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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 127
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 128
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Jouni Tornio ja Sirpa Hirvasniemi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Tornio ja Sisko Sutela.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 129
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 74)
Khall § 130
KuntaL 39 §:n kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta
sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.
Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Ohm. 74

Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta, että 8.6.2020 pidetyn
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muuten ole lainvastaisia, joten päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 75-76)
Khall § 131
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Lumijoen kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esittelijä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-,
valvonta- ja toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön
kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, on
päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa
(KuntaL 134 §).
Lumijoen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan viranomaisen on
tehtävä ilmoitus neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta
kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien
pöytäkirjat:

kehitys- ja elinvoimalautakunta Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2.6.2020
perusturvalautakunta 28.5.2020

Ohm. 75-76

Oheisena pöytäkirjat

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia
lautakunnan toimivaltaan siirrettyjä asioita ja niissä tehtyjä päätöksiä
oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, joten ne ovat täytäntöön
pantavissa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset ajalla 29.5.-10.6.2020 (ohm. 77-78)
Khall § 132
Oheismateriaalina on luettelot viranhaltijapäätöksistä ajalta
29.5.-10.6.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 77-78

Päätösluettelot

Khall pj:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
ettei se ota asioita päätettäväkseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion 2021 laadintaohje (ohm. 79)
Khall § 133
Julkisen talouden tämän hetkinen tilannekuva on poikkeuksellinen ja
haasteellinen johtuen koronavirusepidemiasta ja sen vaikutuksista,
joihin liittyy huomattava epävarmuus/-selvyys, erityisesti koronakriisin
kestosta.Talouden ennustaminen on tässä hetkessä erityisen epävarmaa. Aikaisempiin supistumisen ja taloustaatuntumien ajankohtiin
verrattuna on erona, että nyt sekä tarjonnan että kysynnän puolella
yhtäaikaisesti supistumista. Mitä pidempi kriisistä tulee, sitä suuremmat kustannukset syntyvät julkiselle taloudelle.
Koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseksi päätetyt ja tehdyt
valtakunnalliset toimet heikentävät julkista taloutta tänä vuonna.
Taantuma pienentää verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja.
BKT:n arvioidaan supistuvan 5,5 % (arvio kevät 2020) vuonna 2020.
Ulkomaankaupan volyymi laskee nopeasti. Myös yksityinen kulutus
ja investoinnit supistuvat erityisen voimakkaasti tänä vuonna. Vuonna 2021 viennin kasvu palautuu ulkoisen kysynnän vetämänä. Yksityisen kulutuksen kasvu normalisoituu. Yksityiset investoinnit toipuvat hitaammin. Työllisyysaste laskee reiluun 71 prosenttiin v. 2020,
ja arvioidaan nousevan noin 72 prosenttiin v. 2022 työikäisen väestön edelleen vähentyessä.
Valtionosuusennakoiden ja verotuloennusteiden uusimmat arviot
ovat oheismateriaalissa.
Palkantarkistukset ovat 1.4.2020 alkaneella uudella sopimuskaudella on 1,22 % vuonna 2020 ja 1,8 % vuonna 2021eli korotusvaikutus
yhteensä 3,02 %.
Sote-palvelujen ulkoistussopimuksen sovintosopimus ei sisällä Lumijoen kunnalle hinnankorotusta vuodelle 2021.
Hallintokuntien kehys on seuraava:
- toimintamenot suunnitellaan vuoden 2020 talousarvion tasolla;
mahdolliset muutosesitykset perustellusti, kirjallisena;
- huomioidaan hallitusohjelman sekä kuntien tehtävissä tapahtuvat
velvoitteet ja muutokset ja kunta-alan palkankorotukset;
- toimintakuluja supistaa kunnan omat sekä hallituksen
säästötoimet;
- jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomioita vuosikatteeseen, joka on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.
Ohjetta päivitetään vielä elo-syyskuussa (elokuun budjettiriihi on
27.-28.8.2020 ja syksyn kuntatalousohjelma julkistetaan 21.9.2020.
Ohm. 79

Pöytäkirjan tarkastajat:

TA-laadintaohje
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja
päättää kunnan toimialueille annettavista talousarvio-ohjeista.

