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Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 13/2020 3

Kunnanhallitus § 146 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 146

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 147 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 147

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni Tornio.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni
Tornio.
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Kunnanhallitus § 148 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 148

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kahden lisäpykälän (asemakaavan
laajennuksen ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat) ottaminen käsittelyyn. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 149 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 89-90)

Khall § 149
 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 11.8.2020
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Kunnanhallitus § 149 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta 11.6.2020

Ohm. 89-90 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 § 150 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 27.5.-11.8.2020 (ohm. 91)

Khall § 150
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

27.5.-11.8.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 91 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 151 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 06/2020 (ohm. 92-94)

Khall § 151 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tu-
los las kel ma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit ti-
lan tees ta 30.06.2020.

 Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun men nes sä 330 t eur,
joka on 53,9 % budjetoidusta (6 kk tasainen ker ty mä on 50 %).
Vastaavasti toi min ta ku lu ja on kertynyt noin 6,0 milj. eur, joka on 49,4
% budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 2,1
milj. eur (49,7 % budjetoidusta), joihin sisältyvät kesäkuussa
täysmääräisenä maksussa olleet lomarahat.

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee kesäkuun 2020 talouden
toteutuman.

Ohm. 92 Tuloslaskelma
Ohm. 93 Tulot-menot=netto
Ohm. 94 Investoinnit

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 152 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020 (ohm. 95)

Khall § 152 Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuo-
den 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset sekä kokouksessaan
1.6.2020 (§ 118) muutospäätöksen tiedoksi.

 Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.8.2020 muutospäätöksen kos-
kien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Edus-
kun nan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1 mo-
ment tia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 mo men-
tit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020 ja muutokset huo-
mioi daan elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien.

 Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muu tok ses-
ta johtuva valtionosuuden lisäys vuonna 2020 on yh teen sä 278.230
eu roa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vai ku tus-
ten johdosta.

Ohm. 95 VM:n muutospäätös 7.8.2020 

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 13/2020 11

Kunnanhallitus § 153 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan omistamat asunnot osana omistajaohjausta ja kunnan strategiaa

Khall § 153
 Lumijoen kunnan joko suorassa omistuksessa tai Koy Lumijoen Kar-

ta non kautta omistamia asuntoja on kaikkiaan 107 kpl. Lumijoen
kun ta omistaa Lumijoella kaksi vuokrarivitaloa (yht. 11 asuntoa) ja
kol me vuokralla olevia yksittäisiä huoneistoja asunto-osakeyhtiöissä
se kä kaksi liiketilojen (pankkikiinteistöt) yhteydessä olevaa vuok ra-
huo neis toa.

 Rivitalo:
 - Hopiarannantie, 6 kpl
 - Karintie, 5 kpl

 Rivitaloasunnot:
 - Jokivainio, 2 kpl
 - Hopiakuja, 1 kpl

 Kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste ja kysyntä on erittäin hyvä. Tu-
le vai suu des sa asuntojen kysyntä tulee säilymään hyvällä tasolla.
Vuok ra-asun to jen ikä ja kunto huomioiden tuleviin kor jaus in ves toin-
tei hin tulee kuitenkin varautua suunnitelmallisesti.

 Kunnan asuntokannan omistukseen perustuva erillään olo vaikuttaa
ko ko nai suu den hallintaan ja toimintaan. Asuntokannan kes kit tä mi-
sen ja tarvittavien ratkaisujen tekeminen kannalta olisi selkeämpää,
kun kaikki vuokra-asunnot olisivat yhtiön alla.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy keskustelun kunnan vuokra-asunnoista.

 Kunnanhallitus toteaa, että konserniohjeen päivityksen yhteydessä
oh jet ta täydennetään kunnan vuokra-asumisen suunnitelmalla huo-
mioi den kunnan strategian tavoitteet ja toimintaympäristö, erityisesti
väes tö te ki jät.

Päätös: Kunnanhallitus päättää käynnistää konserniohjeen päivityksen. Oh-
jee seen sisällytetään kunnan vuokraustoiminnan ke hit tä mis suun ni-
tel ma.
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Kunnanhallitus § 154 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eronpyyntö luottamustehtävistä/Saara Korkala

Khall § 154 Valtuutettu Saara Korkala on kirjeellään 4.8.2020 pyytänyt eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi.

 Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut
toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta
päätöksen tekee valtuusto.(Kuntalaki 78 §)

 Saara Korkalan kunnalliset luottamustehtävät Lumijoella ovat:
- valtuuston jäsen
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jäsen
- valtuuston vaalilautakunta, varapuheenjohtaja
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto,
varajäsen.

Lisäksi hän toimii
- Lumijoen Vesi Oy hallituksen sekä Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano
hallituksen varajäsenenä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1) se toteaa Saara Korkalan luottamustoimet Lumijoen kunnassa
päättyneeksi;
2) valtuusto kutsuu Vasemmistoliiton ensimmäisen varavaltuutetun
Teppo Greus'in valtuutetun tilalle;
3) valtuusto valitsee Saara Korkalan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
- sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen
- valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen ja sen varapuheenjohtajan
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäsenen.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 155 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työllisyyskatsaus 6/2020 (ohm. 96)

Khall § 155
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julkisti alueen kesäkuun 2020 työl-

li syys kat sauk sen  6.2020.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli ke-
sä kuun lo pus sa yli 3 300 avointa työpaikkaa eli 350 vähemmän kuin
vas taa va na aikana vuonna 2019. Samaan aikaan työt tö miä työn ha-
ki joi ta oli yhteensä 30 250 (mukana lomautetut). Työn ha ki joi ta oli 10
200 (51,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Ku-
lu van vuoden toukokuusta työttömien ja lomautettujen määrä väheni.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä oli nyt noin 5 300. Yli
50-vuo tiai ta työttömiä oli noin 8 700. Pit kä ai kais työt tö miä (yli vuoden
työt tö mä nä) oli noin 5 500. Edelliseen vuoden kesäkuuhun ver rat tu-
na  kaikkien ryhmien työttömys lisääntyi huomattavasti.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maakunnan alueella
oli 16,2 %, nousua 5,4 % edellisestä vuodesta. Kun nit tain työt tö mien
osuus työvoimasta vaihteli Pyhännän 8,7 %:n ja Oulun 17,7 %:n vä-
lil lä.

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
suu rem pi myös Lumijoella. Kesäkuussa 2020 oli 100 työtöntä työn-
ha ki jaa kun vastaava luku 2019 kesäkuussa oli 66. Työnhakijoista
lo mau tet tu ja oli kesäkuussa 26. Työttömien työn ha ki joi den osuus
työ voi mas ta oli 12,6 %. Avoimia työpaikkoja oli Lumijoella ke sä kuus-
sa 2020 yhteensä 31 (6/2019: 10).

Ohm. 96        Työllisyyskatsaus 06/2020

Kunnanjohtaja:       Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:        Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta § 4 17.02.2020
Tarkastuslautakunta § 10 20.04.2020
Tarkastuslautakunta § 16 18.05.2020
Kunnanvaltuusto § 21 08.06.2020
Kunnanhallitus § 156 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelle 2019 (ohm. 97)

Tarkltk 17.02.2020 § 4
 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida,

ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tulee arvioida
ta lou den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
ole van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat-
ta ma ton ta alijäämää.

 Tarkastuslautakunta laatii ar vioin ti suun ni tel man ja antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta arviointikertomuksen, jos sa esitetään arvioinnin tu-
lok set.

 Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh tey des-
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pi tä mi-
ään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä ja kä-
sit te lyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkltk 20.04.2020 § 10

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi tilintarkastajan tekemän ar vioin ti ker to-
muk sen luonnoksen ja keskusteli sisällöstä. Käsittelyä jatketaan
seu raa vas sa kokouksessa.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta klo 11.15-11.23, tar kas tus lau-
ta kun nan käsitellessä kehitys- ja elinvoimalautakunnan pää vas tuu-
aluei ta (edustusjäävi).

Tarkltk 18.05.2020 § 16

Liite Arviointikertomus

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen läpi ja allekirjoitti ker-
to muk sen. Tarkastuslautakunta esittää laatimansa ar vioin ti ker to-
muk sen valtuustolle keskustelun pohjaksi ja edelleen kun nan hal li-
tuk sel le mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kvalt 08.06.2020 § 21
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Tarkastuslautakunta § 4 17.02.2020
Tarkastuslautakunta § 10 20.04.2020
Tarkastuslautakunta § 16 18.05.2020
Kunnanvaltuusto § 21 08.06.2020
Kunnanhallitus § 156 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ohm. 9 Arviointikertomus vuodelle 2019

Päätös: Arviointikertomus merkittiin tiedoksi. Kertomus toimitetaan kun nan-
hal li tuk sel le toimenpiteitä varten.

Khall § 156

 Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessa erityistä huo-
mio ta yleis hal lin nos sa hanketoimintaan ja perusturvalautakunnan
osal ta hy vin voin ti työ ryh mään sekä lastensuojeluasioihin. Sivistys- ja
hy vin voin ti lau ta kun nan toimialueella huomiota kiinnitettiin kou lu ter-
veys ky se lyn tuloksiin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön sai ra us pois-
sa oloi hin. Kehitys- ja elivoimalautakunnan osalta tavoitteissa toi vot-
tiin huo mioi ta van kiinteistöjen hoito- ja puhdistuspalvelut sekä yh te-
nä ke hit tä mis koh tee na sähköisten järjestelmien käyttöönottoa. Toi-
min taa arvioivien mittareiden käyttöä toivottiin kehitettävän edelleen
kai kil la toimialueilla.

Ohm. 97 Arviointikertomus vuodelle 2019

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2019 arviointikerto muk ses ta
yleis hal lin non ja konsernin osalta ja päättää mahdollisista toi men pi-
teis tä. Kun nan hal li tus pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin ti ker-
to muk sen oman toimalansa osalta. Vastaukset viedään tiedoksi
valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 157 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 157 1 Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl
 -Itara, koko kiinteistö, 2020 m2
 Luovuttajina Lensu Jaakko ja Terttu
 Luovutuksen saajina Taipaleenmäki Tapio ja Maarit
 -Kesäranta, koko kiinteistö, 2200 m2
 Luovuttajina Rahko Jari ja Maarit
 Luovutuksen saajana Simola Piia
 -Marjola, koko kiinteistö, 4220 m2
 Luovuttajana Rosenholm Marjo
 Luovutuksen saajina Lepistö Aleksi ja Katariina
 -Laulupuu, koko kiinteistö, 1500 m2
 Luovuttajana Niemikorpi Raimo
 Luovutuksen saajina Karjula Klaus ja Meeri
 -Nevantila, määräosa 2/3, Siirtola, määräosa 2/3
 Luovuttajina Paakkari Matti ja Terttu
 Luovutuksen saajana Paakkari Pasi
 -Tillinranta, koko kiinteistö, 278031 m2
 Luovuttajana Maijala Tuomo kuolinpesä
 Luovutuksen saajina Ollakka Pekka ja Jukka
 -Risteys, koko kiinteistö, 1257 m2
 Luovuttajana Lumijoen kunta
 Luovutuksen saajana Sipesa Oy
 -Sillankorva määräala (uusi) 4882 m2, Pajala määräala (uusi) 2587

m2, Peräpelto määräala (uusi) 7553 m2
 Vaihto: Lumijoen kunta - Haanpää-Ylilauri Katariina ja Ylilauri Juha
 -Alakaakinen II määräala (uusi) 62 ha, Mällinen määräala (uusi) 14,2

ha
 Vaihto: Lumijoen kunta - Lumijoen vilja- ja metsäosuuskunta
 -Hoijakka, koko kiinteistö, 2180 m2
 Luovuttajina Kallio Pertti ja Männikkö Anne-Marja
 Luovutuksen saajina Ojanperä Frans ja Anttonen Tanja

2. Aluehallintovirasto
 -Uutiskirje 15.6.2020, Peruspalvelujen arviointi 2019
 -Etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön

vahvistamiseen 12 miljoonaa euroa osana koronatilanteen jälkeistä
elvytystä

 -Kirje Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnille ja
kuntayhtymille matkustusrajoitusten lieventyessä
3. Valtiovarainministeriö

 -Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen
selvitystyö
4. Sisäministeriö

 -Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.7.2020 voimaan
tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2021
5. Ympäristöministeriö

 -Muutos on käynnissä - Ryhti-hanke pyrkii rakennetun ympäristön
tietojen valtakunnalliseen yhteentoimivuuteen
6. Digi- ja väestötietovirasto
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Kunnanhallitus § 157 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 -Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen
digi- ja väestötietovirastolle
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto

 -Maakuntavaltuuston 8.6.2020 pöytäkirja
 -Maakuntahallituksen 22.6.2020 päätöksiä
 -Maakuntahallituksen 22.6.2020 pöytäkirja

8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Valtuuston 9.6.2020 pöytäkirja
 -Pohjanpiiri-lehti

9. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymäkokouksen 8.6.2020 pöytäkirja
 -Yhtymähallituksen 15.6.2020 pöytäkirja

10. Oulun ammattikorkeakoulu
 -Yhtiökokoustiedote

11. Valtiokonttori
 -Kuntatalouden tiedote 7/2020

12. Kuntatyönantajat
 -Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2021,

kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja
maakuntauudistusta varten

 -Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES
2020-2021)

 -Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
2020-2021 (TS-20)
13. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

 -Vesitalousasiaa koskevat valituslupahakemukset ja valitukset
14. Lumituuli

 -Lumituulen osakaskirje 26.6.2020
15. Nouseva rannikkoseutu

 -Sääntömääräinen vuosikokous 27.8.2020
16. Metsähallitus

 -Turtkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa
17. Oulun seudun ympäristötoimi  - liikelaitoksen johtokunta

 -Ote pöytäkirjasta 10.6.2020 § 72: Oulun seudun ympäristötoimi -
liikelaitoksen epidemiaselvitystyöryhmän nimeäminen
18. Maanmittauslaitos

 -Pöytäkirja, yksityistietoimitus, Rantsila

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 158 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asemakaavan laajennos Terontien alueella, vireilletulo ja OAS nähtävilläolo (ohm. 98)

Khall § 158
 Terontien yksityistien ja Karin paikallistien rajaamalla peltoalueella

on nykyin voimassa olevan asemakaavan mukaan varattu alue
täysimittaiselle yleisurheilukentälle merkinnällä VU-1. Karintien
pohjoispuolla asemakaavassa on AO- ja AR merkinnöillä olevaa
varausta rakentamiselle, josta vain osa on toteutunut. Tässä
asemakaavan laajennuksessa tarkastellaan uudestaan aiemmin
aemakaavassa suunnitellut alueet ja toiminnot ja laajennetaan
asemakaava ulottumaan Lintutornintielle asti.

 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus
muodostaa uusi houkutteleva asuinalue Lumijoen keskustaan.
Asemakaavaa muutetaan nykyisin voimassa olevasta siten, että VU-
merkinnällä ollut täysmittainen urheilukentän tilavaraus poistetaan ja
AR- ja AO-alueet tarkastellaan uudestaan. Koulualueen
läheisyyteen suunnitellaan erityisesti lasten ja nuorten tarpeet
huomioiden lähiliikuntapaikka ja alueen suunnittelussa erityisesti
huomioidaan koulukeskuksen ja keskustan saavutettavuus kävellen
ja pyöräillen.

 Alueen suunnittelussa asuinalueelle sijoitettavat rakennuspaikat
suunnnitellaan maaseutumaisesti ja asuinpaikat suunnitellaan
väljäksi ja alueille varataan tilaa myös palstaviljelylle ja muulle
maaseutumaista asumista tukeville toiminnoille.

 Kaavamuutoksessa nykyisin maantie-statuksella oleva maantie
18665 Kari muutetaan katualueeksi.

Ohm. 98 Terontien alueen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää 1) kuuluttaa asemakaavan laatimisen vireille
sekä 2) asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30
vuorokauden ajaksi.

 Kunnanhallitus esittää, että suunnitelmassa mainittu koululaisten
työpaja lähiliikuntapaikan ideoinnista käynnistetään  jo osallistumis-
ja arviointisuunnitelman nähtävänäoloaikana.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 159 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asemakaavan muutos pt 18621 Ylipää ja pt 18622 Ukura varrella (ohm. 99)

Khall § 159 Lumijoen kunta on päättänyt suunnitella kevyenliikenteenväylä
yhteydet Ylipääntie ja Ukuranperäntien alueille. Nykyinen
asemakaavassa tiealueeksi varattu tila ei kaikin paikoin mahdollista
väylien sijoittumista teiden varrelle, ja on tarpeen tarkastella
tielaueen tilavarausta, jotta väylät voidaan suunnitella.

 Kaavamuutoksessa nykyisin maantie-statuksella olevat maantie
18621 Ylipää ja 18622 Ukura muutetaan katualueeksi
asemakaava-alueella.

Ohm. 99 Ylipääntien ja Ukuranperäntien asemakaavan Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää 1) kuuluttaa asemakaavan laatimisen vireille
sekä 2) asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30
vuorokauden ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 160 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 160 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
  - sairaanhoitopiirin kk-raportti

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 161 17.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 161 - valtuustoseminaari 25.-26.9.2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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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: 146-161

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

Pykälät:

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:

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.


