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POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEI]DEN PIiATOS
Antopeive

6.8.2021
P?iiit6snumero

21t0324/2
Diaarinumero
01234t20/2204

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valiftaja Pekka Nyman, Pelkosenniemi

Pflitiis, josta valitetaan

Viranomainen ja piittiksen pfliviimiiiri
Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 9.6.2020 $ 38

Kunnanvaltuusto on piiattZinyt, ettii kunta ottaa lainaa 250 000 euroa pilaantu-
neen maan kunnostusta varten.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valituksenalainen piietiis on kumottava.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu ottamaan lainaa pilaantu-

neen maan kunnostamiseen yhteensii 500 000 euroa. Valtuusto on valituksen-

alaisella piiiitdksellii.iin piiiittiinyt ol+a 250 000 euron lisiilainan pilaantuneen

maan puhdistamiseen j a vanhan koulurakennuksen purkamiseen ja lisiitii pi-
laantuneen maan puhdistamisen rahoitusta 250 000 eurolla. Ennen lainapiiii-
tdksen tekemiste olisi tullut muuttaa talousarviota. Talousarviossa ei ole va-

rattu mtiiiriirahaa koulurakennuksen purkamiseen. Piiiit6s on lainvastainen, sillii
kuntalain I 10 $:n mukaan kunnan toiminnan tulee perustua talousarvioon. Pel-

kosenniemen kunnan vakiintunut kiiytiintd on ollut tuoda muutokset talousar-

vioon valtuuston piiiitettiiviiksi ennakkoon.

Valtuusto ei ole valituksenalaista pii:ittista tehdessiiiin ottanut huomioon, ettii

lainan nostamispiiiit<iksen tulee sisiiltiiii tarj ousvertailu ja talousarviovaikutus-
ten arviointi, minkii luoksi laina on tuotava viel5 valtuuston piiiitettiiviiksi.

Vuoden 2020 talousaryiossa on ollut kattamattomia menoja yhteensii

383 967 euroa.

Asian kiisittety ja selvittiiminen

Kunnanhallitus on antamassaan lausunnossa katsonut, ett?i valitus tulisi hyhta
perusteettomana. Lausunnon mukaan voimassa olevan hallintosiiiinntin

Osoite
Isokatu 4, PL 189

90101 ouLU

Puhelinvaihde
029 56 42800

T€lekopio
029 56 4284r

SAhkdposti
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

SAhkdinen asiointipalvelu: https://asiointo.oikeus.ftihaltintotuomioistuimet
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mukaisesti talousarvioon tehtiiviit muutokset on esitetty valtuustolle siten, ett?i

valtuusto ehtii kiisitellii muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Varsinai-
nen talousarvion tarkistus teh&iiin kunnissa yleisesti vakiintuneen kiiytiinn6n
mukaisesti loppuvuodesta, kun kiiyttdtaloudenja investointien kokonaistilanne
on arvioitavissa. Edelleen lausunnon mukaan valituksessa esitetiiiin virheelli-
sesti, ettii valtuustoon olisi tuotu lainan nostamispiiiitds, josta tarjousvertailu ja
talousvaikutusten arviointi olisi puuttunut. Valituksenalaisessa piiEtdksessii on
kysymys luvan saamisesta valtuustolta lisailainan ottamiselle, joka toteutetaan
hankintalain ja hallintosiiiinndn mukaisesti.

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkliii valituksen.

Perustelut

Sov e ll e ft dv at o ike us o hj e e t

Kuntalain 14 $:n I momentin mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja
taloudesta sekii kayftiiii kunnan piietdsvaltaa.

Pelkosenniemen kunnan hallintos iiiir,ndn 72 $:n 3 momentin mukaan kunnan-

hallitus priettiiii lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston
hyviiksymiii periaatteita.

Asiassa saatu selvitys

Lausunnon mukaan kunnanvaltuusto on 9. 10.2017 piiattiinlt ($ 80) uuden kou-
lun rakentamisesta vanhan koulun paikalle. Uuden koulun rakentaminen on
edellyttiinla vanhan koulun purkamista. ElY-keskus on tehryt 7 .11.2019 pu-
viityn piiiitdksen, j olla se on muun ohella tarkastanut j a hyviiksynyt nyt pu-
heena olevan alueen puhdistamista koskevan ilmoituksen. Alueella tehtyjen
alustavien maaperiitutkimusten perusteella kunnan tilinpiiiit6kseen on luonna
2019 tehty pilaantuneen maan kunnostustditii koskeva pakollinen varaus. Ta-

lousarvion 2020 rahoituslaskelmaosaan ei maaperiitutkimusten ja rahoitustar-

peen keskeneriisyydestii johtuen ollut tehty syksylla 2019 laina- tai muuta ra-

hoitusesitystii. Pilaantunut maaperl on kunnostettu keviiiin ja kesiin 2020 at-

kana, jolloin pilaantuman laajuus ja kustannusarvio ovat tarkentuneet. Pilaan-

tuneen maaperiin puhdistamisesta aiheutuneet kustarurukset on rahoitettu pur-

kamalla ruoden 201 9 tilinpA,iitdksessii tehtyii ympiiristdvahinkovarausta. Val-
tuusto on valituksenalaisella piiiitdkselliizin piiattiinyt ottaa250 000 euron suu-

ruisen lainan pilaantuneen maan kunnostumiseksi.

Oikeudellinen amiointi j a j ohtopAdfi l6et

Kuntalain 14 $:n I momentin mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja
taloudesta. ElY-keskus on 7.11.2019 tekemiilliiiin piiiitdksellii muun ohella hy-

viiksynyt kunnan ilmoituksessa tarkoitetun alueen puhdistamisen. Kunta on



Sovelletut oikeusohj eet

Muutoksenhaku

3@)
tehnlt sanotun maa-alueen puhdistamista koskevan pakollisen varauksen lrro-
den 2019 tilinpiiiitdkseen. Valtuusto on siten kunnan kassatilanteen niin edel-
lyttiiessii voinut piiefiliii ottaa nlt puheena olevan suuruisen lainan pilaantuneen
maa-alueen puhdistamiseen. Valituksenalainen piiiit6s koskee ainoastaan
yleistZi valtuutusta lainan ottamiseen, eika p2ietds ole lainvastainen sillii perus-
teella, ettei se sisallA rrrj ousvertailua j a talousarviovaikutusten arviointia. Val-
tuusto voi piiiffiii muutoksista talousarvioon my6s talousluoden aikana, vii-
meist-ii?in sen piieftyessa, eikii valituksenalainen piiiitiis ole lainvastainen my6s-
kii?in sen luoksi, ettei talousarvion muutosta ole kiisitelty valtuustossa ennen
lainapiiiitdksen tekemistii.

Valituksenalaisella piititdksellii ei ole piiAtetty lainan ottamisesta vanhan koulu-
rakennuksen purkamista varten vaan pii?itetty lainan ottamisesta pilaantuneen
maaferin kunnostamista varten. Valituksenalainen p:iiit6s ei niiin ollen ole
lainvastainen my6skiiiin valituksessa esitetyn koulurakennuksen purkamista
koskevan valitusperusteen johdosta.

Koska valituksenalainen piiiitds ei ole kuntalain 135 $:n 2 momentissa tarkoi-
tehrlla tavalla lainvastainen, valituksenalaista piiiit6stii ei ole syytii kumota va-
lituksessa esitetyillii perusteilla.

Perusteluissa mainitut

Tfiiin piiiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen, jos korkein hallinto-oikeus mydnt?iii valitusluvan. Valitus valituslupa-
hakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selostus valitusluvan mydntiimisen edellytyksista ja hakumenettelystii on liit-
teenii (Kunnallisvalitus).

Esitrelije Hanna-Leena Lakovaara

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jiisenet Anna-Kaisa Marski, fuitta Ar-
jas ja Henri Matinolli.
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Jakelu ja oikeudenkiiyntimaksu

valittaja, kirjeitse

Oikeudenkliyntimaksu
260 euroa

Jiiljenn6smaksutta Pelkosenniemenkunnanhallitus,kirjeitse

Pii6tdksestii on viipymiittii julkaistava ilmoitus kuntalain 142 $:ssii siiadetylle
tavalla.

Oikeudenkdyntimaksun peruste

Tuomioistuinmaksulaki
Oikeusministeri6n asetus tuomioistuinmaksulain 2 $:ssii siizidettyjen maksujen
tarkistamisesta ( I 383/20 I 8)

Ohje oikeudenkiiyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuksen tekemiselle

Maksun miiiir?iiimistii koskevaan piiiit6kseen saa vaatia oikaisua maksun m?iii-
*inneelta piiiitdksen esittelijiilt?i kuuden kuukauden kuluessa maksun mii.iiriiii-
misestii siten kuin hallintolaissa sMdetAAn.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

I oi nrituskirjan jiiljenniilsen oikeaksi todistaa

*k^k*mi" rh4Jr^e-
tuu{ Lr ; ry t a-.^),^' . (h er' 1c"..,..,-



Valitusosoitus

Valitusluvan myontamisperusteet

Valitusaika

Liite hallinto{ikeuden peetdkseen

Hallinlo-oikeuden peat6kseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto.oikeuteen kirjallisella
valituksella, jos korkein hallinto-oikeus mydnEe valitusluvan.

Oikeudenkaynni$a hallintoasioissa annetun lain 1'11 S:n 1 momentin mukaan valitusluvan myonEmisen perus-
teet ovat:
1) lain soveltiamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskaytann6n yhtenaisyyden vuoksi on
tarkeata saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaislavaksi on erityista aihetta asiassa tapahtuneen
ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan mydntamiseen on muu painava syy.
Valituslupa voidaan mydntaa myos siten, efta se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-
oikeuden paatdksesta.

Valitus on tehEiva kirjallisesti 30 pAivan kuluessa hallinto-oikeuden paat6ksen tiedoksisaantipaivesta, sifi pai-
vaa lukuun ottamatta.

Jos paatdksestit valitetaan kunnan.jasenelle taikka kuntayhtyman jasenkunnalle tai sen jasenelle kuuluvan vali-
lusolKeuden noralla, valitusaika laskelaan siita peivast l, jolloin ilmoitus paetdkseste on julkaistu kuntalain'142 s:n mukaisesti yleisessa tietoverkossa, jollei salassipitoa koskevisia saannoksistd muuta johdu.

Jos peatds on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Vas-
taanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona lahetetysta paatokseiii iaii"ran-
tene paivena paatdksen lehett imise$e, jollei vastaanonaja neyta fiedoksisaannin taiatriuneln iEdrivot "r-min. Keytetleesse tavallista sahkoista tiedoksiantotapaa vasta;nottajan katsotaan saaneen pddtcik"en' ti"dok"i
kotmantena paivena viestin Ehettamisestii, jo ei muuta nerete. Kayieftaesse todisteetf$ f;dois;ioifi;;
(sa.antitodisius, haastetiedoksianto) vastaanottajan katsotain saaneen peaiokseste tedon sind Daivana. ionapaat6s on vastaanotettu. Tiedoksisaantipaiven osoiflaa saantirodistus tai tiedoksiantotoaistus. i!triil;!iii;"_
teellis€sti tiedoksi saadun paatdksen tiedoksisaantipeiva on peatoksen noutamispaiva patuelimetta tai asiointi-palvelusta Keytefiaessa suaistiedoksiantoa asiakirja katsotaan kuitenkin saadun tiedoisi tofmantena pavjna
siiaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuks;n osoittama$a paives€.

Kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispaivanaan.

Valituksen sisehd

Valituksessa, ioka sisaftaa my6s valituslupahakemuksen, on ilmoitettava. valittajan nimija yhteystiedot

' postiosoiteja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkeyntiin liittyvet asiakirjat voidaan Ehettee (pro-
sessiosoite)

. paetos, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva peetds)
' oikeudenkdynniste hallintoasioissa annetun lain 111 S:ssg tarkoitettu peruste, jolla valituslupaa pyyde-

tean, seka syyt, joiden vuoksivalittaja katsoo, ette valitusluvan myontamiseen'on edelE tari<oitdtir]peruste

' mifte kohdin paatdkseen haetaan muutostaja mite muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi (vaatimuk-
set)

. vaatimustenperustelut
' mihin valiiusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatds ei kohdistu valittajaan.

Jos puhevaltaa kayttaa.valittaian laillinen edustaja taiasiamies, myos tamen yhteystiedot on ilmoitettava. yh-
teystietojen muutoksesta on valituksen vireilld oliessa ilmoitettava viipymatta iorilimmJie trarrinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessa, voidaan joku heistal ilmoittaa valituksessa yhdyshenkildksi. Jollei yhdyshen-
kil6e ole ilmoitettu, yhdyshenkilona toimii valituksessa ensimmaiseksi mainittu 'valift;ja. i-h;tshenkiton ei tar-
vitse esiruie valtakiriaa.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettava
. hallinto-oikeuden peatdsvalitusosoituksineen

' sefuitys.siiE, milloin valittaja on saanut paet6ksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen aian-
kohdasta

' asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.



Asiamiehen on esitettava valtakirja. Jollei korkein hallinio-oikeus toisin maaraa, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittee, jos:

. peamies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa;. asiamies on toiminut asiamiehena asian aikaisemmassa kasittelwaiheessa hallintomenettelyssa tai
luomioistuimessa;

. valtuuiettu asiamies on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkayntiavusta-
jista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkeyntiavusta.ia.

Valituksen toimittaminen

Valitus valituslupahakemuksineen on toimilettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valiluksen voi toimittaa henkildkohtaisesti tai asiamiehen vaftyksella. Sen voiomalla vastuulh lahettae my6s
postilse, lahetin valitykselB, telekopiona, sahkopostina tai sahkoisen asiointipatuelun kautta. Valitus on toimitet-
tava niin ajoissa, ette se on perille viimeisEan valitusajan viimeisena paivana korkeimman hallinto-oikeuden
virka-ajan paattymiseen (kello 16.15) mennessa. Valituksen toimittamisesta telekopiona, sahkdpostina tai sah-
kOisen asiointipalvelun kaufla saadeteen tarkemmin sahkOisesta asioinnisla viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika

Sahkdinen asiointipalvelu; https://asiointi2.oikeus.f/hallintotuomioistuimet

Postiosoite:
PL 180
00131 HELSINKI

KAyntiosoite:
Paasivuorenkatu 3
OO53O HELSINKI

Sehkdposti : korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Faksi: 029 56 40382
Puhelinnumero: 029 56 40200

Asiakaspalvelun aukioloajat maanantaista perjantaihin g.OO _ .t6.15.

Muutoksenhakuasian kasitlelysta peritAvat maksut

Hallinto-oikeuden peal6sta koskevan muutoksenhakuasian kasittelyste korkeimmassa hallinlo-oikeudessa peri-
taen 5'10 euron suuruinen oikeudenkeyntimaksu. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hanen suaansa
tullut. Jos yhta useampi asianosainen saattaa asian kasiteltavaksi samalla kirjelmaia, nLifta peritaan irain yisi
maksu. Jos tuomioistuin erottaa eriasianosaisia koskevat asiat erikseen kAsiteltaviksi, peritAan kustakrn nlin
erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen. Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksital
useampia maksuvelvollisia, he vastaavat siita yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus eiva-
henna muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta.

Oikeudenkaynfimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa perita tuomioistuinmaksulain 5 S:ssa tarkoitetuista
maksuttomista suoritteista. Lain mukaista maksua ei perita:- yksityishenkildn vireille panemissa sosiaalihuoholaissa (130112014) eike terveydenhuoltolaissa (i326/2010)

tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa;- lastensuojelulain (41712oO7) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain l6 c S:ssa tarkoitettuja,
kuntien keskineisia korvauksia koskevia asioita;- yksityishenkildn vireille panemissa ulkomaalaislain (3O1l2OO4) mukaisissa kansainvali$a suojelua koske-
vissa asioissa;

- maatalousyritajien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisissa asioissa eike maaseutuelinkeinotukea kos-
kevissa asioissa, joissa on kyse luottoien maksuhelpotuksesta, vapaaehloisesta velkajeriestely$a tai val-
tion takautumisvaatimuksesla luopumisesta;- oikeusapulaissa (25712OO2) larkoitelun oikeusavun mydntemista koskevissa asioissa eika oikeudenkayn-
tiavustajalle maksettavaa palkkiola ja kulukorvausta koskevissa asioissa, ellei kyse ole muutoksenhauita
palkkiota tai kulukorvausta koskevassa asiassa;- tartuntatautilain (122712016), peihdehuoltolain (41l19S6) eike mielenterveyslain (11'16/1990) mukaisissa
asioissa;

- yleisia vaaleja, kirkollisia vaaleja eike saamelaiskarqien vaaleja koskevissa asioissa;- asioissa, joiden kasittely tuomioistuimessa on muualla laissa saadetty maksuttomaksi.

Oikeudenkayntimaksua ei perita, mikali maksun perimatta jaflamiseen on lain 4 S:sse tarkoitettu peruste. Lain
mukaista maksua ei myoskaan perite, ios korkein hallinto-oikeus muuttaa valitukienalaista paatdsG muutok-
senhakijan eduksi. Maksu peritaan kuitenkin riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkai-
sua koskevassa muutoksenhakuasiassa. Oikeudenk6yntimaksua ei perite oikeusapulain nojalla kAsittelymak-
suista vapautetuilta eike muualla laissa viranomaisen toimenpiteiste suoritettavista maksuisia vapautetuilta.

Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun maareeva virkamies voiyksittaista-
pauksessa mearetg, ettei maksua perita.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/201 5)
Oikeusministerion asetus tuomioistuinmaksulain 2 S:sse saedettyjen maksujen tarkistamisesia (1383/2018)

Kunnallisvalitus


