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Kunnanhallitus § 127 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 127

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 128 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 128

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Jouni Tornio ja Sirpa Hirvasniemi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Tornio ja Sisko Sutela.
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Kunnanhallitus § 129 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 129

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 11/2020 6

Kunnanhallitus § 130 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokouksen 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 74)

Khall § 130
 KuntaL 39 §:n  kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta

sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.

 Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Ohm. 74 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 8.6.2020 pidetyn
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muuten ole lainvastaisia, joten päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 11/2020 7

Kunnanhallitus § 131 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 75-76)

Khall § 131
 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 -
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Kunnanhallitus § 131 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2.6.2020
  perusturvalautakunta 28.5.2020

Ohm. 75-76 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 § 132 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 29.5.-10.6.2020 (ohm. 77-78)

Khall § 132
 Oheismateriaalina on luettelot viranhaltijapäätöksistä ajalta

29.5.-10.6.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 77-78 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 133 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion 2021 laadintaohje (ohm. 79)

Khall § 133
Julkisen talouden tämän hetkinen tilannekuva on poikkeuksellinen ja
haas teel li nen johtuen koronavirusepidemiasta ja sen vaikutuksista,
joi hin liittyy huomattava epävarmuus/-selvyys, erityisesti koronakriisin
kes tos ta.Talouden ennustaminen on tässä hetkessä erityisen epä-
var maa. Aikaisempiin supistumisen ja ta lo us taa tun tu mi en ajankohtiin
ver rat tu na on erona, että nyt sekä tarjonnan et tä kysynnän puolella
yh tä ai kai ses ti supistumista. Mitä pidempi krii sis tä tulee, sitä suu rem-
mat kustannukset syntyvät julkiselle taloudelle.

Koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseksi päätetyt ja tehdyt
val ta kun nal li set toi met heikentävät julkista taloutta tänä vuonna.
Taan tu ma pie nen tää verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja.
BKT:n arvioidaan su pis tu van 5,5 % (arvio kevät 2020) vuonna 2020.
Ul ko maan kau pan vo lyy mi laskee nopeasti. Myös yksityinen kulutus
ja investoinnit su pis tu vat erityisen voimakkaasti tänä vuonna. Vuon-
na 2021 viennin kas vu palautuu ulkoisen kysynnän vetämänä. Yk si-
tyi sen kulutuksen kas vu normalisoituu. Yksityiset investoinnit toi pu-
vat hitaammin. Työl li syys as te laskee reiluun 71 prosenttiin v. 2020,
ja arvioidaan nou se van noin 72 prosenttiin v. 2022 työikäisen väes-
tön edelleen vähentyessä.

Valtionosuusennakoiden ja verotuloennusteiden uusimmat arviot
ovat oheismateriaalissa.

 Palkantarkistukset ovat 1.4.2020 alkaneella uudella so pi mus kau del-
la on 1,22 % vuonna 2020 ja 1,8 % vuonna 2021eli korotusvaikutus
yh teen sä 3,02 %.

 Sote-palvelujen ulkoistussopimuksen sovintosopimus ei sisällä Lu-
mi joen kunnalle hinnankorotusta vuodelle 2021.

Hallintokuntien kehys on seuraava:
- toimintamenot suunnitellaan vuoden 2020 ta lous ar vion tasolla;
mahdolliset muutosesitykset perustellusti, kirjallisena;
- huomioidaan hallitusohjelman sekä kuntien tehtävissä tapahtuvat
vel voit teet ja muutokset ja kunta-alan  palkankorotukset;
- toi min ta ku lu ja supistaa kunnan omat sekä hallituksen
säästötoimet;
- jo suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomioita vuo si-
kat tee seen, joka on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tu lo ra hoi-
tuksen riittävyyttä.

Ohjetta päivitetään vielä elo-syyskuussa (elokuun budjettiriihi on
27.-28.8.2020 ja syksyn kuntatalousohjelma julkistetaan 21.9.2020.

Ohm. 79 TA-laadintaohje
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Kunnanhallitus § 133 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja
päättää kunnan toimialueille annettavista talousarvio-ohjeista.

Päätös: Merkittiin ohje tiedoksi. Toimialueet aloittavat talousarvion laadinnan
ohjeessa ja edellä tekstissä olevan kehyksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 134 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL -sopimus)
2020-2031 (ohm. 80-81)

Khall § 134
Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen so pi-
mus (MAL-sopimus) perustuu Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan,
Lu mi joen, Muhoksen, Oulun, Tyrnävän, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja
val tion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen
tar koi tuk se na on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja val-
tion yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin
ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä seudulle tarvetta
vas taa val le monipuoliselle asunto tuotannolle ja liikennejärjestelmän
ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on
edis tää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tu ke-
vaa liikennejärjestelmää ilmaston muutoksen torjumiseksi sekä mah-
dol lis taa sujuva arki, työ markkinoiden toimivuus ja elinkeino elämän
elin voi mai suus. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen
ta voit tee na on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta lii ken-
ne suo rit tees ta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen
ja palveluiden saavutettavuutta.

Sopimuksissa määritellään 12 vuoden kehityspolku sekä konk reet ti-
set toimenpiteet vuosille 2020–2023. Sopimus tarkistetaan edus kun-
ta vaa li kau sit tain.  Sopimukseen on sisällytetty keskeisimmät, vai kut-
ta vim mat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja valtion yhteistyötä
edel lyt tä vät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän ke hit tä-
mis tä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimen  piteet vuosille
2020–2023.

Sopimuksen toteutumisen kannalta on tärkeää, että myös kuntien ja
val tion muut kehittämis toimet tukevat sopimuksen tavoitteiden to teu-
tu mis ta. Kunnat varautuvat toiminnassaan ja talousarvioissaan ta-
voit tei den mukaiseen kehittämiseen ja rahoittamiseen.

Keskeiset Oulun kaupunkiseutua koskettavat toimenpiteet:

Väylävirasto tekee pääradan suunnittelun kehittämiseksi Tam pe-
re-Ou lu raidevälin välityskykytarkastelun eli tarveselvityksen mukaan
lu kien Liminka-Oulu väli. Selvityksessä vaiheistetaan kaksoisraide-
ja lisäliikennepaikkatarpeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä
mää ri te tään nopeudennosto- ja matka-aikatavoitteet henkilö- ja ta-
va ra lii ken teen osalta. Tarveselvityksen pohjalta tehdään jat ko suun-
nit te lua selvityksen osoittamista saavutettavuutta parhaiten tukevista
toi men pi teis tä enintään viiden (5) miljoonan euron eril lis ra hoi tuk sel-
la.

Oritkarin kolmioraiteen rakentamisella Ouluun mahdollistetaan lo gis-
tii kan tehokkuus, alueen maankäytön kehittäminen ja elin kei no elä-
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Kunnanhallitus § 134 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

män tuotantomuutoksen liikenteellisten vaikutusten hallinta. Valtio
to teut taa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti ja
osoit taa hankkeelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen. Ou-
lun kaupunki rahoittaa kolmioraiteen rakentamista 2,4 miljoonalla
eu rol la. Hankkeen osapuolet laativat hankkeesta erillisen kus tan nus-
jakosopimuksen.

Valtio käyttää Oulun kaupunkiseudun tärkeisiin liikennejärjestelmän
toi mi vuut ta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kus tan nus te hok-
kai siin liikenneverkon parantamishankkeisiin kaudella 2020-23 yh-
teen sä enintään 6,7 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edel ly tyk-
se nä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen
vas taa van summan.

Valtio avustaa Oulun kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen pal-
ve lui ta sopimuskaudella 2020-2023 arviolta 5,2 miljoonalla eurolla.
Val tion avus tuk sen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa
MAL-so pi muk ses sa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän ke hit tä mis-
toi men pi tei tä sekä niitä täydentäviä Oulun kaupunkiseudun jouk-
koliikennestrategian toimenpiteitä. 

Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta
Ou lun kaupunkiseudun haettavaksi 3,64 miljoonaa euroa so pi mus-
kau del la 2020-2023. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyt tö voi-
man joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen sekä jouk ko-
lii ken ne pal ve lu jen ostoon. Tuen saajan tulee raportoida avustuksella
saa vu tet tu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mu-
kaan.

Lisäksi valtio osoittaa Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kau-
pun ki seu tu jen haettavaksi valtionavustusta liikenteen palvelujen di gi-
ta li saa tioon ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi vuosina
2020-2021 yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen
hen ki lö lii ken teen palveluihin vastaavan summan.

Valtio osoittaa 0,83 miljoonaa euroa kaudella 2020-2023 Oulun kau-
pun ki seu dun kunnille valtion väyläverkolla toteutettaviin kävelyn ja
pyö räi lyn edistämistoimenpiteisiin. Rahoituksen edellytyksenä on, et-
tä kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Oulun seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyö-
räi lyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Avus tuk-
seen on varattu vuosille 2020-2023 määrärahaa Helsingin, Turun,
Tam pe reen ja Oulun seuduille haettavaksi vähintään 4,5 miljoonaa
eu roa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin
50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja
myön tää rahoituksen.
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Kunnanhallitus § 134 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtio osoittaa normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen
uu dis tuo tan nol le 3 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta
kes kus ta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville asunnoille.
Puu ra ken tei sil le kerrostaloille käynnistysavustus myönnetään 20 %
ko ro tet tu na. Valtio edellyttää puurakentamisen osuuden lisääntyvän
sel väs ti. Oulun kaupunkiseudun kunnat edistävät kestävän ja ener-
gia te hok kaan rakentamisen pilottihankkeita esim. puurakentamista.

Valtio osoittaa kaupunkiseudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta
kes kus ta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille.
Kun nal lis tek niik ka-avus tus ten painopiste on edellistä MAL-so pi mus-
kaut ta vahvemmin täydennysrakentamiskohteissa.

Ohm. 80  Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen (MAL)
  sopimus 2020-2031

Ohm. 81  Ympäristöministeriön sähköposti

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen
  vuosille 2020-2031 ja antaa sopmuksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 135 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihin (ohm.
82-83)

Khall § 135 Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto jär-
jes tää lumijokisten kutsunnat ma 26.10.2020 klo 9.00 Limingan seu-
ra kun ta ta lol la. Kutsuntakuulutuksessa kuntia on pyydetty ni meä-
mään kun nan edustajat varaedustajineen kutsuntalautakuntiin. Kun-
nan edus ta jien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- ja sosiaalityöhön
pe reh ty nei tä. Lumijoen kunnan edustajana vuonna 2019 oli hy vin-
voin ti pääl lik kö ja hänen varaedustajanaan vapaa-aikatoimenohjaaja.
Kut sun ta lää kä ri on myös pyydetty nimeämään yhteistyössä Li min-
gan kans sa.

Ohm. 82 Pyyntö 29.5.2020
Ohm. 83 Kutsuntakuulutus 

Kunnanjohtaja Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja va ra edus ta jan/va ra hen-
kilön 26.10.2020 kutsuntatilaisuuteen.

Päätös: Kunnan edustajaksi vuoden 2020 kutsuntoihin nimettiin Lumijoen
kunnan edustajaksi hyvinvointipäällikkö ja hänen varaedustajakseen
vapaa-aikatoimenohjaaja.
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Kunnanhallitus § 136 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunnan edustaja (ohm. 84)

Khall § 136
 Monetra Oulu Oy päätti yhtiökokouksessaan 12.5.2020, että yhtiölle

perustetaan neuvottelukunta. Yhtiön osakkaat perustavat
neuvottelukunnan ja jokainen yhtiön osakas valitsee yhden
edustajan neuvottelukuntaan.

Ohm. 84 Neuvottelukunnan työjärjestys

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää Lumijoen kunnan edustajan Monetra Oulu
Oy:n neuvottelukuntaan.

Päätös: Lumijoen kunnan edustajaksi nimettiin talous- ja hallintojohtaja ja
hänen varalleen kunnanjohtaja.
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Kunnanhallitus § 137 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 137 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Uutiskirje 2/2020
 2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntavaltuuston päätöksiä 8.6.2020
 3. Kuntaliitto
 -Yleiskirje: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen

2019 nettokuluista
 -Yleiskirje: Kunnalla on päätösvalta kotihoidonpysäköintitunnuksen

käyttöönotosta
 -Yleiskirje: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava

toimeenpanoon
 4. KT Kuntatyönantajat
 -Yleiskirje: Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

1.4.2020-28.2.2020
 -Kuntatyönantaja-lehti
 -Yleiskirje: Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

2020-2021
 5. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 -Yhtiökokouskutsu 25.6.2020
 6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymäkokous 8.6.2020 esityslista
 -Yhtymähallitus 15.6.2020 esistyslista
 7. Kainuun ELY-keskus
 -Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen!

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 138 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 138 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - sote-lakiuudistukset lausunnolle
 - Ruutikankaan tieliittymä

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 139 15.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 139
  -  Leader-toiminnan uusi ohjelmakausi 2021-2027

-  Perämeren rannikon kalatalousryhmätoiminta 2021-2027

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.
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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: 127-133, 137-139

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

Pykälät: 134-136

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: 134-136

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.


