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Nimi
Ollakka Jaana
Hirvasniemi Sirpa
Greus Teppo
Kauppi Arto
Keinänen Ville
Tornio Jouni
Jakkula Eino
Klaavo Jaakko
Karsi-Ruokolainen Paula

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
pj.
valtuuston pj.
valtuuston 1. vpj
sihteeri/esittelijä

POISSA

Laitinen-Kauppi Sirpa

jäsen

MUU

Kolehmainen Virpi

talous- ja
hallintojohtaja

LÄSNÄ

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Jouni Tornio
Puheenjohtaja

Paula Karsi-Ruokolainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
51 - 65
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Teppo Greus

Arto Kauppi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina
24.3.2020 klo 8.00 Lumijoen kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 51

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tornio. Jaana Ollakka ja
Sirpa Hirvasniemi osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.
Etäyhteydellä osallistuminen hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 52
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Teppo Greus ja Arto Kauppi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Arto Kauppi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 53
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 17.2.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 25)
Khall § 54
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. 25

Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta, että 17.2.2020 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 26-28)
Khall § 55
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Lumijoen kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esittelijä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-,
valvonta- ja toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön
kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, on
päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa
(KuntaL 134 §).
Lumijoen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan viranomaisen on
tehtävä ilmoitus neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta
kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien
pöytäkirjat:

kehitys- ja elinvoimalautakunta 10.3.2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.2.2020
perusturvalautakunta 27.2.2020

Ohm. 26-28

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset ajalla 6.2.-11.3.2020 (ohm. 29)
Khall § 56
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
6.2.-11.3.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 29

Päätösluettelot

Khall pj:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lumijoen kunnan tilinpäätös 2019 (ohm. 30)
Khall § 57
Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja
KuntaL 12:113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava
tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä annettavat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu
ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
KuntaL 12: 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niidne käytöstä
tilikauden aikana.
KuntaL 12:115 §:n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa annetaan myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Ohm. 30

Oheismateriaali toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aloitteet - käsittely ja esitys valtuustolle (ohm. 31)
Khall § 58

Halintosaäännön 114 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä
aloitteita, jotka lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä loppuun käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta mitkä
aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 141 ja 142 §:issä. Kunnanhallituksen on vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto
voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Viime vuoden aloitteista on laadittu yhteenveto, johon on merkitty
kaikki aloitteet, siis myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita.

Ohm. 31

Yhteenveto vuonna 2019 tehdyistä aloitteista
Taulukosta ilmenee aloitteen jättöaika, aloitteen tekijä, aloitteen keskeinen sisältö sekä aloitteen käsittely.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteet ja niiden käsittelytiedot tiedoksi oheismateriaali 31:n mukaisesti ja esittää em. tiedot
valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Pehkosen myynti (ohm. 32)
Khall § 59
Sillankorvan maatalouskeskus on ollut jo pitkään myynnissä kiinteistönvälittäjällä. Kohteesta on saatu muutamia myyntitarjouksia, mutta
tarjoushintojen mataluuden vuoksi kauppoja ei ole tehty. Luovia ratkaisuvaihtoehtoja on pohdittu, kuntokartoitus tehty, hintapyynnön
tarkistamista ehdotettu. Vaihtoehtoina on myös esitetty kohteen ottamista kunnan omaan käyttöön tai myyntiä lumijokisille yhdistystoimijoille ja sen kautta kiinteistön kunnostamista kuntalaisten käyttöön
kylätaloksi.
Ohm. 32

Lumijoki-seuran kirje

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkaa toistaiseksi Sillankorvan myyntiä
kiinteistövälityksen kautta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset (ohm. 33)
Khall § 60
Eero Aabram Pehkosen -rahastosta myönettäviä avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksalta taholta.
Ohm. 33

Hakemukset
Yksi määräaikaan tulleista hakemuksista oli jäänyt toimittamatta
oheismateriaaliksi. Osa hakijoista on hakenut samaan aikaan myös
kulttuuripuolen avustusta, joten ennen päätöksentekoa käydään
sisäinen keskustelu avustusten jakamisesta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 1/2020 (ohm. 34)
Khall § 61

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julkisti alueen tammikuun 2020
työllisyyskatsauksen 25.2.2020.
Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
tammikuun lopussa yli 9 300 avointa työpaikkaa. Samaan aikaan
työttömiä työnhakijoita oli 20 200 (miehiä 12 200 ja naisia 8 000).
Työnhakijoita oli 700 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on heiman lisääntynyt
edellisestä vuodesta. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on pysynyt ennallaan. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä) määrä väheni.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maakunnan alueella
oli 10,8 %, nousua 0,3 % edellisestä vuodesta. Kunnittain työttömien
osuus työvoimasta vaihteli Reisjärven 6,1 %:n ja Taivalkosken 13,8
%:n välillä. Oulussa työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 %.

.

Tilanne Lumijoella
Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni myös Lumijoella. Tammikuussa 2020 oli 56 työtöntä työnhakijaa
kun vastaava luku 2019 tammikuussa oli 75. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,8 %. Avoimia työpaikkoja ei tammikuun
2020 tilastojen mukaan ollut Lumijoella.
Ohm. 34

Työllisyyskatsaus tammikuu 2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Kunnanviraston kiinni pitäminen 22.5.2020 ja kesällä 2020
Khall § 62

Vakiintuneena käytäntönä on ollut, että juhlapyhiin liittyvinä ns. välipäivinä on kunnanvirasto pidetty kiinni, jolloin henkilöstö on voinut
ottaa vuosilomapäiviä. Samoin kesällä heinäkuussa kunnanvirasto
on ollut kiinni 3-5 viikkoa, johon on voitu osoittaa pidettäväksi vuosilomia.
Keväällä 2020 em. välipäivä olisi helatorstain jälkeinen perjantai
22.5.
Kesällä toiminnallisesti hiljaisimman ajan voidaan ennakoida ajoittuvan viikoille 27-31.
Eri toiminnoissa huolehditaan siitä, että välttämättömät toiminnot/palvelut ovat tarjolla tarpeellisessa laajuudessa myös viraston
kiinnioloaikana.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on kiinni 22.5.2020 ja
kesällä viikot 27 - 31 (29.6. - 2.8.2020)

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 63

Pöytäkirjan tarkastajat:

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl
-Keskikelo, määräosa 1/2, kokonaispinta-ala 1305 m2
Luovuttajana Salo Sirpa
Luovutuksen saajana Rasimus Petri
-Okkonen, koko kiinteistö, 803045 m2
Luovuttajana Seppä Jorma
Luovutuksen saajana Seppä Jonne
-Jokiranta, määräosa 38/100, kokonaispinta-ala 3600 m2
Luovuttajina Viinikka Ari kuolinpesä ja Viinikka Sirpa
Luovutuksen saajina Viinikka Ville ja Orvokki
-Saitta, koko kiinteistö, 3207 m2
Luovuttajana Tasanto Timo kuolinpesä
Luovutuksen saajina Pakaslahti Aune ja Kauko
-Alakorpi, koko kiinteistö, 90000 m2
Luovuttajina Sillanoja Tauno kuolinpesä
Luovutuksen saajina Ollakka Jukka ja Pekka
-Vainio, koko kiinteistö, 102300 m2
Aho, määräala (uusi), 18000 m2
Luovuttajina Lehtonen Pasi ja Risto
Luovutuksen saajana Taavittila Oy
-Valtiosillankorva, määräala (uusi), 32000 m2
Luovuttajana Metsähallitus
Luovutuksen saajina Repo Tytti ja Marko
-Junno, koko kiinteistö, 47000 m2
Luovuttajina Saarela Janne, Sutela Marja, Sutela Tiina ja Väänänen
Veijo
Luovutuksen saajina Ylikoski Jonna ja Eelis
2. Kuntaliitto
-Kansallinen veteraanipäivä 2020
3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
-Päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiotto ja mini-interventio eli
lyhytneuvonta
4. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
-Lehti 1/2020
-Hallituksen 17.2.2020 pöytäkirja
-PPSHP:n tilinpäätöksen 2019 ennakkotiedot
5. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntahallituksen päätöksiä 17.2.2020
-Maakuntahallituksen pöytäkirja 17.2.2020
6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
-Yhtymähallituksen 24.2.2020 pöytäkirja
7. Metsähallitus
-Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa
metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
-Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa
8. KPMG

Lumijoen kunta
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-Kuntapäättäjät taloustaidot-seminaari
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 64

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
- Terveystalon ja Lumijoen kunnan sopimus
- Korona-virus - pandemian tilannekatsaus ja kunnan varautuminen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 65

Todettiin, että ELY-keskuksen vuosittainen kehityskeskustelu
pidettiin 12.3.2020 kunnantalolla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 51-58, 60-61, 63-65
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 59, 62
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: 59, 62
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

