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Kunnanhallitus § 81 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 81

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 82 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 82

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Jouni Tornio ja Sirpa Hirvasniemi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Tornio ja Sirpa Hirvasniemi.
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Kunnanhallitus § 83 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 83

Päätös: Sillankorvan myynti päätettiin yksimielisesti ottaa lisälista-asiana
käsiteltäväksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 84 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 46-47)

Khall § 84
 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen-

joh ta ja, kun nan joh ta ja tai hallintosäännössä määrätty kunnan vi ran-
hal ti ja voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tä män lain no jal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kun nan hal li tuk sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi-
ran omai nen on teh nyt päätöksen.

 Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oi keus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hal-
lin to sään nös sä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lau ta-
kun nan alai sen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siir re tyis sä asiois sa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen-
joh ta ja, kun nan joh ta ja tai 1 momentissa tarkoitettu hal lin to sään nös-
sä määrätty kun nan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kun nan hal li tuk sen kä si tel tä väk si.

Lumijoen kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta
kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kun nan hal-
li tuk sen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asia voidaan ottaa kun ta-
lain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ot ta mi ses ta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ot ta mi ses-
ta lau ta kun nan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esit te li jä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
pää tök ses tä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kui-
ten kaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-,
val von ta- ja toi mi tus me net te lyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön
koh dis tu via ope tus toi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioi-
ta. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
ku lues sa pää tök sen tiedoksisaannista.

 Jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa vi-
ran omai sen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, on
pää tök ses tä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa
(Kun taL 134 §).

Lumijoen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan viranomaisen on
teh tä vä ilmoitus neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta
kun nan hal li tuk sen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle
te ke mis tään ottokelpoisista päätöksistä. Jos pöytäkirjaa ei tar kas te-
ta, mää rä ai ka lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien
pöytäkirjat:
  kehitys- ja elinvoimalautakunta 14.4.2020
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Kunnanhallitus § 84 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.3.2020
  perusturvalautakunta -

Ohm. 46-47 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.
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Kunnanhallitus § 85 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteuma 3/2020 (ohm. 48-50)

Khall § 85 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tu-
los las kel ma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit ti-
lan tees ta 31.03.2020.

 Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 155 t
eur, joka on 25,1  % talousarviosta (3 kk tasainen kertymä on 25 %).
Vas taa vas ti toimintakuluja on kertynyt 3 milj. eur, joka on 25,3 % ta-
lous ar vios ta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 1,07
milj eur (25,3 % budjetoidusta).

 Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä
1,579 milj. eur, joka on 27,1 % talousarviosta (v. 2019 yht. 1,590
milj. eur). Valtionosuuksia on kertynyt 1,556 milj. eur, 25 % ta lous ar-
vios ta (v. 2019 1,513 milj. eur).

 Kuntaliiton veroennustekehikko on päivitetty huhtikuun alussa
(3.4.2020). Verotulojen ennuste perustuu pääosin eri en nus te lai tos-
ten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista.
Ar viot talouskehityksestä ovat tällä hetkellä haastavat. Kuitenkin ta-
lou den kasvun hidastuminen ja taantuman mahdollisuus ovat yhä
to den nä köi sem pää. Huhtikuun veroennusteen pohjana on BKT:n
rei lu 5 % lasku kuluvana vuonna ja noin 1 % kasvu ensi vuonna se-
kä reilut 400 000 henkeä koskevat lomautukset ja arvio korona -krii-
sin kestosta (3 kk).

 Veroennusteessa on huomioitu lisäksi toteutuneet verotilitykset
maa lis kuu hun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen en-
nak ko ve ro jen kehityksestä 2.4. sekä verovuoden 2020 ve ro pro sen-
tit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta. Myös lo pul li-
set väestötiedot vuodelta 2019 on huomioitu.

 Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen
ja miten tämä vaikuttaa kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät vii-
veel lä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa täs-
tä heikennyksestä tulisi työllisyyden, näin ollen palkkasumman, ai-
em paa oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua hei-
kom man kannattavuuden johdosta.Tälle vuodelle arvioitu aiempaa
hei kom pi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden ta-
son alenemisena.

 Lumijoen osalta veroennusteen (2.12.2019) +2,1 %:n kasvu on vaih-
tu nut veroennusteen (3.4.2020) -5,3 %:n laskuun. Joulukuun ve ro-
en nus tees sa vuoden 2020 verotulot olivat yhteensä 6,03 milj. eur,
huh ti kuun veroennusteessa yhteensä 5,6 milj. eur.

 Veroennusteessa on huomioitu myös eduskunnalle annettu HE
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Kunnanhallitus § 85 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

33/2020 (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja
vii ve ko ros ta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta), joka koskee
yri tys ten verotuksen maksujärjestelyyn tehtyä muutosta. Hallituksen
pää tök sen mukaisesti kunnille korvataan vuonna 2020 väliaikaisesti
ai heu tu vat kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymiset.
Kor vaus on suuruudeltaan 547 miljoonaa euroa ja se maksetaan
kun nil le vuonna 2020. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin
hal li tuk sen toimiin koronavirusepidemiasta aiheutuneiden vai ku tus-
ten johdosta.

 Korvaus maksetaan kunnille vuoden 2020 valtionosuusmaksatuksen
yh tey des sä toukokuun 2020 maksatuksesta alkaen. Lumijoen kun-
nan korvaus on yhteensä 133 888 eur.

 Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2020 maksettua korvausta
vas taa va euromäärä lisättynä viivästyskorolla vähennetään kuntien
val tion osuus mak sa tuk sen yhteydessä vuonna 2021. Täten kor vauk-
sel la ei ole todellista, kuntataloutta pitkällä aikavälillä vahvistavaa
vai ku tus ta. Hallituksen esityksessä on oletettu verojen kertyvän täy-
si mää räi ses ti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessamme ole te-
taan näiden kertyvän yritysten tilanteen johdosta vain osittain.

 Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkaa näkymään huhtikuun
ti li tyk sis tä alkaen. Verohallinnon tietojen mukaan yhteisöjen ve ro-
vuo del le 2020 maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on alen tu-
nut tänä aikana - 6 %. Vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan vie-
lä tulevina viikkoina ja kuukausina. Tämä näkyy niin mak suun pan tu-
jen verojen kuin tilitysten jaksotuksessa. Ennakoimme mak suun pan-
nun yhteisöveron laskevan tänä vuonna vajaa -20 % ja tilitysten noin
-25 %.

 Valtiovarainministeriö päivittää ennusteitaan parhaillaan ottaen en-
nus teis saan huomioon koronaviruksen aiheuttamat paineet ta lous-
ke hi tyk seen. Ministeriön ennusteet julkaistaan Kuntatalousohjelman
yh tey des sä 16.4.

 Verotulojen kertymävaje 2019 ja sen korjaantuminen

 Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta ve ro kort ti-
uu dis tuk ses ta johtuen. Kertymävajeen suuruusarvio päivittyy huh ti-
kuus sa, kun Verohallinon verovuoden 2019 tulokehitystilasto jul kais-
taan. Kesäkuussa, kun ennakkotietoja verovuoden 2019 ve ro tuk ses-
ta julkaistaan, arviot tarkentuvat edelleen.

 Kertymävajeesta noin 80 milj. kertyi tammikuun tilitysten yhteydessä.
Muil ta osin kertymävajeen arvioidaan kertyvän verovuoden 2019 ve-
ro tuk sen valmistumisen yhteydessä ja vaikuttavan siten ve ron pa lau-
tus ten ja jäännösverojen määrään heinäkuusta alkaen. Suurimmat
vai ku tuk set näkynevät elo-syyskuun tilityksissä.
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Kunnanhallitus § 85 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee maaliskuun 2020 talouden
toteutuman.

Ohm. 48 Tuloslaskelma
Ohm. 49 Tulot-menot=netto
Ohm. 50 Investoinnit

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 86 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeaminen / Marjola (ohm. 51)

Khall § 86

Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi

Tilan 436-403-63-42 Marjola omistaja hakee poikkeamislupaa oma-
ko ti ta lon ja kahden talousrakennuksen rakentamiselle Lumijoen Var-
jak kaan Liminganlahden ran ta osa yleis kaa van alueelle, jossa kaa-
vas sa on merkinnät V (vir kis tysalue).

Lähtötiedot:

Tila   Marjola

Kiinteistötunnus 436-403-63-42

Pinta-ala  tila 0,422 ha

Liittyminen tiestöön on

Sähköverkkoon on

Vesijohtoon  on

Viemäriin  on

Pohjavesialue ei

Kaavatilanne: Rakennuspaikka rajautuu Liminganlahden ran ta-
osayleis kaa vaa lu ee seen.

Rakennusjärjestys: Lumijoen kunnan rakennusjärjestyksen mu-
kaan haja-alueelle muo dos tu van rakennuspaikan pinta-alan on ol ta-
va vähintään 3000 m2 (14 §). Rakennuspaikalle saa rakentaa enin-
tään yhden kak siasun toi sen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen.
Ra ken nus pai kan sallittu ko ko nais ker ros ala on 10 % rakennuspaikan
pin ta-alas ta (3.3).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on hankkinut kaikkien naa pu ri-
kiin teis tö jen omistajilta allekirjoituksen. Kenelläkään naapurilla ei ol-
lut huomautettavaa rakentamisesta.

Rakennuspaikkaan tutustuminen: Ehdotettu rakennuspaikka si-
jait see meren rannalla. Ra ken nus pai kalla, Va tun gin tien varrella, on
tiivis rakennuskanta.

Kiinteistöpäällikön lausunto: Poikkeamislupaa haetaan oma ko ti ta-
lon sekä kahden talousrakennuksen ra ken ta mi seen. .

Naapureilla ei ole huomautettavaa rakentamiseen ja rakentaminen
ei vaikeuta kunnan kaavoituksen tekemistä tai estä sitä. Ra ken ta mi-
sen vaikutukset ympäröivään maisemaan ovat vähäisiä, koska vie-
rei sis sä kiinteistöissä on vastaavia rakennuksia. Rakentamisessa tu-
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Kunnanhallitus § 86 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

lee kiinnittää huomiota tontin korkeuseroihin ja sen varmistamisesta
tu lee rakennuslupahakemuksen yhteydessä antaa selvitys.

Kiinteistöpäällikön ehdotus: Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että
kunnanhallitus myöntää hankkeelle poikkeamisluvan. Perustelu
ehdotukselle: Rakentamisesta ei ole haittaa kunnan kaavoitukselle
vaan se omalta osaltaan täydentää Vatungintien rakentamista.
Rakentamisen vaikutukset ympäristöarvoihin ovat vähäiset.

Ohm. 51  Kartta paikasta

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että poikkeamislupa ehdotetulle paikalle
  myönnetään kiinteistöpäällikön esittämin perustein. Poikkeuslupa on
  voimassa 2 vuotta luvan myöntämisestä. Rakennuslupa on haettava
  poikkeusluvan voimassaoloaikana.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 87 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallintosäännön muutos (ohm. 52)

Khall § 87
Kuntalain (98 §:n mukaan toimielimille kuuluvista asioista voi daan
päät tää varsinaisessa kokouksessa (kokoukseen osal lis tu vat ovat
fyy si ses ti paikalla), sähköisessä toi min ta ym pä ris tös sä tapahtuvassa
ko kouk ses sa (sähköinen kokous) tai säh köi ses ti ennen kokousta
(säh köi nen pää tök sen te ko me net te ly). Säh köi ses sä kokouksessa ja
säh köi ses sä pää tök sen te ko me net te lys sä kunnan tulee huolehtia tie-
to tur val li suu des ta ja sii tä, ett ei vät salassa pidettävät tiedot ole ul ko-
puo lis ten saatavissa.

Sähköiseen kokoukseen osallistutaan sähköisten yhteyksien avulla,
osal lis tu jien valitsemasta paikasta käsin. Tällöin puheenjohtajan ja
sih tee rin kään ei tarvitse olla fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Säh köi-
ses sä kokouksessa läsnä oleviksi todettujen tulee kuitenkin olla kes-
ke nään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (Kuntalaki 99 §).
Säh köi nen kokous voidaan käydä esimerkiksi siihen soveltuvan tie-
to jär jes tel män avulla tai videoneuvotteluyhteydellä.

Jos kokous on julkinen, on myös yleisöllä oltava mahdollisuus seu ra-
ta kokousta. Teknisestä toteutustavasta ei säädetä tarkemmin, sillä
tie to tek nii kan toimintaympäristö muuttuu  nopeasti. Kunta voi itse
päät tää, missä toimielimessä tai tilanteissa se käyttää sähköistä ko-
kous ta.

Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ajasta ja paikasta riip-
pu ma ton ta, suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvaa pää tök sen te-
koa ennen toimielimen varsinaista kokousta.  Sul je tus sa tie to jär jes-
tel mäs sä tapahtuvan päätöksenteon vuoksi me net te ly ei ole mah dol-
lis ta valtuuston kokouksissa, koska kokoukset ovat aina julkisia.
Kun nan muiden toimielinten kokousten jul ki suu des ta kunta päättää
it se, joten sähköistä pää tök sentekomenettelyä voidaan käyttää, jos
ko kouk set eivät ole julkisia.

Sähköisesti käsiteltävät asiat yksilöidään kokouskutsussa ja sa mal la
mai ni taan, mihin mennessä asia on käsiteltävä säh köi ses ti. Asia on
kä si tel ty, kun kaikki toimielinten jäsenet ovat il mais seet kantansa
asi aan ja käsittelyyn kulunut määräaika on päät ty nyt. Asia siirtyy ko-
kouk ses sa käsiteltäväksi, jos yksikin jä sen sitä vaatii tai on jättänyt
kan tan sa ilmaisematta (Kuntalaki 100 §). Sähköinen pää tök sen te ko-
me net te ly on pääsääntöisesti tarkoitettu ns. rutiiniluonteisten asioi-
den käsittelyyn.

Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tar peel li-
set määräykset toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä miten
kun ta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen tai sähköiseen pää tök-
sen te ko me net te lyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja
yh tey det ovat käytettävissä.
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Kunnanhallitus § 87 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan voimassa oleva hallntosääntö mahdollistaa ai noas-
taan perinteisen kokouspaikalla tapahtuvan kokouksen pitämisen, jo-
ten hallintosääntöä on nyt tarkoituksenmukaista täydentää toi mi elin-
ten päätöksentekotapojen osalta.

Esityslistan oheismateriaalina on ote hallintosäännöstä, jossa muu-
tos eh do tuk set on merkitty punaisella värillä. Täy tän töön pa nos sa on
otettava huomioon, että pykälälisäykset aiheuttavat hal lin to sään töön
teknisiä muutoksia pykälien numeroinnissa ja si säl lys luet te los sa.

Ohm. 52      Muutosesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä
muu te taan toimielinten päätöksentekotapojen osalta oheis ma te ri aa-
lis sa esitetyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 88 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto Lumijoen kunnassa

Khall § 88
Sähköinen kokouskäytäntö, joko sähköinen kokous tai sähköinen
pää tök sen te ko me net te ly on mahdollista ottaa kunnissa käyttöön, jos
sii tä on määräykset kunnan hallintosäännössä.

Jokainen kunnan toimielin päättää omalta osaltaan, että sähköistä
ko kous käy tän töä voidaan tarvittaessa käyttää toimielimen ko kouk-
sis sa. Toimielimen puheenjohtajalle on tarkoituksenmukaista antaa
val tuus päättää, milloin kokous pidetään sähköisenä.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä säh köi-
ses sä kokouksessa on kuntalain 99 §:n mukaan, että läsnä oleviksi
to de tut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Kun ta lii ton ohjeiden mukaan kunnan velvollisuutena on huolehtia ko-
kous tek nii kan toimivuudesta.

 Tietoverkot voivat olla ajoittain kuormitettuja ja häiriöihin yhteyksissä
kan nat taa varautua. Toimielinten jäsenillä tulee olla tosiasiallinen
mah dol li suus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon. Jos näin
ei ole, voi syntyä laillisuusongelma. Mikäli yhteydet ovat kovin huo-
no ja osallistujia putoaa pois verkosta, kokous tulee keskeyttää ja ko-
kous ta jatkuu, kun kaikki ovat taas mukana.

Lisäksi Kuntaliiton näkemys on, että sähköisen kokouksen käyt töön-
ot to edellyttää jäsenten tasapuolista mahdollisuutta osallistua uuden
jär jes tel män käyttöönotosta järjestettävään koulutukseen. Näin ollen
kou lu tus ei voi olla vain tietoverkossa tapahtuvaa koulutusta.

Kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa
pi det tä vät tiedot ole ulkopuolisten saatavissa. Kunnan tulee oh jeis-
taa, että suljettuun sähköiseen kokoukseen tulisi osallistua vain sel-
lai ses ta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa
käy dyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuuluvissa tai nähtävissä.

Julkisen hallinnon neuvottelukunta korostaa, että sähköisten jär jes-
tel mien välityksellä käyttäjillä on suurempi vastuu oman toimintansa
tie to suo jas ta, koska viranomainen ei voi varmistua siitä, että käyt tä-
jän toimintaympäristössä ei ole läsnä ulkopuolisia. Tietosuojan osal-
ta Kuntaliitto tähdentää, että kunnan velvollisuus on huolehtia vä li-
nei den tietoturvasta ja tietosuojasta. Käytännössä tämä tarkoittaa si-
tä, että yleisesti käytössä olevien järjestelmien päivitykset ovat ajan
ta sal la.

Tartuntatautitilanteeseen liittyen Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia
käyt tä mään harkintaa toimielinten kokousaikatauluissa: onko mah-
dol lis ta harventaa toimielinten kokouksia tai jättää kokous kokonaan
pi tä mät tä? Puheenjohtajalla voi perustelluista syistä siirtää tai pe-
ruut taa kokous.
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Kunnanhallitus § 88 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että
1) varsinainen kokous on ensisijainen toimintatapa kunnan toi mi elin-
ten kokouksille normaalioloissa ja mahdollisuuksien mukaan myös
poik keus olois sa;
2) kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa sähköisesti ja
kun nan hal li tus oikeuttaa puheenjohtajan tekemään ratkaisun, milloin
säh köis tä kokousta käytetään tai voiko jäsen osallistua kokoukseen
tar vit taes sa etäyhteydellä;
3) se suosittaa kunnan muiden toimielinten ottamaan sähköisen ko-
kous me net te lyn vastaavalla tavalla tarvittaessa käyttöönsä;
4) sähköiseen kokoukseen osallistuvan luottamushenkilön pitää eri-
tyi ses ti huolehtia, etteivät salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa
käy dyt keskustelut ole ulkopuolisten kuultavissa tai nähtävissä;
5) tarvittavaa koulutusta ja ohjausta järjestetään luot ta mus hen ki löil-
le, jotta kokousten järjestäminen sähköisesti ja osallistuminen niihin
onnistuu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 89 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajan valinta 8.6.2020
yhtymäkokoukseen

Khall § 89 Sähköposti 1.4.2020
 Kokouskutsu yhtymäkokoukseen 8.6.2020

 Kuntalain 58 §:n ja 60 § edellyttävät, että yhtymäkokousedustajat
va li taan kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.

 Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Lumijoen lisäksi
seu raa vat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Kempele, Muhos, Oulu ja
Tyr nä vä.

 Yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Yh ty-
mäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille va-
li tut henkilökohtaiset varajäsenet.

 Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
 - Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja

hen ki lö koh tais ta varajäsentä
 - Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyr-

nä vän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja hen ki-
lö koh tais ta varajäsentä.

 Edelliseen yhtymäkokoukseen valittu ja osallistunut jäsenkunnan
luot ta mus hen ki lö voi tulla valituksi uudelleen ja siten osallistua myös
tu le vaan yhtymäkokoukseen.

 Valinnassa noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 sisältämää
oh jeis tus ta vaalimenettelystä.

 Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 2.12.2019 pidettyyn yh-
ty mä ko kouk seen nimettiin:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Eino Jakkula   Sirpa Hirvasniemi
 Jaana Ollakka  Jaakko Klaavo

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille
hen ki lö koh tai set varaedustajat Koulutuskuntayhtymä OSAOn yh ty-
mä ko kouk seen, joka pidetään 8.6.2020.

Päätös:  Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokoukseen 8.6.2020
edustajiksi valittiin

 Varsinainen edustaja    Varaedustaja
 Eino Jakkula   Sirpa Hirvasniemi
 Jaana Ollakka  Jaakko Klaavo
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Kunnanhallitus § 74 23.03.2020
Kunnanhallitus § 90 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunniamerkkiesitykset vuonna 2020

Khall 23.03.2020 § 74
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 27.2.2020 päivätyllä kir jeel-

lään pyytänyt kunnilta esityksiä vuoden 2020 itsenäisyyspäivänä
myön net tä vis tä Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Lei jo-
nan (SL) ritarikuntien kunniamerkeistä.

 Tasavallan Presidentti antaa vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12.
kun nia merk ke jä kotimaisille siviilihenkilöille. Aluehallintovirasto tekee
eh do tuk sia eri ministeriöille, joilla on eri luokkia koskevat kiintiöt.
Kun nia merk ki eh do tuk set tulee tehdä aluehallintovirastolle 30.4.2020
men nes sä.

 Ehdotuksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka
tu lee perustella hyvin. Virka- ja palvelusvuosien pituus tai henkilön
vir ka- tai muun asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkkien pe rus-
tee na.

 Kunniamerkkien antamisen edellytyksenä ovat merkittävät ansiot
eh do tet ta van omalla ammattialalla tai huomattavissa yh teis kun nal li-
sis sa tehtävissä.

 Ehdotukset tehdään Ritarikuntien hallituksen vahvistamalle lo mak-
keel le ilman liitteitä.

Ohm. 41 Aluehallintoviraston kirje 27.2.2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vuoden 2020 itsenäisyyspäivän kun nia merk-
ke jä koskevista ehdotuksistaan. Päätöksestä laaditaan erillinen
muis tio.

Päätös: Kunnanhallitus vahvistaa kunniamerkkien saajiksi ehdotettavat
henkilöt seuraavassa kokouksessaan.

Khall § 90

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus vahvistaa kunniamerkkien saajiksi ehdotettavat
henkilöt.

Päätös: Kunniamerkin saajiksi ehdotettavat henkilöt vahvistettiin. Henkilöistä
koottiin  erillinen muistio.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 32 24.03.2020
Kunnanhallitus § 91 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.03.2020 § 32

 Lumijoen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Tiina Jokikokko on
23.03.2020 kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolaiselle ja vs.
sivistysjohtaja-rehtori Katja Kauniskankaalle lähettämässään
sähköpostiviestissä ilmoittanut irtisanoutuvansa
varhaiskasvatusjohtajan virasta siten, että hänen viimeinen
virassaolopäivänsä on 13.04.2020.

Siv.j.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta
täyttölupaa varhaiskavastusjohtajan viran täyttämiseksi toistaiseksi
01.08.2020 alkaen. Kevät 2020 hoidetaan tilapäisjärjestelyin.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 91

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan 1.8.2020 alkaen var hais kas va-
tus joh ta jan virkaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 8/2020 20

Kunnanhallitus § 92 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan vakuutusturvan kilpailutus (ohm.53-54)

Khall § 92
Lumijoen kunnan vakuutusten hallinnointi on hoidettu yhteistyössä
No vum Oy:n kanssa ja heille on annettu toimeksianto kilpailuttaa näi-
den eri vakuutuslajit nettohinnoin.

Lumijoen kunnan vakuutuslajien kilpailutus päätettiin toteuttaa siten,
et tä vakuutukset saatetaan voimaan 1.5.2020 alkaen (työtapaturma-
ja ammattitautivakuutus 1.10.2020). Vakuutusperusteet tarkistetaan
vuo sit tain ja saatetaan ajan tasalle.

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.2.2020 ja tar-
jouk set tuli jättää Novum Oy:lle 1.4.2020 klo 12.00 mennessä. Mää-
rä ai kaan mennessä tarjouksen jättivät If Vahinkovakuutusyhtiö Oy,
Poh jo la Vakuutus Oy ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tarjoukset avattiin 3.4.2020 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa
to det tiin kaikkien tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien
tar jous ten olleen tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät
ase te tut kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt
pal ve lu- ja laatuvaatimukset.

Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tar jous-
pyyn nön valintaperusteiden mukaisesti, jonka perusteella If Va hin ko-
va kuu tus yh tiö Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edul li-
sin tarjous. Tarjousten arviointimenettely on esityslistan liitteenä (LII-
TE 2).

Novum Oy suosittelee, että Lumijoen kunta valitsee vakuuttajaksi
1.5.2020 alkaen alkaen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n va paa eh tois-
ten vakuutusten osalta ja 1.10.2020 alkaen If Vahinkovakuutusyhtiö
Oy:n työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta.

Ohm. 53  tarjousten avauspöytäkirja
Ohm. 54  tarjousten arviointimenettely

Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus päättää hankkia Lumijoen kunnan vakuutukset
1.5.2020 alkaen alkaen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n va paa eh-
toisten vakuutusten osalta ja 1.10.2020 alkaen If Va hin ko va kuu tus-
yh tiö Oy:n työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen osalta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 93 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lomautuksiin varautuminen

Khall § 93
 Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja sen vuoksi

val mius la ki on otettu käyttöön. Maan hallitus on tehnyt linjaukset tar-
vit ta vis ta toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset
se kä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Valmiuslain
käyt töön ot to ase tuk siin ja soveltamiasetuksiiin tehdyt muutokset on
an net tu eduskunnalle 19.3. ja 20.3.2020.

 Valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano on aiheuttanut mer-
kit tä viä muutoksia kuntien toimintoihin. Toiminnan keskeytyksistä ja
eri lai sis ta rajoituksista on seurannut tilanteita, jotka ovat ai heut ta-
neet tai aiheuttavat työvoiman tarpeen tilapäistä muuttumista tai
työn teon keskeytymistä. Muutokset edellyttävät työnantajan rea goin-
tia tilanteeseen.

 Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella työnantaja voi keskeyttää
pal kan mak sun, mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työ-
paik kaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman
tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman
syyn vuoksi. Koronaepidemia on aiheuttanut tämän poikkeuksellisen
en nal ta arvaamattoman tilanteen. Lumijoellakin osassa kunnan toi-
min ta yk si köis tä työ toimipaikoissa on vähentynyt olen nai ses ti tai
työn te ke mi sen tapa on muuttunut merkittävästi. Jos työn an ta ja ei
voi osoit taa korvaavaa työtä näiden toimintayksiköiden pal kan saa jil-
le, pal kan mak su voidaan keskeyttää 14 päivän jälkeen.

 Työ so pi mus lain 2 luvun 12 § voitaisiin nyt poikkeustilanteessa so vel-
taa työntekijöihin, joiden työt ovat vähentyneen maan hallituksen lin-
jaus ten vuoksi. Palkanmaksun kes keyt tä mi nen ei ole kuitenkaan kai-
kis sa tapauksissa mahdollista, vaik ka työntekijän/viranhaltijan te ke-
mä työ olisi poikkeusoloista joh tuen tosiasiallisesti vähentynyt tai jo-
pa lop pu nut. Tilanteesta johtuen Lu mi joen kun nan on aiheellista
käyn nis tää tuo tan nol li sin perustein työn an ta jan ja henkilöstön vä li-
ses tä yh teis toi min nas ta kunnissa an ne tun lain (449/2007) mukaiset,
ko ko kun nan henkilöstöä koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut.

 Neuvotteluilla arvioidaan tarvetta kunnan työn te ki jöi den/vi ran hal ti joi-
den palkanmaksun keskeyttämiseen tai lo maut ta miseen osa- tai ko-
ko ai kai ses ti.

Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henkilöstön
lo maut ta mi sen periaatteista sekä kunnanjohtajan ja toimialajohtajien
lo mau tuk ses ta. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta tois-
taiseksi tai määräajaksi päättää toimialajohtaja.

 Lomauttamista koskevat määräykset ovat työsopimuslain (55/2001)
5 luvussa ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7
lu vus sa. Lain yhteistoiminnasta kunnissa 4 § 1 momentin kohdan 4
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Kunnanhallitus § 93 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

mu kai ses ti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa
kä si tel lään esim. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuo-
tan nol li sis ta syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lo maut ta mis-
ta tai irtisanomista.

 Lumijoen toimintalinja ja järjestys tässä poikkeustilanteessa ja töiden
jär jes te lyis sä on, että 1) henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä, mi-
kä li se on mahdollista ja kunnan kokonaisedun kannalta järkevää; 2)
yk si köis sä, joissa työ on olennaisesti vähentynyt/loppunut eikä tar jol-
la ole korvaavaa työtä, so vel le taan TSL 2 luvun 12 § 2 momenttia ja
täl löin kunnan pal kan mak su vel vol li suus päätttyy 14 päivän jälkeen
sii tä, kun työnteko on to si asial li ses ti estynyt; 3) koko henkilöstön
kans sa pyritään sopimaan yli työ va pai den ja ansaittujen lomien pi tä-
mis tä sopeuttamiskeinona; 4) jos työnteon este pitkittyy, sovelletaan
lo maut ta mis mah dol li suut ta. En nen toimenpiteiden/neuvotteluiden
käynnistämistä kuullaan YT-toimielintä.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää aloittaa tuotannollisin ja taloudellisin
perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko henkilöstöä
koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut  mahdollisista lomauttamisista.
Kunnanhallitus päättää, että pal kan mak su voidaan keskeyttää
työsopimuslain 2 luvun 12 §:n pe rus teel la, mikäli korvaavaa työtä
työntekijöille ole tarjolla.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 94 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sillankorvan tarjous (ohm. 55)

Khall § 94
Kunta on saanut perintönä Sillankorva -nimisen tilan, johon kuuluu
kun ta kes kuk sen alueella oleva n. 6500 m2:n määräala. Tällä mää rä-
alal la sijaitsee vanha asuinrakennus sekä muita rakennuksia. Ra-
ken nuk set sijaitsevat Lumijoella valtakunnallisesti merkittävällä
rakennetun kult tuu ri ym pä ris tön alueella. Kyseinen määräala
rakennuksineen on ollut pitkään myyn nis sä ja kunta on saanut
tarjouksen tilasta 17.4.2020.

Tarjouksen euromääräinen hinta on 45 500 €. Ostaja on myös kiin-
nos tu nut ostamaan tilaan rajautuvan n. 7500 m2:n määräalan
lisämaaksi. Tästä peltoalueesta ei ole vielä ole mas sa virallista jakoa.

Ohm 55 Tarjous

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn tarjouksen. Kunnanhallitus tarjoaa
ostajalle mää rä alan takana olevaa peltoaluetta (n. 7500 m2) hintaan
1 € / m2 eli noin 7500 € hintaan. Lisämaan koko ja hinta tarkentuu
uusjaon val mis tu mi sen yhteydessä. Mikäli Sillankorvan tila
rakennusten ja määräalan ostaja ei halua peltoaluetta os taa,
voidaan se myydä toiselle ostajalle samalla hintaa 1 € / m2.

Päätös: Sillankorva-tila päätettiin myydä Esa Pernulle tarjouksessa esitetyn
mukaisesti 45 500 eurolla. Tilan hallinta ja omistusoikeus siirtyvät
ostajalle, kun kauppahinta on maksettu. Lisämaan kauppahinta on 1
€/m2.
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Kunnanhallitus § 95 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 95 1. Kiinteistöluovutusilmoituksia 6 kpl
 -Puusaari, koko kiinteistö, 5140 m2
 Luovuttajina Hintsala Annika ja Veli-Matti
 Luovutuksen saajina Mäkelä Annina ja Aappo
 -Suksi, koko kiinteistö, 1478 m2
 Luovuttajina Hyry Eino ja Satu
 Luovutuksen saajina Krapu Pia ja Sarjanoja Mikko
 -Eskolanniemi, määräala (uusi), 3,59 ha
 Luovuttajana Oksa Marjaana
 Luovutuksen saajina Hyry Eino ja Satu
 -Mäkelä, määräala (uusi), 0,4250 ha
 Luovuttajana Saarela Markku
 Luovutuksen saajina Hintsala Veli-Matti ja Annika
 -Jokela, määräala (uusi), 2,4 ha
 Luovuttajana Tasanto Pekka
 Luovutuksen saajana Lumijoen kunta
 -Jokiranta, koko kiinteistö, 4,980 ha
 Luovuttajana Jakkula Hannu
 Luovutuksen saajina Laukka Atte ja Aleksi
 2. Kuntatyönantajat
 -Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuksen muutos
 -Kuntatyönantaja-lehti 2/2020
 3. Valtiovarainministeriö
 -Kunnta-uutiskirje 23.3.2020
 -Kunnat-uutiskirje 4.4.2020
 4. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 -Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa

koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää; sekä luonnonsuojelulain
49 §:n 4 momentin ja 45 §:n mukainen poikkeuslupa koskien
rauhoitettujen lintulajien johdannaisten hallussapitoa ja
maastavientiä

 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen pöytäkirja 16.3.2020
 6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 30.3.2020 pöytäkirja
 -Ote yhtymähallitus 30.3.2020 § 36: Tilinpäätös ja toimintakertomus

vuodelta 2019
 7. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen pöytäkirja 17.3.2020
 -Hallituksen pöytäkirja 23.3.2020
 8. Oulun seudun ympäristötoimi - liikelaitoksen johtokunta
 -Ote pöytäkirjasta 25.3.2020 § 38: GRK Infra Oy, koeluonteisen

toiminnan jatko, Ruutikankaan alue Liminka ja Lumijoki
 9. Kuntien Tiera Oy
 -Varsinainen yhtiökokous 29.4.2020 esityslista
 10. Lumijoen 4H-yhdistys
 -Toimintakertomus 2019
 11. Metsähallitus
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Kunnanhallitus § 95 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

 12. Kuntaliitto
 -Kansallinen veteraanipäivä 2020
 13. Työ- ja elinkeinoministeriö
 -Valtionavustushakemus kunnille yksinyrittäjien tukemiseksi

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 96 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 96 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - korona-tilannekatsaus
 - kiinteistöhoidon kustannusten jako
 - nettisivujen uudistaminen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 97 20.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 97

Päätös:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

LUMIJOEN KUNTA  
Kunnanhallitus  Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 81-85, 87, 95-97

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 86, 88-94

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: 86, 88-94

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.


