

Ohm. 20 Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen (MAL)
sopimus 2020-2031

Ohm. 21 Ympäristöministeriön sähköposti

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 154 17.08.2020
Kunnanvaltuusto § 37 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eronpyyntö luottamustehtävistä/Saara Korkala

Khall 17.08.2020 § 154
 Valtuutettu Saara Korkala on kirjeellään 4.8.2020 pyytänyt eroa

luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi.

 Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut
toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta
päätöksen tekee valtuusto.(Kuntalaki 78 §)

 Saara Korkalan kunnalliset luottamustehtävät Lumijoella ovat:
 - valtuuston jäsen
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jäsen
- valtuuston vaalilautakunta, varapuheenjohtaja
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto, 
varajäsen.

Lisäksi hän toimii
- Lumijoen Vesi Oy hallituksen sekä Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano
hallituksen varajäsenenä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1) se toteaa Saara Korkalan luottamustoimet Lumijoen kunnassa
päättyneeksi;
2) valtuusto kutsuu Vasemmistoliiton ensimmäisen varavaltuutetun
Teppo Greus'in valtuutetun tilalle;
3) valtuusto valitsee Saara Korkalan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
- sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen
- valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen ja sen varapuheenjohtajan
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
varajäsenen.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
 

Kvalt § 37 

Päätös: Valtuusto totesi Saara Korkalan luottamustoimet Lumijoen kunnassa
päättyneeksi ja Teppo Greus kutsuttiin valtuutetuksi. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan jäseneksi valittiin Marja Nybacka ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kaija Kukkohovi. Valtuuston
vaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Teppo
Greus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston varajäseneksi valittiin Hannu Kukkohovi.
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Kunnanvaltuusto § 38 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen aloitteet

Kvalt § 38 
 Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen

asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 
Päätös: Todettiin, ettei aloitteita ollut.
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Kunnanvaltuusto § 39 31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kvalt § 39 Todettiin, että valtuustoseminaari pidetään Rokualla 25 - 26.9.2020

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
val mis te lua tai täytäntöönpanoa:

Pöytäkirjan pykälät: 30-34, 38-39

HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la:

Pöytäkirjan pykälät:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vai kut taa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt vir heel li ses sä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lain vas tai nen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Pöytäkirjan pykälät: 35-37

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 al-
le kir joit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jen-
nök se nä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi
lähettää postitse postin tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le
ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal lin to vi ran omais ten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti-
mak sua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-
omai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä-
mi ses tä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä ai ka na.

Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika lue taan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä ajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat kes key tet ty nä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä mää rä ajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, postiosoite: PL 189, 90101 OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Puhelin: 029 56 42800, Fax: 029 56 42841, Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi


