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18:00 - 18:21
Valtuustosali

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Heikkinen Seppo

Klo
18:00 - 18:21

Horto Ilkka
Huusko Antti
Jarva Marisanna
Kemppainen Erkki
Kemppainen Väinö
Kerman Matti
Keränen Kari
Keränen Pentti
Keränen Ville
Korvajärvi Tuula
Mikkonen Veijo
Pyykkönen Jari-Pekka
Saastamoinen Jyri
Siira Martti
Soldatkin Päivi
Tervonen Juho
Valtanen Maisa
Väisänen Markku

18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
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18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
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18:00 - 18:21

Väisänen Veli

18:00 - 18:21

Arffman Paavo
Heikkinen Teuvo
Laakso Perttu
Luiro-Juntunen Tanja
Saarenpää Mari
Korhonen Salla
Möttönen Mari
Koskela Hillevi
Ei nimetty

Lisätiedot

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Kehitysjohtaja
Kunnanhallituksen jäsen
Vanhusneuvoston edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja

Kunnanjohtaja
Sivistysjohtaja
Hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
Karjalainen Mikko
18:00 - 18:21 Tekninen johtaja
Nieminen Markku
18:00 - 18:21 Kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja
________________________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
MUU OSALLISTUJA

Ahoniemi Pasi
Hynynen Helena
Kantola Satu

Tehtävä
Jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
Jäsen
Jäsen
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
Varajäsen

18:00 - 18:21
18:00 - 18:21
18:00 - 18:21

Marisanna Jarva
Satu Kantola
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
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pykälät: 31 - 37
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Päivämäärä

21.8.2019

__________________________
_____________________________
Markku Väisänen
Seppo Heikkinen
_________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 23.08.2019 09:00
_________________________________________________________________________________________
Todistaa:
Pöytäkirjanpitäjä
Satu Kantola
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KVa § 31

Paltamon kunnan hallintosäännön 13. luvun 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Paltamon kunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston
päätökseksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kunnanvaltuusto on 12.3.2018 § 11 päättänyt, että kokouskutsun,
esityslistojen ja liitteiden jakeluprosessi on sähköinen eli valtuutetuille ja varavaltuutetuille ei lähetetä kokousaineistoa paperisena, esityslista ja liitteet julkaistaan sähköisessä kokousympäristössä ja
kunnan www-sivuilla, joihin liittyvät linkit toimitetaan kokouskutsun
yhteydessä ja että kokouskutsu toimitetaan valtuutetuille ja varavaltuutetuille siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka kokouksen osallistuja on yhteystiedokseen kunnalle ilmoittanut. Luottamushenkilöillä on
mahdollisuus poikkeustapauksissa saada paperinen esityslista ja liitteet.
Tämä esityslista on julkaistu 14.8.2019 sähköisessä kokousympäristössä.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu 14.8.2019 ilmestyneissä Väylä
-lehdessä, Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaani -lehdessä sekä Paltamon kunnan internetsivuilla osoitteessa www.paltamo.fi.
Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan.
Kunnanvaltuusto päättää myöntää läsnä oleville viranhaltijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Kunnanvaltuusto:

Läsnä 16 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanvaltuusto myönsi läsnä oleville viranhaltijoille ja kunnanhallituksen jäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KVa § 32
Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 § 28 päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat kutsutaan aakkosjärjestyksessä valtuustokaudella 1.6.2017
- 31.5.2021.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Markku Väisänen ja Paavo Arffman.
Pöytäkirja tarkastetaan 21.8.2019.
Kunnanvaltuusto:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Väisänen ja Seppo Heikkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 21.8.2019.
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Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
KVa § 33

Paltamon kunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston
päätöksiksi mahdollisine liitteineen, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kunnanvaltuusto päättää esityslistan hyväksymisestä kokouksen
työjärjestykseksi.

Kunnanvaltuusto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Äänestysaluejaon muuttaminen 1.1.2020 alkaen
144/1/2019
KH § 178

Valmistelija: hallintojohtaja Satu Kantola, p. 044 7500 987.
Vaalilain 4 §:n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys, kirjeäänestys ja vaalipäivän äänestys. Ennakkoäänestyksen
ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.
Kunnan alueella toimivista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilain 9 §:n mukaisesti kunnanhallitus. Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutetulla on ennakkoäänestysoikeus, jonka mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Tämän lisäksi kunta järjestää ennakkoäänestysaikana laitos- ja kotiäänestysoikeusmahdollisuuden niille, jotka ovat niihin oikeutettuja.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen,
jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta, jos päätös
tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan maistraatille sen määräämällä
tavalla viimeistään voimaatuloa edeltävän elokuun loppuun mennessä. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka (vaalilaki, 9 §). Kutakin äänestysaluetta varten kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on toimittaa vaalipäivän äänestys. Vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikaisesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain.
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Paltamon kunnassa on tällä hetkellä kolme (3) äänestysaluetta:
001 KIRKONKYLÄN ÄÄNESTYSALUE
002 HAKASUON ÄÄNESTYSALUE
003 KONTIOMÄEN ÄÄNESTYSALUE
Äänioikeutettuja Paltamon kunnassa oli tänä kevään toimitetuissa
europarlamenttivaaleissa yhteensä 2 925, joista Kirkonkylän äänestyalueeseen kuului 2 134 äänioikeutettua (v. -17: 2057), Hakasuon
äänestysalueeseen 327 äänioikeutettua (v. -17: 345) ja Kontiomäen
äänestysalueeseen 464 (v. -17: 485) äänioikeutettua. Europarlamenttivaaleissa vaalipäivänä äänestämässä kävi Kirkonkylän äänestysalueella 316 äänioikeutettua (14,8 % äänioikeutetuista),
Hakasuon äänestysalueella 65 äänioikeutettua (19,9 %) ja
Kontiomäen äänestysalueella 95 äänioikeutettua (20,5 %). Oikeus-
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ministeriön tilastojen mukaan koko Suomen tasolla europarlamenttivaaleissa äänesti ennakkoon keskimäärin noin puolet äänestäjistä.
Ennakkoäänestäminen on yhä suositumpaa myös Paltamossa.
Tämän lisäksi äänioikeutettujen määrä on vähentynyt suhteessa erityisesti Hakasuon äänestysalueella. Koska kaikki äänioikeutetut eivät käytä äänestysoikeuttaan, tekee keskusvaalilautakunta vaalien
toimittamisen yhteydessä aina erillisen harkinnan ja päätöksen siitä,
onko pienten äänestysalueiden äänten yhdistäminen tarpeen vaalisalaisuuden säilyttämiseksi.
Äänestysalueiden määrän vähemntäminen helpottaa myös vaalilautakuntien nimeämistä erityisesti kuntavaaleissa, koska ehdokkaat eivät saa olla vaalilautakuntien jäseninä.
Äänestysaluejaon muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston päätöksessä on ratkaistava myös, mikä kunnan äänestyalueista on käytössä niillä kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään kiinteistön (rakennuksen ja huoneiston) kohdalle. Vaikka vakinaista asuntoa olevien sekä hoito- ym.
laitoksissa asuvien kuntalaisten lisäksi tähän ryhmään kuuluu kunnan ns. poissaoleva väestö, eli ulkomailla vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset (ulkosuomalaiset). Yleisesti näiden erityisryhmien
äänestysalueeksi on valittu ja päätetty jokin mahdollisimman hyvien
kulkuyhteyksien piirissä oleva kunnan äänestysalue (äänestyspaikka). Paltamossa näiden eritysiryhmien äänestysalueena on ollut Kirkonkylän äänestysalue 001.
Esittelijä: kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. Paltamon kunnan äänestysaluejako muutetaan 1.1.2020 alkaen
siten, että äänestysalueiden määrä vähennetään kahteen äänestysalueeseen siten, että Hakasuon äänestysalue 002 yhdistetään Kirkonkylän äänestysalueeseen 001 ja
2. ne henkilöt, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä minkään
kiinteistön kohdalle, kuuluvat Kirkonkylän äänestysalueeseen 001,
3. uusi äänestysaluejako on seuraava:
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan ehdotuksen.
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn
Muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua)

KVa § 34

-------------

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Toimeenpano: otteen toimittaminen maistraatille 30.8.2019 mennessä.
Muutoksenhaku: Valitusosoitus, kunnallisvalitus.
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Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen 2019
169/21.211/2019
KH § 189

Valmistelija: kehitysjohtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660.
Paltamon kunta on varannut vuoden 2019 talousarvioon 250 000
euroa työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen. Kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden
toteuma on 161 714,71 euroa. Alkuvuoden perusteella arvioiden koko vuoden toteuma tulisi olemaan n. 325 000 euroa. Lisämäärärahan tarve budjetoituun verrattuna on siis n. 75 000 euroa.
Esittelijä: kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 750 0001

Kehitysjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää vuodelle 2019
työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen 75 000 euron lisämäärärahan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan ehdotuksen.
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmi
kertoi työllisyyspalveluiden tilanteesta klo 17:31 - 18:05 ennen
päätöksentekoa.
Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn
Toimeenpano: ote, kirjanpito, kehitysjohtaja, hallintojohtaja
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua)

KVa § 35

---------------

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Toimeenpano: ote, kirjanpito, kehitysjohtaja, hallintojohtaja
Muutoksenhaku: valitusosoitus, kunnallisvalitus.
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Eronpyyntö luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi
184/1/2019
KH § 190

Valmistelija: hallintojohtaja Satu Kantola p. 044 7500 987.
Varavaltuutettu Katariina Mikkonen pyytää 30.7.2019 saapuneella
kirjeellä eroa kunnallisista luottamustoimista paikkakunnalta muuton
vuoksi 1.8.2019 alkaen.
Katariina Mikkonen toimii Paltamon kunnassa seuraavissa luottamustoimissa:
- kutsumisjärjestyksessä keskustan 1. varavaltuutettu
- kunnanhallituksessa Markku Niemisen varajäsen (kvalt 12.6.2017
§ 32)
- lupa- ja valvontalautakunnan jäsen (kvalt 12.6.2018 § 35)
- Vuokatin Matkailukeskus Oy:n varayhtiökokousedustaja (khall
19.6.2017 § 159)
- Kainuun Venäjä-Strategiaryhmän varajäsen (khall 22.10.2018 §
242) .
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään
nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvoL 4.2 §,
jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lainmukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Jos toimielimen kokoonpano ei
ole tasa-arvoL 4.2 §:n mukainen, vaali on toimitettava uudelleen.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen tehtäväalueella toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksessa tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
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4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4) kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Esittelijä: kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättä
myöntää Katariina Mikkoselle eron varavaltuutetun tehtävästä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan
jäsenyydesta 1.8.2019 alkaen ja valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäsenen Katariina Mikkosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kunnanhallitus valitsee Vuokatin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokoukseen varaedustajan Katariina Mikkosen tilalle
3. Kunnanhallitus valitsee Kainuun Venäjä-strategiaryhmään varajäsenen Katariina Mikkosen tilalle
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti
1. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Katariina Mikkoselle
eron varavaltuutetun tehtävästä, kunnanhallituksen
varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä
1.8.2019 alkaen ja että se valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen
sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäsenen Katariina Mikkosen
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. valita Vuokatin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokoukseen
varaedustajaksi Erkki Kemppaisen Katariina Mikkosen tilalle.
3. valita Kainuun Venäjä-strategiaryhmään varajäseneksi Jari-Pekka
Pyykkösen Katariina Mikkosen tilalle.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
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12.08.2019
19.08.2019

Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn, ote Katariina Mikkonen, valitut,
Vuokatin Matkailukeskus Oy ja Kainuun liitto
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus pl. valtuuston käsittelyyn menevien asioiden osalta, joissa muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua)
KVa § 36

--------------

Kunnanvaltuusto:

Valtuutettu Markku Väisänen esitti Katariina Mikkosen tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi kunnanhallitukseen varajäseneksi Niina Ruskonmäkeä sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäseneksi Milla Heikkistä. Koska Milla Heikkinen toimii tällä hetkellä lupa- ja valvontalautakunnan varajäsenenä, esitti Markku Väisänen Milla Heikkisen varajäseneksi Heli Lumpo-Huuskoa.
Kunnanvaltuusto
1.
2.

myönsi Katariina Mikkoselle eron varavaltuutetun tehtävästä,
kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen
valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi Katariina Mikkosen tilalle Niina Ruskonmäen, lupa- ja valvontalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Katariina Mikkosen tilalle Milla Heikkisen
sekä lupa- ja valvontalautakuntaan varajäseneksi Milla Heikkisen tilalle Heli Lumpo-Huuskon.

Toimeenpano: ote Katariina Mikkonen, valitut.
Muutoksenhaku: valitusosoitus, kunnallisvalitus.
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19.08.2019

Kunnanvaltuuston käsittelemät muut mahdolliset asiat
KVa § 37

Kunnanvaltuusto käsittelee mahdolliset muut esille tulleet asiat.

Kunnanvaltuusto:

Kunnanjohtaja kertoi lyhyesti kunnan tämän vuoden talouden toteumasta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:21.
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VALITUSOSOITUS
Päätöksiin § 34, 35 ja 36 haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 189, 90101 Oulu
Isokatu 4, 3.krs, 90100 Oulu
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42841
029 56 42800
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:




päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paltamon kunnan kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
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Sähköpostiosoite:
paltamon.kunta@paltamo.fi
Faksinumero:
(08) 871 626
Puhelinnumero:
(08) 615 5461
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Muutoksenhakukielto
§: t 31, 32, 3 ja 37
Pöytäkirja on 23.8.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
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