Päätös:

Merkittiin ohje tiedoksi. Toimialueet aloittavat talousarvion laadinnan
ohjeessa ja edellä tekstissä olevan kehyksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL -sopimus)
2020-2031 (ohm. 80-81)
Khall § 134
Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) perustuu Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan,
Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Tyrnävän, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja
valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen
tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin
ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.
Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä seudulle tarvetta
vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle ja liikennejärjestelmän
ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on
edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän
elinvoimaisuus. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen
tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen
ja palveluiden saavutettavuutta.
Sopimuksissa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2020–2023. Sopimus tarkistetaan eduskuntavaalikausittain. Sopimukseen on sisällytetty keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja valtion yhteistyötä
edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille
2020–2023.
Sopimuksen toteutumisen kannalta on tärkeää, että myös kuntien ja
valtion muut kehittämistoimet tukevat sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Kunnat varautuvat toiminnassaan ja talousarvioissaan tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen ja rahoittamiseen.
Keskeiset Oulun kaupunkiseutua koskettavat toimenpiteet:
Väylävirasto tekee pääradan suunnittelun kehittämiseksi Tampere-Oulu raidevälin välityskykytarkastelun eli tarveselvityksen mukaan
lukien Liminka-Oulu väli. Selvityksessä vaiheistetaan kaksoisraideja lisäliikennepaikkatarpeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä
määritetään nopeudennosto- ja matka-aikatavoitteet henkilö- ja tavaraliikenteen osalta. Tarveselvityksen pohjalta tehdään jatkosuunnittelua selvityksen osoittamista saavutettavuutta parhaiten tukevista
toimenpiteistä enintään viiden (5) miljoonan euron erillisrahoituksella.
Oritkarin kolmioraiteen rakentamisella Ouluun mahdollistetaan logistiikan tehokkuus, alueen maankäytön kehittäminen ja elinkeinoeläPöytäkirjan tarkastajat:
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män tuotantomuutoksen liikenteellisten vaikutusten hallinta. Valtio
toteuttaa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti ja
osoittaa hankkeelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen. Oulun kaupunki rahoittaa kolmioraiteen rakentamista 2,4 miljoonalla
eurolla. Hankkeen osapuolet laativat hankkeesta erillisen kustannusjakosopimuksen.
Valtio käyttää Oulun kaupunkiseudun tärkeisiin liikennejärjestelmän
toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin kaudella 2020-23 yhteensä enintään 6,7 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen
vastaavan summan.
Valtio avustaa Oulun kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen palveluita sopimuskaudella 2020-2023 arviolta 5,2 miljoonalla eurolla.
Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa
MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä sekä niitä täydentäviä Oulun kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian toimenpiteitä.
Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta
Oulun kaupunkiseudun haettavaksi 3,64 miljoonaa euroa sopimuskaudella 2020-2023. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyttövoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen sekä joukkoliikennepalvelujen ostoon. Tuen saajan tulee raportoida avustuksella
saavutettu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mukaan.
Lisäksi valtio osoittaa Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseutujen haettavaksi valtionavustusta liikenteen palvelujen digitalisaatioon ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi vuosina
2020-2021 yhteensä 7 miljoonaa euroa.
Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen
henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan.
Valtio osoittaa 0,83 miljoonaa euroa kaudella 2020-2023 Oulun kaupunkiseudun kunnille valtion väyläverkolla toteutettaviin kävelyn ja
pyöräilyn edistämistoimenpiteisiin. Rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.
Oulun seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Avustukseen on varattu vuosille 2020-2023 määrärahaa Helsingin, Turun,
Tampereen ja Oulun seuduille haettavaksi vähintään 4,5 miljoonaa
euroa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin
50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja
myöntää rahoituksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtio osoittaa normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen
uudistuotannolle 3 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta
keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville asunnoille.
Puurakenteisille kerrostaloille käynnistysavustus myönnetään 20 %
korotettuna. Valtio edellyttää puurakentamisen osuuden lisääntyvän
selvästi. Oulun kaupunkiseudun kunnat edistävät kestävän ja energiatehokkaan rakentamisen pilottihankkeita esim. puurakentamista.
Valtio osoittaa kaupunkiseudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta
keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille.
Kunnallistekniikka-avustusten painopiste on edellistä MAL-sopimuskautta 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 sopmuksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustajien ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihin (ohm.
82-83)
Khall § 135

Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto järjestää lumijokisten kutsunnat ma 26.10.2020 klo 9.00 Limingan seurakuntatalolla. Kutsuntakuulutuksessa kuntia on pyydetty nimeämään kunnan edustajat varaedustajineen kutsuntalautakuntiin. Kunnan edustajien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- ja sosiaalityöhön
perehtyneitä. Lumijoen kunnan edustajana vuonna 2019 oli hyvinvointipäällikkö ja hänen varaedustajanaan vapaa-aikatoimenohjaaja.
Kutsuntalääkäri on myös pyydetty nimeämään yhteistyössä Limingan kanssa.

Ohm. 82
Ohm. 83

Pyyntö 29.5.2020
Kutsuntakuulutus

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan/varahenkilön 26.10.2020 kutsuntatilaisuuteen.

Päätös:

Kunnan edustajaksi vuoden 2020 kutsuntoihin nimettiin Lumijoen
kunnan edustajaksi hyvinvointipäällikkö ja hänen varaedustajakseen
vapaa-aikatoimenohjaaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunnan edustaja (ohm. 84)
Khall § 136
Monetra Oulu Oy päätti yhtiökokouksessaan 12.5.2020, että yhtiölle
perustetaan neuvottelukunta. Yhtiön osakkaat perustavat
neuvottelukunnan ja jokainen yhtiön osakas valitsee yhden
edustajan neuvottelukuntaan.
Ohm. 84

Neuvottelukunnan työjärjestys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää Lumijoen kunnan edustajan Monetra Oulu
Oy:n neuvottelukuntaan.

Päätös:

Lumijoen kunnan edustajaksi nimettiin talous- ja hallintojohtaja ja
hänen varalleen kunnanjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 137

1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
-Uutiskirje 2/2020
2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntavaltuuston päätöksiä 8.6.2020
3. Kuntaliitto
-Yleiskirje: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
2019 nettokuluista
-Yleiskirje: Kunnalla on päätösvalta kotihoidonpysäköintitunnuksen
käyttöönotosta
-Yleiskirje: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava
toimeenpanoon
4. KT Kuntatyönantajat
-Yleiskirje: Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
1.4.2020-28.2.2020
-Kuntatyönantaja-lehti
-Yleiskirje: Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus
2020-2021
5. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
-Yhtiökokouskutsu 25.6.2020
6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
-Yhtymäkokous 8.6.2020 esityslista
-Yhtymähallitus 15.6.2020 esistyslista
7. Kainuun ELY-keskus
-Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen!

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 138

15.06.2020

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 138

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
- sote-lakiuudistukset lausunnolle
- Ruutikankaan tieliittymä

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

11/2020
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Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 139

11/2020

15.06.2020

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 139
- Leader-toiminnan uusi ohjelmakausi 2021-2027
- Perämeren rannikon kalatalousryhmätoiminta 2021-2027
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

19

Lumijoen kunta
LUMIJOEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

11/2020
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Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 127-133, 137-139
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 134-136
Pykälät: HvalL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 134-136
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:
Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
__________________________________________________________________________________
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU
Pykälät:
Valitusaika:
Valitus on tehtävä 30 pv:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

päätös johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimusten perusteet
Valittajan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Pöytäkirjan tarkastajat:

