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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Hirvasniemi  Sirpa vpj.
Greus Teppo jäsen
Keinänen Ville jäsen
Laitinen-Kauppi Sirpa jäsen
Tornio Jouni jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Klaavo Jaakko valtuuston 1. vpj
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä

POISSA Kauppi Arto jäsen

MUU Kolehmainen Virpi talous- ja hal lin to-
joh ta ja

Rajaniemi  Kyösti kiinteistöpäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

112 - 126

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Ville Keinänen  Sirpa Laitinen-Kauppi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
8.6.2020 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 112 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 112

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 113 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 113

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Ville Keinänen ja Sirpa Laitinen-Kauppi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Keinänen ja Sirpa Laitinen-
 Kaup pi.
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Kunnanhallitus § 114 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 114

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 115 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 64-66)

Khall § 115
 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 nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kun nan hal li tuk sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi-
ran omai nen on tehnyt 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 alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siir re tyis sä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen-
joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hal lin to sään nös-
sä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi.

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 ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ot ta mi ses-
ta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esittelijä.

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 päätöksen 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, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien pöy tä kir-
jat:
  kehitys- ja elinvoimalautakunta 25.5.2020
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Kunnanhallitus § 115 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 5.5.2020
  perusturvalautakunta 7.5.2020

Ohm. 64-66 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 § 116 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 7.5.-28.5.2020 (ohm. 67)

Khall § 116
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

7.5.-28.5.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 67 Päätösluettelot

Khall pj: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
ett ei se ota asioita päätettäväkseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 117 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteuma 4/2020 (ohm. 68-70)

Khall § 117 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tu-
los las kel ma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit ti-
lan tees ta 30.04.2020.

 Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun men nes sä 380 t eur,
jo ka on 38,3  % budjetoidusta (4 kk tasainen ker ty mä on 33,33 %).
Vas taa vas ti toi min ta ku lu ja on kertynyt 4,1 milj. eur, joka on 33,9 %
bud je toi dus ta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 1,4
mlj. eur (33,9 % budjetoidusta).

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee huhtikuun 2020 talouden to teu tu-
man.

Ohm. 68 Tuloslaskelma
Ohm. 69 Tulot-menot=netto
Ohm. 70 Investoinnit

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 118 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen val-
tion osuu des ta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuon na 2020 (ohm. 71)

Khall § 118 Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 vuoden
2020 valtionosuuksia koskevat päätökset tiedoksi § 9.

 Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.5.2020 muutospäätöksen kos-
kien kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ve ro pe rus te muu-
tok sis ta johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuodelle 2020.
Edus kun nan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen val tion-
osuu des ta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: ve ro-
tu lo jen viivästymisestä johtuva määräaikainen korotus. Lain mukaan
vuon na 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muu tok sis-
ta johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava eu-
ro mää rä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä li-
sät ty nä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän
vii väs tys ko ron arvioidulla määrällä vähennetään ve ro pe rus te muu tok-
sis ta johtuvien verotulomenetysten korvauksestas vuonna 2021.
Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.

 Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella
kun nil le korvataan yhteensä 547 miljoonaa euroa, joka maksetaan
kun nil le verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien jako- tai
kun ta koh tais ten osuuksien mukaisessa suhteessa. Vähennykset
vuon na 2021 tehdään vastaavin perustein lisättynä viivästyskorolla.

 Lumijoen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja ve ro pe rus te-
muu tok sis ta johtuva verotulomenetysten korvaus vuonna 2020 on
yh teen sä 133.800 euroa (16.736 eur per kk). Korvaus maksetaan
vuo den 2020 valtionosuusmaksatuksen yhteydessä toukokuun 2020
mak sa tuk ses ta alkaen

 Ve ro tu lo me ne tys ten kompensaatiot esitetään tuloslaskelmassa val-
tion osuuk sien ryhmässä, koska kyse on valtion maksamasta kor-
vauk ses ta. Eli verotulomenetysten korvaus kohdistetaan samalle ti lil-
le kuin Verotulomenetysten kompensaatio (tili 5890).

Ohm. 71 VM:n muutospäätös 7.5.2020 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan val tion osuus-
muu tos pää tök sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 119 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 talousarvion muutos - Investointiosan määrärahamuutokset ja uu del-
leen-bud je toin nit (ohm. 72)

Khall § 119 Kuntalain 110.5 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja ta lou den hoi dos-
sa on noudatettava talousarviota.

 Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Ta lo us ar vi-
oonh tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle ta lous ar vio vuo-
den aikana.Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voi-
daan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

 Valtuuston kesäkuun kokoukseen on valmisteltu yhdessä toimialojen
kans sa talousarvion investointiosaa koskevat määrärahamuutokset
ja uudelleen budjetoinnit (lisäykset ja säästöt), kevään 2020 li sä ta-
lous ar vio hankekohtaisine perusteluineen.

Yleishallinto:
 - Lumijoen kunnan uudet www-sivut:
 Lumijoen kunnan  www-sivut on uudistettava syksyllä 2020 voimaan

tu le van saavutettavuusdirektiivin vuoksi. Tarjouksia pyydettiin kol-
mel ta toimittajalta, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
te ki Codemate Oy Oulusta.

 - IT/Palvelinlaitteen uusiminen:
 O365:n käyttöönottoa, Dynasty 10 – asianhallintajärjestelmän päi vi-

tys tä sekä koulun, hallinnon ja terveysaseman AD-palvelimia varten
asen net ta va palvelinympäristö. Nykyinen palvelinympäristö on yli 10
vuot ta vanha ja se on tullut elinkaarensa päähän.

Kehitys ja elinvoima:
 - Kunnan vuokra-asuntokannan uudistaminen
 Kunnan rivitalohanke

- Päiväkodin kattoon tehtiin kuntotutkimus Sitowise Oy:n toimesta ja
näis sä tutkimuksissa ei löydetty suuria ongelmia. Täten investointiin
va ra tut tu ja rahoja ei kokonaisuudessaan tarvita katon korjaamiseen

 - Kiinteistöjen korjaamiseen tarvitaan lisää rahoitusta, jotta aloitettua
kun nan kiinteistöjen lukkojen uusimista voidaan viedä suunnitellusti
eteen päin. Näiden lisäksi kunnan omistamien kiinteistöjen re mont tei-
hin osoitetaan lisärahoitusta.

 Oheismateriaalissa ovat talousarvion investointiosan euromääräiset
muu tok set.

Ohm. 72 Muutokset

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy py kä läs-
sä esitetyt talousarvion 2020 investointiosan määrärahamuutokset ja
uu del leen bud je toin nit.
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Kunnanhallitus § 119 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 48 25.05.2020
Kunnanhallitus § 120 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Investointimäärärahojen muutos

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 25.05.2020 § 48

 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarviossaan in-
ves toin nit kokouksessaan 9.12.2019. Investointeihin kuuluu mm.
Päi vä ko din katon korjaus, Vanhan koulun kunnastaminen ja Kiin teis-
tö jen korjaus.

 Päiväkodin kattoon tehtiin kuntotutkimus Sitowise Oy:n toimesta ja
näis sä tutkimuksissa ei löydetty suuria ongelmia. Täten investointiin
va ra tut tu ja rahoja ei kokonaisuudessaan tarvita katon korjaamiseen
vaan noin 35 000 € jää yli varatusta investointirahoituksesta.

 Vanhan koulun osalle varattu investointiraha ei näillä näkymin tule
ku lu maan kokonaisuudessaan vaan investoinnista tulee tänä vuon-
na jäämään käyttämättä noin 30 000 €.

 Kiinteistöjen korjaamiseen tarvitaan lisää rahoitusta, jotta aloitettu
kun nan kiinteistöjen lukkojen uusimista voidaan viedä suunnitellusti
eteen päin. Tässä tarvetta vuoden 2020 osalta on noin 15 000 €.

Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle val-
tuus ton vahvistaman investointisuunnitelman muutosta Päiväkodin
ka ton ja Kiinteistöjen korjauksen investointien osalta. Investointien
muu tok set ovat Päiväkodin katon osalta - 35 000 €. Hyväksyttyyn
kiin teis tö jen korjauksen investointiin määrärahaa nostettaisiin + 35
000 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 120

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää talousarvion investointisuun ni tel maan muu-
tos ten hyväksymistä kehitys- ja elinvoimalautakunnan esit tä mäl lä ta-
val la. Tämän pykälän asiasisältö siirretään valtuustolle pykälään 119
ja käsitellään investointimuutokset kokonaisuudessaan oheis ma te ri-
aa li 72 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 10/2020 14

Kunnanhallitus § 121 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokoontuminen syksyllä 2020 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen -
esi tys valtuustolle

Khall § 121 KuntaL 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Val tuus to on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään nel jäs-
osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
var ten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään  hal lin-
to sään nön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta nou da te-
taan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty. Hallintosäännön
104  §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verk ko si-
vuil la 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 seu-
raa van aikataulun mukaisesti:

 päivä   asia

 31.8.
 25 - 26.9 pe-la valtuustoseminaari
 16.11.   veroprosentit
 14.12.  talousarvio
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Kunnanhallitus § 121 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla. Ko-
kous ai ka tau luun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia
muu tok sia.

 Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuus to päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kun nan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana. Jos
pöy tä kir jaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun näh tä-
vänäpi to ajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan
kun nan tietoverkkosivulla vähintään yhtä päivää ennen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 122 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen kokoontuminen syksyllä 2020

Khall § 122 Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko-
kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu-
heen joh ta jal le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
kä sit te lyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Lisäksi
pu heen joh ta ja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 Hallintosäännön 121 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu heen joh ta-
ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kous kut sus-
sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun tulee
lä het tää, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kous ta. Edelleen hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsu, esi-
tys lis ta, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Täl-
löin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tä-
hän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.

 Päätösesityksessä on suunnitelma kunnanhallituksen ko koon tu mis-
ajan koh dis ta loppuvuodelle 2020.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kokoontumisestaan seuraavaa:

 1. Kokoukset pidetään seuraavan suunnitelman mukaan

 Pvm.  Asiat 

 17.8.2020
 21.9.2020
 26.10.2020
 9.11.2020  veroprosentit
 23.11.2020
 7.12.2020  talousarvio

 Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä  tar peel li-
sia muutoksia.

 2. Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla ja
kun nan hal li tuk sen varsinaisille jäsenille kutsu ja aineistot lähetetään
säh köi ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 123 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työllisyyskatsaus 4/2020 (ohm. 73)

Khall § 123
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julkisti alueen huhtikuun 2020

työl li syys kat sauk sen 27.42.2020.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
huh ti kuun lo pus sa yli 9 200 avointa työpaikkaa eli 1000 vähemmän
kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Samaan aikaan työt tö miä
työn ha ki joi ta oli yhteensä 31 800. Työn ha ki joi ta oli 13 900 (77,2 %)
enem män kuin vuotta aiemmin.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä on lisääntynyt edel li-
ses tä vuodesta 2 200:lla (nyt yht. 5 000). Yli 50-vuotiaiden työt tö-
myys on kasvanut 3 500 hengellä (9 400). Pit kä ai kais työt tö mien (yli
vuo den työttömänä) määrä kasvoi noin 300 hengellä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maakunnan alueella
oli 17,1 %, nousua 7,4 % edellisestä vuodesta. Yhtä korkealle työt tö-
myys on viimeksi ollut helmikuussa 1999 (17,5 %). Kun nit tain työt tö-
mien osuus työvoimasta vaihteli Reisjärven 9,6 %:n ja Kuusamon
19,5 %:n välillä. Oulussa työttömien osuus työ voi mas ta oli 18,6 %.

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kas-
voi merkittävästi myös Lumijoella. Huhtikuussa 2020 oli 104 työtöntä
työn ha ki jaa kun vastaava luku 2019 huhtikuussa oli 71. Työn ha ki-
jois ta lomautettuja oli nyt huhtikuussa 46. Työttömien työn ha ki joi den
osuus työvoimasta oli 13,1 %. Avoimia työpaikkoja oli Lumijoella
huh ti kuun 2020 tilastojen mukaan kuitenkin 31 (4/2019: 11).

Ohm. 73        Työllisyyskatsaus 04/2020

Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:        Merkittiin tiedoksi.  
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Kunnanhallitus § 124 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 124 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl
 -Heikkinen, koko kiinteistö, 89100 m2
 Luovuttajana Saukko Aarne
 Luovutuksen saajana Mertaniemi Antti
 -Korpi, määräala (uusi), 4999 m2
 Luovuttajana Vesa Juha Pekka
 Luovutuksen saajana Pulkkinen Noel
 -Sillankorva, määräala (uusi), 6500 m2
 Luovuttajana Lumijoen kunta
 Luovutuksen saajana Pernu Esa
 -Sillankorva, määräala (uusi), 7800 m2
 Luovuttajana Lumijoen kunta
 Luovutuksen saajana Pernu Esa
 -Pelto, koko kiinteistö, 1239 m2
 Luovuttajana Lumijoen kunta
 Luovutuksen saajana Pigg Miikka
 -Paavola, määräala (uusi), 68000 m2
 Luovuttajana Paavola Mikko
 Luovutuksen saajina Kukkohovi Rainer ja Eila
 2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 - Päätös 8.5.2020: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Poh-

jois-Suo men aluehallintoviraston toimialueelle
 3. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 -Päätös 18.5.2020: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mu kai-

nen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää
 -Päätös 22.5.2020: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mu kai-

nen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää
 4. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätöksiä 18.5.2020
 -Maakuntahallituksen pöytäkirja 18.5.2020
 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen pöytäkirja 27.4.2020
 -Hallituksen pöytäkirja 18.5.2020
 -Hallituksen pöytäkirja 25.5.2020
 -Valtuuston kokouskutsu 9.6.2020
 6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen  pöytäkirja 25.5.2020
 7. Monetra Oulu Oy
 -Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.5.2020
 -Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunnan perustaminen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 125 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 125 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - kunta-alan neuvottelutulos
 - MALPE -sopimuksen valmisteluvaihe
 - Ruutikankaan tilannekatsaus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 126 01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 126
 - asukaskokemustutkimukseen osallistuminen
 - Terontien kaavoituksen tilanne

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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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
pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 112-121, 123-126

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

Pykälät: 122

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: 122

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 jäl-
jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi oin-
ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


