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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt § 8
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
- jaettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.4.2020 ja
- julkaistu kunnan verkkosivulla 22.4.2020
Lisäksi kutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
22.4.2020 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 22.4.2020
Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
17 varsinaista valtuutettua ja
0 varavaltuutettua.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kvalt § 9
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Klaavo ja Silvo Nybacka.
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Kokouksen työjärjestys
Kvalt § 10
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Talouden toteuma 3/2020 (ohm. 2-4)
Khall 20.04.2020 § 85
Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit tilanteesta 31.03.2020.
Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 155 t
eur, joka on 25,1 % talousarviosta (3 kk tasainen kertymä on 25 %).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 3 milj. eur, joka on 25,3 % talousarviosta.
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 % talousarviosta (v. 2019 1,513 milj. eur).
Kuntaliiton veroennustekehikko on päivitetty huhtikuun alussa
(3.4.2020). Verotulojen ennuste perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista.
Arviot talouskehityksestä ovat tällä hetkellä haastavat. Kuitenkin talouden kasvun hidastuminen ja taantuman mahdollisuus ovat yhä
todennäköisempää. Huhtikuun veroennusteen pohjana on BKT:n
reilu 5 % lasku kuluvana vuonna ja noin 1 % kasvu ensi vuonna sekä reilut 400 000 henkeä koskevat lomautukset ja arvio korona -kriisin kestosta (3 kk).
Veroennusteessa on huomioitu lisäksi toteutuneet verotilitykset
maaliskuuhun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen ennakkoverojen kehityksestä 2.4. sekä verovuoden 2020 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta. Myös lopulliset väestötiedot vuodelta 2019 on huomioitu.
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen
ja miten tämä vaikuttaa kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, näin ollen palkkasumman, aiempaa oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden johdosta.Tälle vuodelle arvioitu aiempaa
heikompi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden tason alenemisena.
Lumijoen osalta veroennusteen (2.12.2019) +2,1 %:n kasvu on vaihtunut veroennusteen (3.4.2020) -5,3 %:n laskuun. Joulukuun veroennusteessa vuoden 2020 verotulot olivat yhteensä 6,03 milj. eur,
huhtikuun veroennusteessa yhteensä 5,6 milj. eur.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Veroennusteessa on huomioitu myös eduskunnalle annettu HE
33/2020 (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja
viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta), joka koskee
yritysten verotuksen maksujärjestelyyn tehtyä muutosta. Hallituksen
päätöksen mukaisesti kunnille korvataan vuonna 2020 väliaikaisesti
aiheutuvat kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymiset.
Korvaus on suuruudeltaan 547 miljoonaa euroa ja se maksetaan
kunnille vuonna 2020. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin
hallituksen toimiin koronavirusepidemiasta aiheutuneiden vaikutusten johdosta.
Korvaus maksetaan kunnille vuoden 2020 valtionosuusmaksatuksen
yhteydessä toukokuun 2020 maksatuksesta alkaen. Lumijoen kunnan korvaus on yhteensä 133 888 eur.
Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2020 maksettua korvausta
vastaava euromäärä lisättynä viivästyskorolla vähennetään kuntien
valtionosuusmaksatuksen yhteydessä vuonna 2021. Täten korvauksella ei ole todellista, kuntataloutta pitkällä aikavälillä vahvistavaa
vaikutusta. Hallituksen esityksessä on oletettu verojen kertyvän täysimääräisesti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessamme oletetaan näiden kertyvän yritysten tilanteen johdosta vain osittain.
Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkaa näkymään huhtikuun
tilityksistä alkaen. Verohallinnon tietojen mukaan yhteisöjen verovuodelle 2020 maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on alentunut tänä aikana - 6 %. Vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan vielä tulevina viikkoina ja kuukausina. Tämä näkyy niin maksuunpantujen verojen kuin tilitysten jaksotuksessa. Ennakoimme maksuunpannun yhteisöveron laskevan tänä vuonna vajaa -20 % ja tilitysten noin
-25 %.
Valtiovarainministeriö päivittää ennusteitaan parhaillaan ottaen ennusteissaan huomioon koronaviruksen aiheuttamat paineet talouskehitykseen. Ministeriön ennusteet julkaistaan Kuntatalousohjelman
yhteydessä 16.4.
Verotulojen kertymävaje 2019 ja sen korjaantuminen
Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta verokorttiuudistuksesta johtuen. Kertymävajeen suuruusarvio päivittyy huhtikuussa, kun Verohallinon verovuoden 2019 tulokehitystilasto julkaistaan. Kesäkuussa, kun ennakkotietoja verovuoden 2019 verotuksesta julkaistaan, arviot tarkentuvat edelleen.
Kertymävajeesta noin 80 milj. kertyi tammikuun tilitysten yhteydessä.
Muilta osin kertymävajeen arvioidaan kertyvän verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen yhteydessä ja vaikuttavan siten veronpalauPöytäkirjan tarkastajat:
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tusten ja jäännösverojen määrään heinäkuusta alkaen. Suurimmat
vaikutukset näkynevät elo-syyskuun tilityksissä.
Talous- ja hallintojohtaja esittelee maaliskuun 2020 talouden
toteutuman.
Ohm. 48
Ohm. 49
Ohm. 50

Tuloslaskelma
Tulot-menot=netto
Investoinnit

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 11
Ohm. 2
Ohm. 3
Ohm. 4

Tuloslaskelma
Tulot-menot=netto
Investoinnit

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

8

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§8
§ 12

2/2020

9

20.01.2020
27.04.2020

Lumijoen kunnan toimialojen määrärahojen sitovuus vuonna 2019 (ohm. 5)
Khall 20.01.2020 § 8
Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä
muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena on, että tilivuotta koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden aikana. Tilinpäätösvaiheen määrärahaylitykset voidaan käsitellä valtuustossa
myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä. Ennen tätä ylitykset
ja sitomiset tulee käsitellä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.
Talousarvion määrärahojen sitovuustaso on määritelty valtuuston
hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa. Vuonna 2019 käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso: Yleishallinto, Perusturva, Sivistys ja hyvinvointi sekä Kehitys ja elinvoima. Valtuuston nähden
sitovia ovat lautakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä
niitä vastaavat määrärahat ja investointiosan tulo- ja menomäärärahat hanketasolla. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso bruttona, eli lautakuntatien ulkoiset menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä.
Talousarvioon sisältyvällä käyttösuunnitelmalla lautakunnat asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset,
tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarvion kustannuspaikoille.
Ohm. 8

Oheismateriaalissa esitetään alustava lautakuntien talousarvioiden
tulojen ja menojen alitukset ja ylitykset. Käytäntö on, että säästyneitä määrärahoja käytetään kattamaan ylittyneitä määrärahoja (=sitominen). Tilinpäätöksen valmistumisen ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä lautakunnat tuovat määrärahojen ylitykset ja alitukset lautakuntiin.

Kunnanjohtaja:

Tilinpäätöksen valmistuttua kunnanhallitus päättää esittää
valtuustolle lautakuntien talousarvion tulojen ja menojen ylitykset ja
alitukset lopullisten tilinpäätöslukujen mukaisesti. Kunnanhallitus
tekee talousarviomuutosesityksen olennaisista ylityksistä/alituksista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 12
Ohm. 5

Alustava lautakuntien talousarvioiden tulojen ja menojen alitukset ja
ylitykset

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Terveystalon sovintoehdotus (ohm. 6)
Khall 26.02.2020 § 42
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 (§ 31) hylätä Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oyj:n neuvottelijoiden yhteisesti
esittämän alustavan sovintoehdotuksen. Samalla kunnanhallitus
päätti, että osapuolten välisen palvelusopimuksen kohdan 27 mukaisesti sopimusriita siirretään Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Päätös annettiin tiedoksi valtuustolle 17.2.2020.
Suomen Terveystalo Oyj kertoi kunnanhallituksen 10.2. päätöksen
jälkeen toivovansa edelleen sovintoratkaisua tilanteeseen ja toimitti
uuden sovintoehdotuksen 17.2.2020. Valtuuston kokouksessa
läsnäolleet kunnanhallituksen jäsenet kuulivat kokouksen jälkeen
uudesta ehdotuksesta ja kunnanhallituksen ylimääräinen kokous
päätettiin pitää 26.2.2020 vastauksen antamiseksi.
Ohm. 23

Terveystalon sovintoehdotus (luottamuksellinen)

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja valmistelee vastauksen
yhteistyössä lakimiehen kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 02.03.2020 § 49
Kunnanjohtaja ja kuntaa avustava lakimies ovat valmistelleet Lumijoen kunnan vastaehdotusta sovinnoksi 26.2.2020 kokouksen jälkeen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja oli myös mukana 28.2.2020
valmistelussa. Luonnos vastaehdotuksesta (luottamuksellinen)
jaetaan kokouksessa.
Ohm. 24

Luonnos vastaehdotuksesta

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suomen Terveystalo Oyj:lle toimitettavan vastaehdotuksen vastauksena Terveystalon 17.2.2020
toimittamaan sovintoehdotukseen.Terveystalolta pyydetään
vastausta 5.3.2020 klo 16.00 mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Khall 23.03.2020 § 77

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suomen Terveystalo Oyj hyväksyi pääosin Lumijoen kunnan
vastaehdotuksen, mutta asiakirjan sisältöä tarkennettiin osapuolten
toimesta muutamin yksityiskohdin. Molempien osapuolten
hyväksymä sovintosopimusasiakirja allekirjoitettiin 18.3.2020. Sen
mukaan Terveystalo jatkaa palvelutuotantoaan Lumijoella 31.5.2022
saakka eli sopimuksen voimassaoloaika lyhenee puoli vuotta
alkuperäisestä. Sovintosopimus ei mahdollista hinnankorotuksia
sopimuksen voimassaoloaikana. Tällä sovintosopimuksella
Terveystalon 30.8.2019 ilmoittama palvelusopimuksen irtisanominen
peruuntuu ja Lumijoen kunnanhallitus voi todeta 10.2.2020 (§ 31)
tekemänsä päätöksen, jolla se vie riita-asian käräjäoikeuden
ratkaistavaksi, rauenneeksi.
Ohm. 45

Sovintosopimus

Kunnajohtaja:

Kunnanhallitus toteaa sovintosopimuksen tietoonsa saatetuksi ja
antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 13
Ohm. 6

Sovintosopimus

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallintosäännön muutos (ohm. 7)
Khall 20.04.2020 § 87
Kuntalain (98 §:n mukaan toimielimille kuuluvista asioista voidaan
päättää varsinaisessa kokouksessa (kokoukseen osallistuvat ovat
fyysisesti paikalla), sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa
kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta
(sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköisessä kokouksessa ja
sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavissa.
Sähköiseen kokoukseen osallistutaan sähköisten yhteyksien avulla,
osallistujien valitsemasta paikasta käsin. Tällöin puheenjohtajan ja
sihteerinkään ei tarvitse olla fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Sähköisessä kokouksessa läsnä oleviksi todettujen tulee kuitenkin olla keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (Kuntalaki 99 §).
Sähköinen kokous voidaan käydä esimerkiksi siihen soveltuvan tietojärjestelmän avulla tai videoneuvotteluyhteydellä.
Jos kokous on julkinen, on myös yleisöllä oltava mahdollisuus seurata kokousta. Teknisestä toteutustavasta ei säädetä tarkemmin, sillä
tietotekniikan toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Kunta voi itse
päättää, missä toimielimessä tai tilanteissa se käyttää sähköistä kokousta.
Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ajasta ja paikasta riippumatonta, suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvaa päätöksentekoa ennen toimielimen varsinaista kokousta. Suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvan päätöksenteon vuoksi menettely ei ole mahdollista valtuuston kokouksissa, koska kokoukset ovat aina julkisia.
Kunnan muiden toimielinten kokousten julkisuudesta kunta päättää
itse, joten sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää, jos
kokoukset eivät ole julkisia.
Sähköisesti käsiteltävät asiat yksilöidään kokouskutsussa ja samalla
mainitaan, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Asia on
käsitelty, kun kaikki toimielinten jäsenet ovat ilmaisseet kantansa
asiaan ja käsittelyyn kulunut määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksessa käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt
kantansa ilmaisematta (Kuntalaki 100 §). Sähköinen päätöksentekomenettely on pääsääntöisesti tarkoitettu ns. rutiiniluonteisten asioiden käsittelyyn.
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä miten
kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen tai sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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yhteydet ovat käytettävissä.
Lumijoen kunnan voimassa oleva hallntosääntö mahdollistaa ainoastaan perinteisen kokouspaikalla tapahtuvan kokouksen pitämisen, joten hallintosääntöä on nyt tarkoituksenmukaista täydentää toimielinten päätöksentekotapojen osalta.
Esityslistan oheismateriaalina on ote hallintosäännöstä, jossa muutosehdotukset on merkitty punaisella värillä. Täytäntöönpanossa on
otettava huomioon, että pykälälisäykset aiheuttavat hallintosääntöön
teknisiä muutoksia pykälien numeroinnissa ja sisällysluettelossa.
Ohm. 52

Muutosesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä
muutetaan toimielinten päätöksentekotapojen osalta oheismateriaalissa esitetyllä tavalla.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 14
Ohm. 7

Muutosesitys

Päätös:

Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.
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Aloitteet - käsittely ja esitys valtuustolle (ohm. 8)
Khall 16.03.2020 § 58
Halintosaäännön 114 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä
aloitteita, jotka lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä loppuun käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta mitkä
aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 141 ja 142 §:issä. Kunnanhallituksen on vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto
voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Viime vuoden aloitteista on laadittu yhteenveto, johon on merkitty
kaikki aloitteet, siis myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita.
Ohm. 31

Yhteenveto vuonna 2019 tehdyistä aloitteista
Taulukosta ilmenee aloitteen jättöaika, aloitteen tekijä, aloitteen keskeinen sisältö sekä aloitteen käsittely.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteet ja niiden käsittelytiedot tiedoksi oheismateriaali 31:n mukaisesti ja esittää em. tiedot
valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 15
Ohm. 8

Yhteenveto vuonna 2019 tehdyistä aloitteista

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 16
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15

27.04.2020

Valtuutettujen aloitteet
Kvalt § 16
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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Todettiin, ettei uusia aloitteita ollut.

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 17

27.04.2020

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Kvalt § 17
Päätös:

Merkittiin keskusteluasioina tiedoksi:
- yksinyrittäjien tuki
- Sillankorvan tilan myynti
- havainnot uimamontun alueen tapahtumista
- jäteaseman palveluista tiedottaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

2/2020
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VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pöytäkirjan pykälät: 8-13, 15-17
HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
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 vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Pöytäkirjan pykälät: 14
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi,
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 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 perille
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana.
Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika luetaan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat keskeytettynä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä määräajan
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

Pöytäkirjan tarkastajat:

