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Kunnanhallitus § 98 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 98

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 99 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 99

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Teppo Greus ja Arto Kauppi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Arto Kauppi.
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Kunnanhallitus § 100 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 100

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 101 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokouksen 27.4.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 56)

Khall § 101
 KuntaL 39 §:n  kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta

se kä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.

 Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että val-
tuus ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain-
vas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pa ne-
mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä si tel tä-
väk si.

Ohm. 56 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 27.4.2020 pidetyn kun nan val-
tuus ton kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa jär jes tyk ses-
sä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muu ten ole lainvastaisia, joten päätökset päätetään panna
täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 102 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 57)

Khall § 102
 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
pöytäkirjat:
  kehitys- ja elinvoimalautakunta 5.5.2020
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Kunnanhallitus § 102 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta -

Ohm. 57 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 § 103 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 12.3.-6.5.2020 (ohm. 58)

Khall § 103
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

12.3.-6.5.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 58 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 104 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rivitalohankkeen suunnitelmien käynnistäminen

Khall § 104
 Kunnan sekä Kiinteistöyhtiö Lumijoen Kartanon vuokra-asunnoista

uusimmat kokonaiset talot on rakennettu 1990-luvun loppupuolella
yli 20 vuotta sitten. Osa vuokrataloista vaatii erittäin paljon
kunnossapitoa ja korjausrakentamista, jotta niistä saataisiin
nykyisen standardin mukaisia asuntoja kuntalaisille.

 Jotta vuokra-asuntokantaa saadaan päivitettyä nykystandardien
mukaiselle tasolle, tulee kunnassa miettiä uusien vuokratalojen
rakentamista sekä mahdollisten paljon korjausta vaativien talojen
purkamista. Uudelle rivitalohankkeelle on kunnalla olemassa olevia
tontteja asemakaava-alueella.

 Ennen rakentamista kannattaa kuitenkin suunnitella ja kartoittaa
mahdollisimman hyvä ja kustannustehokas ratkaisu vuokrataloksi.
Suunnittelulle on hyvä varata aikaa vähintään vuosi, jonka jälkeen
voidaan rakentaminen aloittaa.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi
rivitaloprojektin suunnittelun aloittamisen  vuoden 2020 sekä talven
2021 aikana sekä ehdottaa samalla, että kunnanvaltuusto hyväksyy
25 000 euron lisäinvestointirahan tämän projektin suunnitteluun
vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 105 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Määräalojen vaihdon ja sitä koskevan vaihtokirjan hyväksyminen (ohm. 59-60)

Khall § 105
 Kunnaninsinööri on neuvotellut Juha Ylilaurin ja Katariina Haan-

pää-Yli laurin kanssa Lumijoen kunnan alueella määräalojen vaih ta-
mi ses ta seuraavasti:

Lumijoen kunta luovuttaa:

 Määräala Lumijoen kunnan, Lumijoen kylässä, sijaitsevasta Sil lan-
kor va- nimisestä tilasta Rn:o 36:19. Määräalan pinta-ala on noin
4.882 m2. Määräala sijaitsee Ylipääntien varrella.

 Määräala luovutetaan maatalouskäyttöön.
 Alueen vaihto-arvo on 4.880 €.

 Määräala Lumijoen kunnan, Lumijoen kylässä, sijaitsevasta Pajala-
ni mi ses tä tilasta Rn:o 8:20. Määräalan pinta-ala on noin 2.587 m2.
Mää rä ala sijaitsee Haapakujan varrella.

 Määräala luovutetaan maatalouskäyttöön, johon Lumijoen kunta
myö hem min kaavoittaa yhden AP-tontin..

 Alueen vaihto-arvo on 1 657 €.

Juha Ylilauri ja Katariina Haanpää-Ylilauri luovuttavat:

 Määräala Lumijoen kunnan, Lumijoen kylässä, sijaitsevasta Pe rä pel-
to- nimisestä tilasta Rn:o 4:41. Määräalan pinta-ala on noin 7.553
m2. Määräala sijaitsee Terontien varrella.

 Alueen vaihto-arvo on 7.553 €.

Ohm. 59 Kartta
Ohm. 60 Vaihtokirjaluonnos

Ehdotus: Lumijoen kunnanhallitus hyväksyy määräalojen vaihdon ja vaih to kir-
jan ja valtuuttaa kunnaninsinöörin allekirjoittamaan kokouksessa
täydennetyn vaihtokirjan. Lumijoen kunta maksaa 930 euron
välirahan vaihtoarvojen erotuksena. Kun nan hal li tus päättää sijoittaa
Pehkosen rahastoon vaihtokirjassa vaih det ta van määräalan
vaihtoarvon verran (4 880 €).

Päätös: Hyväksyttin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 40 05.05.2020
Kunnanhallitus § 106 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kevyenliikenteen väylien hankekortit pt. 18621 ja 18622 (ohm. 61-62)

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 05.05.2020 § 40

 Kevyenliikenteenväylien suunnittelemisen hankekortit ovat
valmistuneet molemmille suunnittelun alla oleville väyläosuuksille.

 Hankekorttien valmistelussa on kuultu mm. Lumijoen kehitys-ja
elinvoimalautakuntaa, sekä väyliä hallinnoivaa Pohjois-Pohjanmaan
Ely-keskusta.

 Hankekortit on laadittu siten, että Ukuranperän tiellä väylä
suunnitellaan tien länsipuolelle, välille maantie 813 - Urheilutalon
risteys. Ylipääntiellä väylä suunnitellaan tien pohjoispuolelle välille
mt. 813 - Vitanderintien risteys.

 Molempien väylien osalla asemakaavoitetulla alueella maanteille
varattu tila on niin ahdas, että väyliä ei saada suunniteltua varatulle
tiealueelle, vaan asemakaavoitusta on muutettava niin, että väylille
voidaan osoittaa tilavaraus kaavoitetulla alueella.

 Hankekortit ovat oheismateriaalina 20 ja 21.

Ehdotus  Kehitys- ja elinvoimalautakunta hyväksyy päivitetyt suunnitelmien
hankekortit ja ehdottaa Lumijoen kunnanhallitukselle asemakaavan
muuttamisen käynnistämistä tilavarauksen osalta suunniteltaville
kevyenliikenteenväylille.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 106

Ohm. 61-62 Hankekortit

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy asemaakavan muutoksen käynnistämisen
tilavarauksen osalta suunniteltaville kevyenliikenteenväylille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 107 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistönhoitajien varallaolokorvauksen päivitys, vasteaika hälytyksissä sekä
korvaus työtehtävien edellyttämästä lisäkoulutuksesta

Khall § 107
 Yt-toimielin on käsitellyt 17.2.2020 pitämässään kokouksessa kiin-

teis tön hoi ta jien varallaolokorvauksen päivittämisestä, vasteajasta
hä ly tys teh tä vis sä  sekä työtehtävissä vaadittavan koulutuksen vai ku-
tuk ses ta palkkaan.

 Nykyinen varallaolokorvaus on 22,5 % normaaliajan työn tun ti pal-
kas ta laskettuna. Korvauksen suuruutta on tarkasteltu viimeksi
vuon na 2012. Kiiinteistönhoitajat vastaavat varallaolosta virka-ajan
jäl keen n klo 16 - 07 välisenä aikana ja viikonloppuisin 24/7. Yt-toi-
mi elin esittää, että varallaolokorvaus korotetaan 30 %:in. Tämä on
työ eh to so pi muk sen mukainen.

 Varallaolon vasteaikaa ei ole tällä hetkellä määritelty. Vasteajalla
tar koi te taan aikaa hälytyksestä varallaolijan saapumiseen hä ly tys-
pai kal le. Vasteajaksi esitetään sovittavaksi 30 minuuttia. Tämä aika
riit tää käytännössä varallaolijan ehtimiseen kaikkiin kunnan toi mi pis-
tei siin.

 Kiinteistönhoitajien Lumijoen Veden työtehtävissä edellytetään tiet-
tyä vesihuollon koulutusta. Tällä hetkellä yhdellä kiinteistönhoitajalla
on vaadittu koulutus ja toinen on aloittanut työn ohessa koulutuksen
op pi so pi muk sel la. On kohtuullista, että vaaditusta koulutuksesta
mak se taan erillinen korvaus. Yt-toimielin ehdottaa, että korvaus on
60 euroa kuukaudessa.

 Voimassaolevan hallintosäännön 41 § C.1. kohdan mukaan
kunnanhallitus päättää harkinnanvaraisista palkankorotuksista,
palkanlisistä ja erillispalkkioista.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää, että

 1) kiinteistönhoitajien varallaolokorvaus nostetaan takautuvasti
1.4.2020 alkaen 30 %:in tuntipalkasta laskettuna;

 2) varallaolon vasteajaksi määrätään 30 minuuttia;

 3) koulutuskorvausta Lumijoen Vesi Oy:n tehtävissä edellytetystä
vesihuollon ammattitutkinnosta maksetaan  60 euroa kuukaudessa
henkilökohtaisena lisänä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 93 20.04.2020
Kunnanhallitus § 108 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lomautuksiin varautuminen (ohm. 63)

Khall 20.04.2020 § 93

 Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja sen vuoksi
val mius la ki on otettu käyttöön. Maan hallitus on tehnyt linjaukset tar-
vit ta vis ta toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset
se kä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Valmiuslain
käyt töön ot to ase tuk siin ja soveltamiasetuksiiin tehdyt muutokset on
an net tu eduskunnalle 19.3. ja 20.3.2020.

 Valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano on aiheuttanut mer-
kit tä viä muutoksia kuntien toimintoihin. Toiminnan keskeytyksistä ja
eri lai sis ta rajoituksista on seurannut tilanteita, jotka ovat ai heut ta-
neet tai aiheuttavat työvoiman tarpeen tilapäistä muuttumista tai
työn teon keskeytymistä. Muutokset edellyttävät työnantajan rea goin-
tia tilanteeseen.

 Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella työnantaja voi keskeyttää
pal kan mak sun, mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työ-
paik kaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman
tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman
syyn vuoksi. Koronaepidemia on aiheuttanut tämän poikkeuksellisen
en nal ta arvaamattoman tilanteen. Lumijoellakin osassa kunnan toi-
min ta yk si köis tä työ toimipaikoissa on vähentynyt olen nai ses ti tai
työn te ke mi sen tapa on muuttunut merkittävästi. Jos työn an ta ja ei
voi osoit taa korvaavaa työtä näiden toimintayksiköiden pal kan saa jil-
le, pal kan mak su voidaan keskeyttää 14 päivän jälkeen.

 Työ so pi mus lain 2 luvun 12 § voitaisiin nyt poikkeustilanteessa so vel-
taa työntekijöihin, joiden työt ovat vähentyneen maan hallituksen lin-
jaus ten vuoksi. Palkanmaksun kes keyt tä mi nen ei ole kuitenkaan kai-
kis sa tapauksissa mahdollista, vaik ka työntekijän/viranhaltijan te ke-
mä työ olisi poikkeusoloista joh tuen tosiasiallisesti vähentynyt tai jo-
pa lop pu nut. Tilanteesta johtuen Lu mi joen kun nan on aiheellista
käyn nis tää tuo tan nol li sin perustein työn an ta jan ja henkilöstön vä li-
ses tä yh teis toi min nas ta kunnissa an ne tun lain (449/2007) mukaiset,
ko ko kun nan henkilöstöä koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut.

 Neuvotteluilla arvioidaan tarvetta kunnan työn te ki jöi den/vi ran hal ti joi-
den palkanmaksun keskeyttämiseen tai lo maut ta miseen osa- tai ko-
ko ai kai ses ti.

Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henkilöstön
lo maut ta mi sen periaatteista sekä kunnanjohtajan ja toimialajohtajien
lo mau tuk ses ta. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta tois-
taiseksi tai määräajaksi päättää toimialajohtaja.

 Lomauttamista koskevat määräykset ovat työsopimuslain (55/2001)
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Kunnanhallitus § 93 20.04.2020
Kunnanhallitus § 108 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

5 luvussa ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7
lu vus sa. Lain yhteistoiminnasta kunnissa 4 § 1 momentin kohdan 4
mu kai ses ti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa
kä si tel lään esim. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuo-
tan nol li sis ta syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lo maut ta mis-
ta tai irtisanomista.

 Lumijoen toimintalinja ja järjestys tässä poikkeustilanteessa ja töiden
jär jes te lyis sä on, että 1) henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä, mi-
kä li se on mahdollista ja kunnan kokonaisedun kannalta järkevää; 2)
yk si köis sä, joissa työ on olennaisesti vähentynyt/loppunut eikä tar jol-
la ole korvaavaa työtä, so vel le taan TSL 2 luvun 12 § 2 momenttia ja
täl löin kunnan pal kan mak su vel vol li suus päätttyy 14 päivän jälkeen
sii tä, kun työnteko on to si asial li ses ti estynyt; 3) koko henkilöstön
kans sa pyritään sopimaan yli työ va pai den ja ansaittujen lomien pi tä-
mis tä sopeuttamiskeinona; 4) jos työnteon este pitkittyy, sovelletaan
lo maut ta mis mah dol li suut ta. En nen toimenpiteiden/neuvotteluiden
käynnistämistä kuullaan YT-toimielintä.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää aloittaa tuotannollisin ja taloudellisin
perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko henkilöstöä
koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut  mahdollisista lomauttamisista.
Kunnanhallitus päättää, että pal kan mak su voidaan keskeyttää
työsopimuslain 2 luvun 12 §:n pe rus teel la, mikäli korvaavaa työtä
työntekijöille ole tarjolla.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 108
 Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen YT-toimielin on kokoontunut

23.4., 29.4. ja 6.5.2020. Kokouksissa on 23.4. kuultu luot ta mus mies-
ten näkemys toimialueiden työtilanteesta ja 29.4. kokoukseen saa-
tiin esimiehiltä täydennys eri ammattiryhmien osalta.

 Yhteistoimintalain 8 §:n mukainen ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle
teh tiin juuri ennen 6.5. kokousta.

 Käytyjen neuvotteluiden perusteella on todettu, että lo mau tus tar vet-
ta tuo tan nol li sis ta ja taloudellisista syistä ei toistaiseksi voitu osoit-
taa. Kun Suo men hallitus päätti toukokuun alussa lisäksi toi men pi-
teis tä ko ro na-ra joi tus ten vähittäiseksi purkamiseksi, palaa työmäärä
kun nan eri yk si köis sä lähes normaaliksi. Eri toimialueilla työs ken nel-
lei den määräaikaisten työn te ki jöi den työsuhteet päättyvät, jos jat kol-
le ei ole tarvetta. Koska korona-epidemia ei ole vielä ohi, jatketaan
neuvotteluita tarvittaessa.

Ohm. 63 Muistio 23.4.2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, ettei Lumijoen kunnalla ole toistaiseksi
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Kunnanhallitus § 93 20.04.2020
Kunnanhallitus § 108 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

korona-epidemian perusteella tuotannollisia ja taloudellisia syitä
ryhtyä henkilöstön vähentämistä koskeviin toimenpiteisiin. Kunnan
taloudellisen tilanteen edelleen heikentyessä varaudutaan
jatkamaan YT-lain mukaisia neuvotteluita.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 109 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 109 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
 -Kiertotie, koko kiinteistö, 1920 m2
 Luovuttajina Myllynen Jari ja Minna
 Luovutuksen saajana Mäkelä Kalle
 2. Työ- ja elinkeinoministeriö
 -Valtionavustuspäätös
 3. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen 20.4.2020 päätöksiä
 .Maakuntahallituksen 20.4.2020 pöytäkirja
 4. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 27.4.2020 pöytäkirja
 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 -Pohjanpiiri-lehti
 6. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 110 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 110 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - korona-epidemian tilannekatsaus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 111 11.05.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 111
 - kunnanviraston aukiolo

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.
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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
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 98-104, 108-111

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

Pykälät: 105-107

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: 105-107

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
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


