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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt § 61
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 8.12.2020 ja
- julkaistu kunnan verkkosivulla 9.12.2020
Lisäksi kutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
9.12.2020 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 9.12.2020
Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
17 varsinaista valtuutettua.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

§ 62
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kvalt § 62
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Juha Riekki.
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Kokouksen työjärjestys
Kvalt § 63
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn vuoden 2020
talousarviomuutoksen koskien valtionosuusmuutosta. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 (ohm. 33)
Khall 26.10.2020 § 195
Vuoden 2021 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu toimialoilla noudattaen vuoden 2020 talousarvioita ja huomioiden tämän
hetkisen hallitusohjelman mukaiset toimet sekä koronaepidemian ja
sen taloudelliset vaikutukset. Ensimmäinen talousarvioesitys julkaistiin valtuuston talousarvioseminaarissa syyskuun lopussa. Talousarvion valmistelua on jatkettu talousarvioseminaarin linjausten ja keskustelun pohjalta.
Valtiovarainministeriö on julkaissut 5.10.2020 syksyn kuntatalousohjelman, joka sisältää kuntatalouden keskeiset ennusteet, hallituksen
kuntiin kohdistuvien toimien ja niiden vaikutusarvioiden kuvaukset
sekä kuntien painelaskelmaan perustuvan kehitysarvion. Keväällä
iskenyt koronapandemia on tuonut suurta haastavuutta ennusteisiin
ja sen laskelmiin. Koronapandemian vuoksi kaikki ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä niin positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu oletukselle, että koronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen.
Kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä valtiovarainministeriö on
julkaissut lisäksi uuden kuntakohtaisen painelaskelmakehikon, joka
sisältää esimerkiksi kuntakohtaisen valtionosuusarvion vuosien
2020 - 2024 valtionosuusrahoituksesta. Painelaskelman muut kuntakohtaiset arviot perustuvat valtakunnallisesti ennustettuun muutokseen sekä Tilastokeskuksen kuntien väestöennusteeseen. Kuntatalousohjelman kehitysarvio on painelaskelma, joka ei ota huomioon
kuntien omia, taloutta korjaavia päätöksiä.
Kuntatalous vahvistuu vuonna 2020. Lähtökohdat vuodelle 2021
ovat kuitenkin haastavat. Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja
hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Koronan
vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kunnan
elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavoista sekä koronatapausten määristä. Koronan
lopullisia kuntatalousvaikutuksia on mahdotonta arvailla. Vaikutukset
pitkällä tähtäyksellä ovat laajat, joista kaikista ei ole vielä tietoa. Kehitysarvion mukaan toimintamenojen kasvu on voimakkaimmillaan
vuosina 2020-2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kehitysarvion mukaan kuntien tulot kasvavat vahvasti.
Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset veroennusteet 5.10.2020.
Koronakriisi ei pudota kuntien verotuloja niin voimakkaasti kuin vielä
keväällä ennakoitiin. Osittain kuntien verotulojen varsin hyvä kehitys
Pöytäkirjan tarkastajat:
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johtuu siitä, että valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta sekä vuonna 2020 että 2021. Myös kunnallisveron ennakoidaan kehittyvän positiivisesti sekä kuluvana että ensi vuonna.
Valtiovarainministeriö on päivittänyt 5.10.2020 kuntakohtaisen valtionosuusarvion vuosien 2020 - 2024 valtionosuusrahoituksesta.
Kuntien valtionosuudet nousevat vuonna 2020 kehitysarvion mukaan kahdella miljardilla eurolla. Valtionosuuksia kasvattaa erityisesti hallituksen kuntien koronatukipaketit, mutta kasvun taustalla vaikuttaa myös lakisääteinen indeksikorotus, verokompensaatioiden
kasvu sekä hallituksen kuntien tehtävien pysyvät laajennukset sekä
kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit. Ensi vuonna valtionosuudet
laskevat 0,6 miljardilla eurolla, mutta sen jälkeen valtionosuuksien
muutos tasaantuu.
Vuoden 2020 tasoon verrattuna Lumijoen kunnan valtionosuudet
pienevät -0,78 % (VM:n ennuste 5.10.2020) n. -50 teur vuonna
2021. Korona- ym. elvytystuista johtuen vuoden 2020 valtionosuudet
ovat nousseet +8,75 % (+537 teur) verrattaessa vuoteen 2019. Vastaavasti verotuloennusteen (Kuntaliitto 5.10.2020) mukaan kunnan
vuoden 2021 verotulot tulisivat nousemaan +3,8 % (+221 teur) verrattuna vuoteen 2020.
Ohm. 121

Talousarvioesitys 2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy vuoden 2021 talousarvion valmistelusta ja sen
etenemisestä tarvittavan ja ohjaavan keskustelun sekä merkitsee
sen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Khall 23.11.2020 § 232
Kokouksessa esitetään talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 23. Talousarvio on kunnanvaltuuston syksyn
2020 talousseminaarin esitysten mukainen. Lokakuun hallituksen
kokouksen jälkeen Kuntaliitto on päivittänyt (5.11.2020) valtionosuusennusteen. Päivityksellä ei ole suurempaa vaikutusta talousarvioon. Kuntaliiton verotuloennuste päivitetään joulukuun alussa.
Kunnanvaltuusto päätti 9.11.2020 kokouksessaan, että vuonna
2021 veroprosentit säilyvät vuoden 2020 tasolla. Vuoden 2021 tuloveroprosentti on 21,00.
Kuntaliiton verotuloennusteen (6.10.2020) mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 6,0 milj.euroa, joka on 3,8 %
suurempi kuin kuluvan vuoden ennuste. Talousarvioon verotulot on
arvioitu ennustetta varovaisemmin. Vuoden 2021 valtionosuudet
Pöytäkirjan tarkastajat:
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(sis. koronatuki) puolestaan laskevat vuoteen 2019 verrattuna 3,2
%.
Talousarvion vuosikate on 572 200 euroa, joka kattaa suunnitelman
mukaiset poistot. Tilikauden tulos on 37 200 euroa, ja tilikauden ylijäämä poistoeron jälkeen 122 200 euroa.
Merkittävimmät investointikohteet kehitys- ja elinvoimalautakunnan
toimialueella ovat kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja kaavateiden rakentaminen sekä virkistysalueiden kehittämiseen sisältyvät investoinnit. Perusturvalautakunnan ja yleishallinnon investoinnit ovat
asianhallinta- ja potilastietojärjestelmien uudistuksia ja päivityksiä.
Käyttötalousosassa valtuusto antaa määrärahat tuloalueille bruttomääräisinä. Investointien tulo- ja menomäärärahat ovat sitovia hanketasolla. Rahoituksen tulo- ja menomäärärahat ovat ohjeellisia lukuun ottamatta pitkäaikaisten lainojen lyhennys- ja lisäysmäärärahoja, joita ei saa ylittää ilman valtuuston päästöstä.
Ennen valtuuston kokousta talousarviokirjaa voidaan täydentää
tekstiosioilla ja taulukoilla ja/tai grafiikkaesityksillä sekä korjata
mahdollisia teknisiä virheitä.
Ohm. 147

Talousarvio 2021 ja taloussuunnnitelma 2022 -23 toimitetaan
kunnanhallitukselle ennen kokousta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan 7.12.2020.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 07.12.2020 § 248
Ohm. 154

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Keskustelun aikana täsmennettiin investointisuunnitelmaa ja nämä
muutosten edellyttämät tekniset korjaukset tehdään myös rahoituslaskelmaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 64
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Ohm. 33

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Päätös:

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 2023 taloussuunnitelman. Valtuusto valtuutti viranhaltijat tekemään
kokouksessa esitetyt, tarvittavat tekniset lisäykset ja korjaukset
talousarvioasiakirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020 (ohm. 35-36)
Khall 17.08.2020 § 152
Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset sekä kokouksessaan
1.6.2020 (§ 118) muutospäätöksen tiedoksi.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.8.2020 muutospäätöksen koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1 momenttia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020 ja muutokset huomioidaan elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien.
Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta johtuva valtionosuuden lisäys vuonna 2020 on yhteensä 278.230
euroa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Ohm. 95

VM:n muutospäätös 7.8.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan valtionosuusmuutospäätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 14.12.2020 § 266
Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat lopulliset päätökset tiedoksi. Lisäksi kokouksissaan 1.6.2020 (§ 118) ja 26.10.2020 (§ 197) verotulomenetysten korvausta koskevat muutospäätökset sekä kokouksessaan 17.8.2020 (§ 152) peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätöksen tiedoksi.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 9.12.2020 muutospäätöksen
koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 5 ja 6 momenttia momenttia
on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 9 ja 10 momentit.
Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020 ja muutokset huomioidaan joulukuun maksatuksesta lähtien.
Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta johtuva valtionosuuden lisäys (koronatuki) on yhteensä 263.418
euroa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusPöytäkirjan tarkastajat:
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ten, oppilaille ja opiskelijoille hankittavista kasvomaskeista aiheutuvien kustannusten johdosta sekä koronavirustartunnan toteamiseksi
tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamisen kustannusten korvaamiseksi.
Ohm. 162
Ohm. 163

VM:n muutospäätös 7.12.2020
Liite 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutokset vuodelle
2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee vuotta
2020 koskevan valtionosuusmuutospäätöksen tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 65
Ohm. 35
Ohm. 36

VM:n muutospäätös 7.12.2020
Liite 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutokset vuodelle
2020

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuuston kokoontuminen keväällä 2021 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Khall 07.12.2020 § 251
KuntaL 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään hallintosäännön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta noudatetaan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty. Hallintosäännön
104 §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
KuntaL 140 §:n mukaan:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan
salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan
maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.
Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan
sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti
yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen
katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa."
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kokoontuisi seuraavan aikataulun mukaisesti:
päivä
15.2.
29.3.
31.5.
7.6.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tilinpäätös
toimielimien valinta
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Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla. Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia
muutoksia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kunnan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana. Jos
pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun nähtävänäpito ajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan
kunnan tietoverkkosivulla vähintään yhtä päivää ennen.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 66
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
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Valtuutettujen määrä 1.1.2021 lukien
Khall 23.11.2020 § 235
Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain
(410/2015) 16 §:n mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston vähimmäiskoosta. Pykälän 2 momentin mukaan valtuuston
päätös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut
sen oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä.
Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus tehdään sanotussa määräajassa. Vapaamuotoiset ilmoitukset toivotaan tehtävän sähköpostitse osoitteeseen vaalit@om.fi.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää valtuutettujen lukumäärää (alkaen 1.6.2021)
koskevasta esityksestään valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuuston koko pidetään ennallaan eli 17 valtuutetun suuruisena 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella.

Kvalt § 67
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 68

7/2020

15

14.12.2020

Valtuutettujen aloitteet
Kvalt § 68
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 aloitteita ollut.

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 69

7/2020

16

14.12.2020

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen (ohm. 34)
Kvalt § 69

- koulukiusaamista koskeva haaste kunnille
- Sivistysjohtaja-rehtori Kari Satamo kertoi Lumijoen peruskoulun
muuttuneen koronatilanteen vuoksi tehdyistä opetusjärjestelyistä
syyslukukauden viimeisen viikon ajaksi

Ohm. 34

Ote Raahen kaupunginvaltuuston 26.10.2020 § 68

Päätös:

Päätettiin lähettää haaste valmisteltavaksi kunnanhallituksen kautta
sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.Sivistysjohtaja-rehtorin katsaus
merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

7/2020
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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: 61-63, 65, 68-69
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: 64, 66-67
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:

