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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
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27.1.2020 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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2

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§1

20.01.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 1
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 2
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni
Tornio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 3
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 9.12.2019 päätösten täytäntöönpano (ohm. 1)
Khall § 4
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. 1

Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta, että 9.12.2019 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:

Lumijoen kunta
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Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 2-5)
Khall § 5
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 17.12.2019
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta 10.12.2019
perusturvalautakunta 28.11.2019 ja 12.12.2019

Ohm. 2-5

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:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
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Viranhaltijapäätökset ajalla 21.11.2019-15.1.2020 (ohm. 6-7)
Khall § 6
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
21.11.2019-15.1.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 6-7

Päätösluettelot

Khall pj:

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen alaisten määrärahojen (yleishallinto) käyttösuunnitelma vuodelle
2020
Khall § 7

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja
Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta kunnanhallitus ja lautakunnat laativat käyttösuunnitelmansa (HallS 58 §).
Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on
lautakuntataso bruttona, eli menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä
lautakuntatasolla.
Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien
tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot kustannuspaikoille.
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat tehdä määrärahasiirtoja alaistensa kustannuspaikkojen välillä käyttösuunnitelmaa muuttamalla
olennaisuus huomiomalla.
Kunnanhallituksen alainen toiminta, mukaanlukien tavoitteet, ja
merkittävimmät määrärahat on selostettu talousarvio-asiakirjassa.
Kunnanvaltuusto

Menot

1000

20 300

Kunnanvaltuusto

Tulot

Tarkastustoimi
1100

Tarkastustoimi

13 000

Vaalit
1200

Vaalit

0

0

Kunnanhallitus
1300
1310
1315
1316
1317
1318
1319

Kunnanhallitus
Toimikunnat
Henkilökunnan virkistys
Seutukuntatyö
Talous- ja henkilöstöhallinto
Maatalouspalvelut
Markkinointi ja elinkeinokehitt.

Yhteensä (ulkoiset)
1317
1318

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja henkilöstöhallinto
Maatalouspalvelut

213 070
7 100
10 000
15 000
380 536
24 090
14 000

20 000

697 096

34 000

9 008
3 003

0
0

10 000
4 000
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Yhteensä (ulkoiset + sisäiset)

709 107

34 000

Jaettavat toimistopalvelut
1317

Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset jaetaan
hallintokunnille henkilöstömenojen suhteessa osana
tilinpäätöstä

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisen kustannuspaikkojen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 esittelytekstissä
esitetyn mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Lumijoen kunnan toimialojen määrärahojen sitovuus vuonna 2019 (ohm. 8)
Khall § 8

Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä
muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena on, että tilivuotta koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden aikana. Tilinpäätösvaiheen määrärahaylitykset voidaan käsitellä valtuustossa
myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä. Ennen tätä ylitykset
ja sitomiset tulee käsitellä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.
Talousarvion määrärahojen sitovuustaso on määritelty valtuuston
hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa. Vuonna 2019 käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso: Yleishallinto, Perusturva, Sivistys ja hyvinvointi sekä Kehitys ja elinvoima. Valtuuston nähden
sitovia ovat lautakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä
niitä vastaavat määrärahat ja investointiosan tulo- ja menomäärärahat hanketasolla. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso bruttona, eli lautakuntatien ulkoiset menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä.
Talousarvioon sisältyvällä käyttösuunnitelmalla lautakunnat asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset,
tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarvion kustannuspaikoille.

Ohm. 8

Oheismateriaalissa esitetään alustava lautakuntien talousarvioiden
tulojen ja menojen alitukset ja ylitykset. Käytäntö on, että säästyneitä määrärahoja käytetään kattamaan ylittyneitä määrärahoja (=sitominen). Tilinpäätöksen valmistumisen ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä lautakunnat tuovat määrärahojen ylitykset ja alitukset lautakuntiin.

Kunnanjohtaja:

Tilinpäätöksen valmistuttua kunnanhallitus päättää esittää
valtuustolle lautakuntien talousarvion tulojen ja menojen ylitykset ja
alitukset lopullisten tilinpäätöslukujen mukaisesti. Kunnanhallitus
tekee talousarviomuutosesityksen olennaisista ylityksistä/alituksista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset (ohm.9-11)
Khall § 9

Kuntaan on saapunut vuoden 2020 valtionosuuksia ja yksikköhintoja
koskevat päätökset.

Ohm. 9

VM:n päätös (pvm 30.12.2019) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta mukaanlukien
päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020, lisäksi liitteitä

Ohm. 10

OKM:n päätös (pvm 3.12.2019) liikuntatoiminnan ja nuorisotyön
yksikköhinnoista vuonna 2020

Ohm. 11

OKM:n päätökset (pvm 30.12.2019, pvm 29.11.2019 ja pvm
31.12.2019) esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2020
sekä perustusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinnasta, ohjaustuntien laskennallisesta määristä vuonna
2020 sekä opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille
käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta.
Päätökset vastaavat vuoden 2020 talousarvion valmistelutyössä
käytössä olleita ennustetietoja.
Päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2020 valtionosuuksia
koskevat päätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Terveystalon ja Lumijoen kunnan väliset neuvottelut
Khall § 10
Suomen Terveystalo Oyj irtisanoi Lumijoen kunnan ja Terveystalon
välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksen 30.8.2019
siten, että sopimuksen mukainen palvelutuotanto päättyy Lumijoella
helmikuun 2020 lopussa. Lumijoen kunta riitautti irtisanomisen sopimuksen vastaisena. Syksyn aikana asiasta on osapuolten kesken
neuvoteltu useita kertoja, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Ratkaisun
löytymiseksi Lumijoen kunta on hankkinut juridista apua.
Suomen Terveystalo Oyj:lle toimitettiin 5.12.2019 kirje, jossa vaadittiin irtisanomisen perumista sopimuksen vastaisena. Terveystalolta
saatiin vastaus 20.12.2019. Vastauksessaan Terveystalo esitti neuvottelujen jatkamista vielä tammikuun 2020 aikana.
Seuraava neuvottelu on sovittu pidettäväksi 21.1.2020. Vara-/lisäpäiväksi on sovittu 24.1.2020.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käsittelee neuvotteluihin liittyvän kirjallisen aineiston
ja ohjeistaa Lumijoen kunnan neuvottelijat em. tapaamiseen.
Neuvotteluihin osallistuvat kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä hyvinvointipäällikkö.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa neuvottelijat tekemään tarvittavat
päätökset jatkotoimenpiteistä.

Lumijoen kunta
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Yleishallintoa koskevien laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2020
Khall § 11

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja
Toimielimet ovat vuosittain määräneet henkilöt, jotka sen puolesta
hyväksyvät laskut ja muut tositteet.
Hyväksyjinä ja tarkastajina toimivat tilivelvolliset viranhaltijat ja
hallintokuntien erikseen määräämät viran- tai toimenhaltijat.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisen toiminnan
laskujen hyväksyjinä ja tarkastajina vuonna 2020 toimivat seuraavat:
Hyväksyjinä:
- kunnanjohtaja
- talous- ja hallintojohtaja
Tarkastajina:
- Sari Lampela
- talous- ja hallintojohtaja
Kunnanjohtajalla sekä talous- ja hallintojohtajalla on oikeus
hyväksyä myös kunnan muiden toimialojen laskut.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lumijoen kunta
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Edustajan nimeäminen Oulu2026 valtuuskuntaan toimikaudeksi 2020 - 2021
Khall § 12
Lumijoen kunta päätti kokouksessan 15.4.2019 (§ 93) osallistua Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen,mikäli Oulu nimitetään
vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Oulunn kaupunginhallitus on perustanut 20.11.2017 Oulu2026 -valtuuskunnan hakuprosessia tukemaan. Valtuuskunta on kokoontunut
2-3 kertaa vuodessa. Valtuuskunnassa on Lumijoen kunnan edustajia ollut kaksi: sivistysjohtaja-rehtori ja kunnanjohtaja (khall
22.1.2018, § 15)
Valtuuskunnan toimikausi päättyi vuoden 2019 lopussa. Valtuuskunta päätti kokouksessaan 12.12.2019 kokouksessaan pyytää, että yhteistyöhön mukaan lähtevät kunnat nimeävät uuteen Oulu2026 -valtuuskuntaan yhden edustajan ja tämän varajäsenen. Valtuuskunnan
jäsenorganisaatiot vastaavat itse oman jäsenensä mahdollisista matkakuluista ja palkkioista. Uuden valtuuskunnan toimikausi on 2020 2021.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää Oulu2026 -valtuuskuntaan edustajan ja tälle
varajäsenen toimikaudeksi 2020 - 2021
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi Oulu 2026 -valtuuskuntaan Lumijoen kunnan
edustajaksi kunnanjohtajan ja hänen varalleen sivistysjohtaja-rehtorin toimikaudeksi 2020 - 2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset vuonna 2020
Khall § 13

Eero Aabram Pehkosen rahastosta on rahaston sääntöjen mukaan
mahdollista myöntää avustusta vuosittain korkeintaan 10 000 euroa.
Ensimmäiset avustukset myönnettiin vuonna 2018, jolloin avustus
jaettiin "Lumijoen kunta 150 vuotta" 10 000 euron juhla-avustuksen
myöntämisen täydennyksenä moniin eri kohteisiin ja tapahtumiin.
Lumijoen kuntaan valmistui viime vuonna kokonaissuunnitelma kunnan puisto-, liikunta-, ulkoilu- ja viheralueiden käytöstä. Tavoitteena
oli, että suunnitelman valmistuttua olisi jo vuoden 2019 puolella toteutettu muutama kohde. Käytännössä suunnitelmasta toteutettiin
vain talkootyönä uimamontulla sijaitsevan rantalentopallokentän korjaus, joten 2019 varattua summaa ei kokonaan käytetty.
Rahaston yhtenä keskeisenä tarkoituksena on sääntöjen mukaan
kaikenikäisten lumijokisten hyvinvoinnin edistäminen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää varata vuoden 2020 avustussummasta
5 000 euron määrärahan puisto-, liikunta-, ulkoilu- ja viheralueiden
suunnitelman kohteiden toteutukseen. Kunnanhallitus päättää lisäksi
julistaa yhteensä 5000 euron avustussumman haettavaksi lasten ja
nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen sekä Lumijoen
kunnan alueella järjestettävien kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen. Hakuilmoituksessa määritellään tarkemmin avustusten
myöntämisen kriteerit.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanviraston kiinniolo viikolla 10
Khall § 14
Draamasarja "Kaikki synnit" toisen kauden kuvaukset ovat alkaneet.
Lumijoki on jälleen merkittävällä tavalla mukana. Kunnan tiloissa
kuvauksia on kirjastolla, koululla ja kunnanvirastolla. Kunnanviraston
kuvaukset keskittyvät viikolle 10, jolloin kunnanviraston tilat ovat
kuvausryhmän käytössä.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on kiinni viikon 10 ja
henkilökunnan vuosilomia keskitetään samalle ajalle. Jos lomaa ei
ole mahdollista pitää, henkilökunta voi työskennellä kunnan muissa
tiloissa ja työtehtävien mukaan myös etätöissä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
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Kuntalaisaloitteet - talvikenkien nastoittaminen ja energiajuomien myynnin kieltäminen
alle 15-vuotiaille
Khall § 15
Kuntaan on saapunut vuoden 2019 aikana kaksi kuntalaisten
laatimaa aloitetta. Toisessa esitetään, että kunnassa tehtäisiin
päätös energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille ja
toisessa ehdotetaan käynnistettäväksi talvikenkien nastoitus
kuntalaisille.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa nettisivuillaan
2/2019 päivitetyssä tekstissään, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat
energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille.
Kuluva alkutalvi on ollut säiden osalta poikkeuksellisen hankala. Tiet
ovat olleet liukkaita, joten kenkien nastoitus on kiinnostava ehdotus.
Nastoituksen toteuttajana voisi olla esimerkiksi kuntouttavan
työtoiminnan toimipiste Lumijobi. Sen toiminnasta vastaa tällä
hetkellä Terveystalo.
Kunnajohtaja:

Kunnanhallitus siirtää molemmat aloitteet perusturvalautakunnan
valmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 16

Pöytäkirjan tarkastajat:

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl
-Varsa, koko kiinteistö, 2086 m2
Luovuttajana Lumijoen kunta
Luovutuksen saajana Viinikka Sirpa
-Kopero, koko kiinteistö, 3300 m2
Luovuttajana Heikkinen Kalle
Luovutuksen saajana Keski-Filppula Jari
-Pikkuvainio, koko kiinteistö, 6100 m2
Luovuttajana Pulkkinen Matti
Luovutuksen saajana Sihvonen Eero
-Uusiranta, koko kiinteistö, 118860 m2
Luovuttajana Vuoti Vesa
Luovutuksen saajana Syrjäpalo Mika
-Sandheim, Tiironhaka, koko kiinteistöt, 712500 m2
Luovuttajina Lahtimaa Jouko ja Pirjo
Luovutuksen saajana Lahtimaa Juho
2. Valtiovarainministeriö
-Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien
oikaisuista vuosilta 2017-2019
3. Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluihin v.2020-2022
4. Aluehallintovirasto
-Vuoden 2020 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia
koskevat hakemukset sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmaesitykset 2021-2024
-Tiedoksianto- ja tiedottamismenettelyt muuttuvat ympäristö- ja
vesilupa-asioissa
5. Kuntaliitto
-Yleiskirje 14/2019: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan
korvaus vuonna 2019
-Yleiskirje 15/2019: Uusi hallintoprosessilaki
-Yleiskirje 16/2019: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2020
-Yleiskirje 17/2019: Muutoksia varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen
-Yleiskirja 1/2020:Yleiskirjeet 2019
-Yleiskirje 2/2020: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
pysyvät pääosin ennallaan vuosina 2020-2021
6. KT Kuntatyönantajat
-Matkakustannusten korvaukset
-Sopimus ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja
virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten
korvauksen määrästä
-Yleiskirjeet 2019
-Kuntatyönantaja lehti 6/2019
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntavaltuuston päätöksiä 9.12.2019
-Maakuntavaltuuston 9.12.2019 pöytäkirja

Lumijoen kunta
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-Maakuntahallituksen päätöksiä 16.12.2019
-Ote maakuntahallituksen 16.12.2019 § 192
8. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
-Yhtymäkokouksen 2.12.2019 pöytäkirja
-Ote yhtymäkokouksen 2.12.2019 § 28
-Yhtymähallituksen 16.12.2019 pöytäkirja
-Yhtymähallituksen 20.1.2020 esityslista
9. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Hallituksen pöytäkirja 18.11.2019
-Valtuuston pöytäkirja 3.12.2019
-Hallituksen pöytäkirja 10.12.2019
-Pohjanpiiri-lehti 6/2019
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

21

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 17

1/2020

22

20.01.2020

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 17

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
- kivikoulun suljetun osan tulevaisuus
- uusi rivitalohanke
- Myllyrannan rakentamisen suunnitelmat
Kiinteistöpäällikkö oli paikalla kokouksessa ja kertoi em. kohteiden
tilanteesta keskustelun pohjaksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 18

- Norsun paikallisen kehittämisen strategian päivittäminen vuosille
2021-2027, tilaisuus 13.2.2020 klo 17-20 Hirvas Areenalla
- Lumijoen Ulkometsäpalstan uusjaon alustava jakosuunnitelma
- Sillankorvan tilanne
- infotaulujen hankintaehdotus
- luistelukentän tilanne
- Lumijoen etsintävene -teamille maakunnallinen vapaaehtoistyön
pelastuspalkinto
Kunnaninsinööri oli paikalla kokouksessa ja selosti Lumijoen
ulkometsäpalstan uusjaon tilanteen. Kiinteistöpäällikkö kertoi
Sillankorvan tilanteesta.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin keskusteluasiat tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 20.05.

Lumijoen kunta
LUMIJOEN KUNTA
Kunnanhallitus
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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: 1-6, 8-10, 15-18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 7, 11-14
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: 7, 11-14
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:

