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§ 189
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 189
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 190
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni Tornio.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laitinen-Kauppi ja Sirpa
Hirvasniemi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 191
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 26.9.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 114)
Khall § 192
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. 114

Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta, että 26.9.2020 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:

Lumijoen kunta
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Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 115-117)
Khall § 193
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 13.10.2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.9.2020
perusturvalautakunta 24.9.2020

Ohm. 115-117

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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Talouden toteutuma 9/2020 (ohm. 118-120)
Khall § 194
Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit tilanteesta 30.09.2020.
Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 0,5 milj
eur, joka on 81,4 % budjetoidusta (9 kk tasainen kertymä on 75 %).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 8,7 milj. eur, joka on 72,1 %
budjetoidusta.
Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 3,05
mlj. eur (72,1 % budjetoidusta).
Talous- ja hallintojohtaja esittelee syyskuun 2020 talouden
toteutuman.
Ohm. 118
Ohm. 119
Ohm. 120

Tuloslaskelma
Tulot-menot=netto
Investoinnit

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 195
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Lumijoen kunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelu (ohm. 121)
Khall § 195
Vuoden 2021 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu toimialoilla noudattaen vuoden 2020 talousarvioita ja huomioiden tämän
hetkisen hallitusohjelman mukaiset toimet sekä koronaepidemian ja
sen taloudelliset vaikutukset. Ensimmäinen talousarvioesitys julkaistiin valtuuston talousarvioseminaarissa syyskuun lopussa. Talousarvion valmistelua on jatkettu talousarvioseminaarin linjausten ja keskustelun pohjalta.
Valtiovarainministeriö on julkaissut 5.10.2020 syksyn kuntatalousohjelman, joka sisältää kuntatalouden keskeiset ennusteet, hallituksen
kuntiin kohdistuvien toimien ja niiden vaikutusarvioiden kuvaukset
sekä kuntien painelaskelmaan perustuvan kehitysarvion. Keväällä
iskenyt koronapandemia on tuonut suurta haastavuutta ennusteisiin
ja sen laskelmiin. Koronapandemian vuoksi kaikki ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä niin positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu oletukselle, että koronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen.
Kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä valtiovarainministeriö on
julkaissut lisäksi uuden kuntakohtaisen painelaskelmakehikon, joka
sisältää esimerkiksi kuntakohtaisen valtionosuusarvion vuosien
2020 - 2024 valtionosuusrahoituksesta. Painelaskelman muut kuntakohtaiset arviot perustuvat valtakunnallisesti ennustettuun muutokseen sekä Tilastokeskuksen kuntien väestöennusteeseen. Kuntatalousohjelman kehitysarvio on painelaskelma, joka ei ota huomioon
kuntien omia, taloutta korjaavia päätöksiä.
Kuntatalous vahvistuu vuonna 2020. Lähtökohdat vuodelle 2021
ovat kuitenkin haastavat. Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja
hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Koronan
vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kunnan
elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavoista sekä koronatapausten määristä. Koronan
lopullisia kuntatalousvaikutuksia on mahdotonta arvailla. Vaikutukset
pitkällä tähtäyksellä ovat laajat, joista kaikista ei ole vielä tietoa. Kehitysarvion mukaan toimintamenojen kasvu on voimakkaimmillaan
vuosina 2020-2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kehitysarvion mukaan kuntien tulot kasvavat vahvasti.
Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset veroennusteet 5.10.2020.
Koronakriisi ei pudota kuntien verotuloja niin voimakkaasti kuin vielä
keväällä ennakoitiin. Osittain kuntien verotulojen varsin hyvä kehitys
johtuu siitä, että valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta sekä vuonna 2020 että 2021. Myös kunnallisveron ennakoidaan kehittyvän positiivisesti sekä kuluvana että ensi vuonna.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
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Valtiovarainministeriö on päivittänyt 5.10.2020 kuntakohtaisen valtionosuusarvion vuosien 2020 - 2024 valtionosuusrahoituksesta.
Kuntien valtionosuudet nousevat vuonna 2020 kehitysarvion mukaan kahdella miljardilla eurolla. Valtionosuuksia kasvattaa erityisesti hallituksen kuntien koronatukipaketit, mutta kasvun taustalla vaikuttaa myös lakisääteinen indeksikorotus, verokompensaatioiden
kasvu sekä hallituksen kuntien tehtävien pysyvät laajennukset sekä
kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit. Ensi vuonna valtionosuudet
laskevat 0,6 miljardilla eurolla, mutta sen jälkeen valtionosuuksien
muutos tasaantuu.
Vuoden 2020 tasoon verrattuna Lumijoen kunnan valtionosuudet
pienevät -0,78 % (VM:n ennuste 5.10.2020) n. -50 teur vuonna
2021. Korona- ym. elvytystuista johtuen vuoden 2020 valtionosuudet
ovat nousseet +8,75 % (+537 teur) verrattaessa vuoteen 2019. Vastaavasti verotuloennusteen (Kuntaliitto 5.10.2020) mukaan kunnan
vuoden 2021 verotulot tulisivat nousemaan +3,8 % (+221 teur) verrattuna vuoteen 2020.
Ohm. 121

Talousarvioesitys 2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy vuoden 2021 talousarvion valmistelusta ja sen
etenemisestä tarvittavan ja ohjaavan keskustelun sekä merkitsee
sen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 196
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Yleishallinnon talousarvioesitys, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma
vuodelle 2021 (ohm. 122-124)
Khall § 196
Vuoden 2021 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu toimialoilla noudattaen vuoden 2020 talousarvioita ja huomioiden tämän
hetkisen hallitusohjelman mukaiset toimet sekä koronaepidemian ja
sen taloudelliset vaikutukset. Ensimmäinen talousarvioesitys julkaistiin valtuuston talousarvioseminaarissa syyskuun lopussa. Talousarvion valmistelua on jatkettu talousarvioseminaarin linjausten ja keskustelun pohjalta.
Yleishallinnon tulosalueelle sisältyvät seuraavat tulosyksiköt (kustannuspaikat): kunnanvaltuusto, tarkastustoimi, vaalit, kunnanhallitus,
toimikunnat, henkilökunnan virkistys, seutukuntatyö, talous- ja henkilöstöhallinto, maatalouspalvelut, markkinointi ja elinkeinon kehittäminnen.
ohm. 122
ohm. 123
ohm. 124

yleishallinnon vuoden 2021 talousarvioesitys
toiminnalliset tavoitteet
henkilöstösuunnitelma

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy keskustelun yleishallinnon talousarvioesityksestä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta vuonna 2020 (ohm. 125-126)
Khall 01.06.2020 § 118
Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 vuoden
2020 valtionosuuksia koskevat päätökset tiedoksi § 9.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.5.2020 muutospäätöksen koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuodelle 2020.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korotus. Lain mukaan
vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän
viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksestas vuonna 2021.
Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.
Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella
kunnille korvataan yhteensä 547 miljoonaa euroa, joka maksetaan
kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien jako- tai
kuntakohtaisten osuuksien mukaisessa suhteessa. Vähennykset
vuonna 2021 tehdään vastaavin perustein lisättynä viivästyskorolla.
Lumijoen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuva verotulomenetysten korvaus vuonna 2020 on
yhteensä 133.800 euroa (16.736 eur per kk). Korvaus maksetaan
vuoden 2020 valtionosuusmaksatuksen yhteydessä toukokuun 2020
maksatuksesta alkaen
Verotulomenetysten kompensaatiot esitetään tuloslaskelmassa valtionosuuksien ryhmässä, koska kyse on valtion maksamasta korvauksesta. Eli verotulomenetysten korvaus kohdistetaan samalle
tilille kuin Verotulomenetysten kompensaatio (tili 5890).
Ohm. 71

VM:n muutospäätös 7.5.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan valtionosuusmuutospäätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 197
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 5.10.2020 muutospäätöksen
koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 118
§ 197

16/2020

14

01.06.2020
26.10.2020

veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuodelle 2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009)
lisättyä uutta 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva
määräaikainen korvaus, on muutettu siten, että pykälässä
tarkoittettujen korvausten määrä vastaa verotuksen
maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti
aiheutuvaa verotulojen viivästymistä. Lain muutos on tullut voimaan
5.10.2020. Tällä päätöksellä oikaistaan valtiovarainministeriön
7.5.2020 tekemän muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan
verotulojen viivästymistä.
Aikaisemmasta muutospäätöksestä (7.5.2020) poiketen kunnille
maksussa ollut korvaus lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien
johdosta kunnille tilitettävän viivästykoron arvioidulla määrällä
vähennetään verotulomenetysten korvauksesta vuosina 2021 ja
2022.
Lumijoen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veropeustemuutoksista johtuva verotulomenesten korvaus vuonna
2020 on yhteensä 28.813 eur. Korvausten oikaisu huomioidaan
vuoden 2020 lokakuun maksatuksista lähtien.
Ohm. 125
Ohm. 126

VM:n muutospäätös 7.10.2020
Verotulojen viivästymisestä aiheutuvat korvaukset vuodelle 2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan
valtionosuusmuutospäätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
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Lumijoen kunnan takaus KOy Lumijoen Kartanon uudisrakentamiselle vuosille 2021 –
2026
Khall § 198
KOy Lumijoen Kartano on käynnistänyt uuden rivitalon rakennusprojektin osoitteeseen Hopiakuja 1. Tontilla on tällä hetkellä kolmiasuntoinen rivitalo, josta kunta omistaa yhden asunnon. Uuteen rivitaloon
tulee noin 320 m2 huoneistoalaa ja maksimissaan 7 asuntoa, pääasiallisesti kaksioita ja kolmioita. Tilojen suunnittelemisen kilpailutus
on käynnissä ja se päättyy 23.10.2020. Tämän jälkeen valitaan
suunnittelija KVR-projektiin (kokonaisvastuurakentaminen).
Koska KOy Lumijoen Kartanon asuntokanta on vanhaa, yhden uuden talon rakentaminen ei paranna tilannetta kovinkaan paljon. Siksi
Kartanon hallitus on tehnyt kokouksessaan alustavan suunnitelman
rakentaa muutama muukin kohde seuraavien 5 vuoden aikana. Toinen kohde valmistuisi vuosina 2022 - 2023 ja se sijaitsisi Petäjätiellä.
Tähän asuinhuoneistohankkeeseen pyritään saamaan mukaan myös
jotain innovatiivista rakentamista tai tutkimusta. Kolmas kohde valmistuisi vuoden 2025 - 2026 aikana, mutta sen sijoituspaikkaa ei ole
toistaiseksi ratkaistu. Tämä voisi olla joko nykyisten kaava-alueiden
rivitalotonteilla tai uudella Terontien kaava-alueella.
Valtuusto on kokouksessaan 8.6.2020 (§ 26) hyväksynyt uuden rivitalon suunnittelun aloittamisen vuoden 2020 ja talven 2021 aikana
sekä myöntänyt 25 000 euron lisäinvestointirahan ko. projektien
suunnitteluun vuodelle 2020. Kunnanhallitus on puolestaan kokouksessaan 29.6.2020 (§ 144) todennut Kartanon suunnitelman uudisrakentamisesta olevan kunnan strategian mukainen ja on samalla
hyväksynyt suunnitelman ensimmäisen vaiheen käynnistämisen.
Uudisrakentamisen suunnitelmat ovat kunnan ja konsernin näkökulmasta taloudellisesti merkittäviä. Kartanon hallitukselle on jo tässä
vaiheessa olennaista tietää, onko kunta tarvittaessa mukana takaamassa nyt esitettyjen suunnitelmien mukaisia asuinhuoneistojen rakentamiseen otettavia lainoja.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan kunta voi myöntää takauksen
tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön
velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos jos yhteisö kuuluu
kuntakonserniin. KOy Lumijoen Kartano on Lumijoen kunnan 100
%:sesti omistama yhtiö.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se antaa KOy Lumijoen Kartanolle ennakkoon takaussitoumuksen esitettyjen suunnitelmien mukaiseen asuinhuoneistojen uudisrakentamisen lainoihin. Takaussummasta päätetään erikseen kohteittain.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

Päätös:

PÖYTÄKIRJA
§ 198

16/2020

26.10.2020

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Jaakko Klaavo, Jouni Tornio ja Virpi Kolehmainen ilmoittivat
esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 88
§ 199

16/2020

17

13.10.2020
26.10.2020

Ylipääntien ja Ukuranperäntien asemakaavamuutoksen kaavaluonnos (ohm. 127-129)
Kehitys- ja elinvoimalautakunta 13.10.2020 § 88
Ylipääntien ja Ukuranperäntien asemakaavamuutokset ovat
edenneet siten, että osallistumis ja arviontisuunnitelma on ollut
nähtävillä ja nyt ensimmäinen kaavaluonnos on valmistunut. Se
käsitellään kaavatoimikunnassa, jonka jälkeen kunnanhallitus
päättänee sen asettamisesta nähtäville. ohm 30 - 32
Ehdotus

Kehitys- ja elinvoimalautakunta antaa tarvittaessa
kunnanhallitukselle muutosesityksiä kaavaluonnokseen ja ehdottaa
kaavaluonnoksen asettamista nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Khall § 199
Ohm. 127-129

asemakaavamuutokset

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa Ylipääntien ja Ukuranperäntien kaavamuutosluonnokset nähtäville.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 200

16/2020
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26.10.2020

Tonttikampanja 2020
Khall § 200
Kunnassa järjestettiin tonttikampanja vuoden 2019 aikana. Se on lisännyt kunnassa rakennettavien asuntojen määrää vuoden 2020 aikana. Kyseistä kampanjaa voidaan pitää onnistuneena kunnan osalta.
Lumijoen kunnan alueella on tällä hetkellä yhteensä 22 kunnan
omistamaa asuntorakentamiseen tarkoitettua vapaata omakotitalotonttia. Asemakaava-alueella tonteille on myös pääosin kunnallistekniikka rakennettu valmiiksi. Tonttien koko vaihtelee 1330 m2 - 2365
m2 välillä. Tonttien myynnin tehostamiseksi on valmisteltu myyntikampanjaa, jonka aikana tontin saisi edullisesti. Kampanjan on tarkoitus olla voimassa vain yhden päivän ajan marraskuun 27.11.2020
klo 9-15 välillä (Black Friday).
Ehdotettu teema kampanjalle:
BLACK FRIDAY 2020 tarjous tontit Lumijoelta.
Kampanjatarjouksena tontin hintaa alennetaan 50 % sekä tontin ostajalle myönnetään vuoden 2021 aikana haetusta rakennuslupamaksusta 50 % alennus.Tonttaja myydään maksimissaan 15 kappaletta.Tontteja voi varata vain 27.11.2020 klo 9 - 15 välisenä aikana
kunnaninsinööriltä tai kiinteistöpäälliköltä puhelimitse tai kasvotusten
kunnantalolla. Tonttivaraukset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä ja kaikkien tonttien mahdollisen varauksen jälkeen on mahdollista päästä varalistalle.
Kampanjan aikaiset tonttien luovutusehdot:








Pöytäkirjan tarkastajat:

tontit luovutetaan vain myymällä, ei vuokraamalla. Tonttien lunastushinta on maksettava vuoden 2020 loppuun mennessä.Mikäli tonttia
ei ole maksettu vuoden 2020 loppuun mennessä, voidaan tonttia tarjota ensimmäiselle varasijalla olevalle varaajalle. Tällöin uudelle / uusille varaajille annetaan 2 viikkoa aikaa maksaa tontti. Mikäli maksua
ei saada tältäkään varaajalta, käydään varasija listaa läpi, kunnes listalla ei ole enää henkilöitä. Varalistalla oleva henkilö / henkilöt voivat
valita tonttinsa kaikista kunnan vapaista tonteista ko. hetkellä.
tontin varauksen yhteydessä ostajan on ilmoitettava minkä vapaan
tontin hän haluaa varata
tonttitarjous koskee vain yksityishenkilöitä, ei kaupalliseen tarpeeseen rakennettavia asuntoja
yksi henkilö voi olla varaamassa vain yhtä tonttia
tontin omistus kirjoitetaan vain varaukseen kirjoitetulle henkilölle tai
henkilöille
myydylle tontille on ostajan haettava rakennuslupa uudelle omakotitalolle kahden vuoden kuluessa kauppakirjan laatimisesta tai kauppa
purkautuu ja tontin omistus siirtyy takaisin kunnalle vastikkeetta.

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 200
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26.10.2020

kaupan purkukuluista vastaa ostaja
rakentamattoman tontin ostaja vastaa kiinteistön liittymien hankinnasta ja liittymismaksuista
ostaja vastaa tontin lainhuudatus-, kiinteistönmuodostamis-, kaupan
vahvistamiskustannuksista

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää käynnistää Black Friday - tonttikampanjan
yhden päivän ajaksi 27.11.2020 yllä mainittujen ehtojen mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 89
§ 201

16/2020
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13.10.2020
26.10.2020

Lausunto Lakeuden BioPower Oy:n ympäristölupahakemukseen (ohm. 130)
Kehitys- ja elinvoimalautakunta 13.10.2020 § 89
Oulun Seudun ympäristötoimi -liikelaitos pyytää Lumijoen kunnalta
lausuntoa Lakeuden BioPower Oy:n ympäristölupahakemuksesta
16.11.2020 mennessä.
Lakeuden BioPower Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa
ympäristölupaa jätteen vastaanottoon,varastointiin ja käsittelyyn
Lumijoen kunnan Hirvasniemen kylän alueelle, tiloille Vanhapäätalo
436-401-7-24 ja Lumiaho 436-401-1-34. Hakemuksen mukainen
toiminta sijoittuu hakijan Bioenergiaterminaalinalueelle, jonka
nykyiselle olemassa olevalle toiminnalle (=energiapuun varastointi ja
käsittely) ei ole vaadittu ympäristölupaa.
Lupaa haetaan puujätteen, puhtaiden maa-ainesten sekä betoni- ja
tiilijätteen vastaanottoon,varastointiin ja käsittelyyn. Betoni- ja
tiilijätettä käsitellään maksimissaan 15 000 t/v (varastointimäärä 1
000 t/v), puujätettä 15 000 t/v (varastointimäärä 1 000 t/v) ja
maa-aineksia 15 000 t/v (varastointimäärä 15 000 t/v).
Terminaalialue jaetaan osa-alueisiin, joissa jokaisella
jätemateriaalilla on omat varastointi- ja käsittelypaikkansa.
Jätteiksi luokiteltavien ainesten lisäksi alueelle otetaan vastaan,
käsitellään ja varastoidaan maa- ja metsätaloudessa syntynyttä
energiantuotantoon toimitettavaa puuainesta noin 20 000 t/v.
Hakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi puujätteen
osalta muutoksenhausta huolimatta.
ohm 33.
Ehdotus

Lumijoen Kehitys- ja elinvoimalautakunta esittää Lumijoen
kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon antamista
ympäristölupahakemukseen.
Lumijoen kunta toteaa lausuntonaan, ettei Lumijoen kunnalla ole
huomauttamista Lakeuden BioPower Oy:n
ympäristölupahakemukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Khall § 201
Ohm. 130

ympäristölupahakemus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, että Lumijoen kunnalla ei ole huomauttamista
Lakeuden BioPower Oy:n ympäristölupahakemukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 89
§ 201

16/2020

13.10.2020
26.10.2020

Jouni Tornio ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

21

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 202

16/2020
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Aiesopimus Työterveys Virta Oy:n osakekaupasta Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa
(ohm. 131)
Khall § 202
Valtuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019 (§ 49), että Lumijoen
kunta luopuu Työterveys Virta Oy:n osakkeen omistuksesta ja että
kunta osallistuu työterveyspalveluiden yhteiseen kilpailutukseen.
Työterveys Virta Oy:n osakekannan myynnistä ja työterveyspalveluista järjestetyssä julkisessa kilpailutuksessa Pihlajalinna menestyi parhaiten. Osapuolten aikomuksena on neuvotella, sopia ja allekirjoittaa
osakkeiden myyntiä koskeva sitova kauppakirja sekä työterveyspalveluiden hankintaa koskevat palvelusopimukset ja toteuttaa kauppakirjan mukainen kauppa ja hankintasopimusten mukaiset hankinnat
vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankinnan toteutumisen ehtona
on, että aiesopimuksessa mainitut ennakkoehdot täyttyvät ja osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen osakekaupan ehdoista.
Työterveys Virta Oy:n suurimmat omistajat ovat Oulun kaupunki ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Yhtiön muita omistajia ovat
Hailuodon kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta,
Muhoksen kunta, Tyrnävän kunta, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab) ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Osakekaupan yhteydessä Työterveys Virta Oy:n nykyisten omistajatahojen työntekijöiden työterveyspalvelut siirtyvät Pihlajalinnalle. Samoin mukana olevien kuntien lakisääteiselle järjestämisvastuulle
kuuluvien työterveyshuollon palveluiden tuottamisvastuu siirtyy Pihlajalinnalle.
Seuraavana vaiheena on Työterveys Virta Oy:n omistajien ja Pihlajalinnan aiesopimuksen (salainen) allekirjoitus.

Ohm. 131

aiesopimus (salainen)

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan aiesopimuksen. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan
aiesopimuksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 203

16/2020
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Lausunto Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille
2021-2024 (ohm. 132)
Khall § 203
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätös on
laadittu vuosille 2017-2020. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaika
on päättymässä ja uuden, vuosia 2021-2024 koskevan palvelutasopäätöksen laatiminen aloitettiin keväällä 2020.
Pelastuslaitoksen johtokunta on lähettänyt palvelutasopäätöksen
2021-2024 luonnoksen pelastustoimialueen sopijakuntien, Vaalan
kunnan sekä pelastuslaitoksen henkilöstöryhmien edustajien lausuttavaksi 30.10.2020 mennessä.
Palvelutasopäätöstä koskeva säädösohjaus ei ole muuttunut
voimassa olevan palvelutasopäätöskauden aikana. Pelastuslain
(379/2011) 28-29 §:n mukaan palvelutason tulee vastata paikallisia
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöksessä on
selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat
riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat
sekä palvelut ja niiden taso.
Pelastuslain ohella palvelutasopäätöksen laadintaa ohjaa myös Sisäministeriön ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (SM
13/2013). Hallitusohjelmaan sisältyy tavoite, jonka mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien vastuulle. Sisäministeriön pelastusosaston on kuitenkin todennut palvelutasopäätöksiä
koskevassa kirjeessään (pvm. 18.12.2019, että palvelutasopäätöksiä tulee laatia ja ylläpitää nykyisen pelastuslain ja nykyisten ohjeistusten pohjalta.
Palvelutasopäätöksen hyväksymisen jälkeen on vielä huomioitava
pelastuslain 104 §:n muutos (7.8.2015/410), jonka mukaan palvelutasopäätökseen saa hakea muutosta siten kuin kuntalaissa
(410/2015) säädetään eli palvelutasopäätös asetetaan kansalaisten
nähtäväksi.
Lumijoella ei ole omaa paloasemaa, mutta kunta on osaomistajana
Limingan paloasemassa. Limingan paloasema toimii -virka-aikana
ns. päiväpaloasemana. Välittömän lähtövalmiuden lähin paloasema
sijaitsee Kempeleessä. Lähin ensivasteyksikkö sijaitsee Limingassa.
Ensihoidon kehittämisestä vastaa tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja siitä aiheutuvista muutoksista ei vielä ole
varmuutta.
Ohm. 132

Palvelutasopäätös vuosille 2021-2024

Kunnanjohtaja:
Lumijoen kunta toteaa lausuntonaan, että uudessa palvelutasopäätöksessä on huomioitava Lumijoen ja Limingan kuntien alueen kasPöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 203

16/2020
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26.10.2020

vun vaikutukset, kun ennakoidaan riskitasojen muutoksia. Limingan
paloaseman miehitystä olisi tarkoituksenmukaista vahvistaa ja valmiustasoa nostaa, jotta Lumijoenkin saavutettavuus olisi säädetyllä
tasolla. Liminka pitää nimetä painopistepaloasemaksi. Lumijoen
kunta edellyttää, että vähintään nykyinen palvelutaso turvataan sekä
pelastustoimen että ensihoidon osalta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 204
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Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajan valinta 30.11.2020
yhtymäkokoukseen
Khall § 204

Sähköposti 23.9.2020
Kokouskutsu yhtymäkokoukseen 30.11.2020
Kuntalain 58 §:n ja 60 § edellyttävät, että yhtymäkokousedustajat
valitaan kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Lumijoen lisäksi
seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Kempele, Muhos, Oulu ja
Tyrnävä.
Yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Yhtymäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
- Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä
- Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.
Edelliseen yhtymäkokoukseen valittu ja osallistunut jäsenkunnan
luottamushenkilö voi tulla valituksi uudelleen ja siten osallistua myös
tulevaan yhtymäkokoukseen.
Valinnassa noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 sisältämää
ohjeistusta vaalimenettelystä.
Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 8.6.2020 pidettyyn yhtymäkokoukseen nimettiin:
Varsinainen jäsen
Eino Jakkula
Jaana Ollakka

Varajäsen
Sirpa Hirvasniemi
Jaakko Klaavo

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varaedustajat Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokoukseen, joka pidetään 30.11.2020.

Päätös:

Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 30.11.2020 yhtymäkokoukseen nimettiin:
Varsinainen jäsen
Eino Jakkula
Jaana Ollakka

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Sirpa Hirvasniemi
Jaakko Klaavo

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 205
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Työllisyyskatsaus 9/2020 (ohm. 133)
Khall § 205

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen syyskuun
2020 työllisyyskatsauksen 20.10.2020.
Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
syyskuun aikana noin 9 100 avointa työpaikkaa eli 600 enemmän
kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Samaan aikaan työttömiä
työnhakijoita oli yhteensä 22 100 (mukana lomautetut, 2 900 henkilöä). Työnhakijoita oli 4 950 (28,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin
vastaavaan aikaan. Kuluvan vuoden elokuuhun verrattuna
syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli 1 100 ja lomautettuja 450
vähemmän.
Syyskuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 11,8 % (koko maa
12,0 %) ja Oulussa 12,9 %. Kunnittain työttömien osuus työvoimasta vaihteli Pyhännän 5,9 %:n ja Taivalkosken 14,7 %:n välillä.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli nyt noin 3 300. Yli
50-vuotiaita työttömiä oli noin 7 200. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden
työttömänä) oli noin 5 800. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna
kaikkien ryhmien työttömys lisääntyi merkittävästi.
Tilanne Lumijoella
Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
suurempi myös Lumijoella. Syyskuussa 2020 oli 74 työtöntä työnhakijaa kun vastaava luku 2019 syyskuussa oli 61. Työnhakijoista lomautettuja oli 13. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
9,4 %. Avoimia työpaikkoja ei katsauksen mukaan Lumijoella ollut
syyskuussa 2020.

Ohm. 133

Työllisyyskatsaus 09/2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 206
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Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2021 (ohm. 134)
Khall § 206

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 28.9.2020 pyytänyt esityksiä äitienpäiväkunniamerkkien saajista. Esitykset toimitetaan 6.11.2020 mennessä. Pohjois-Suomen alueelle on osoitettu
ohjeelliseksi kiintiöksi kolme kunniamerkkiä.
Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja
nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.
Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, kuten ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.
Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän suomalaisia
äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.
Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan
esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää.
Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan
kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin.
Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien
lasten jättämiin hakemuksiin.

Ohm. 134

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje 28.9.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esityksistä äitienpäiväkunniamerkkien
saajiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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§ 207

16/2020
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26.10.2020

Kuntatiedote 2021 (ohm. 135)
Khall § 207
Kuntatiedote on koottu, painettu ja kopioitu kunnassa palvelusihteerin työnä. Kunnan näkyvyyden kohentamiseksi on jo pidempään
suunniteltu tiedotteen toimittamista paikallislehti Rantalakeuden liitteenä. Kuntatiedote jaettaisiin ilmestymispäivänä kaikkiin talouksiin
Lumijoella ns. peittojakeluna ja sen lisäksi se jaetaan kaikille
tilaajille.
Rantalakeudelta on saatu tarjous vuoden 2021 4 - 5 kuntatiedotteen
julkaisusta.
Ohm. 135

Tarjous

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntatiedotteet julkaistaan
Rantalakeus-lehdessä.

Päätös:

Vuoden 2021 kuntatiedotteet julkaistaan Rantalakeus-lehdessä,
mutta kuntatiedotteen ilmestymisajankohdat ja tarjouksen muut
yksityiskohdat tarkennetaan vielä palveluntarjoajan kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 208

16/2020

26.10.2020

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 208

Pöytäkirjan tarkastajat:

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl
-Lomaranta, koko kiinteistö, 2230 m2
Luovuttajana Soppela Satu
Luovutuksen saajana Heinonen Kimmo
-Peltola, koko kiinteistö, 7100 m2
Luovuttajina Kokko Jenna ja Markus
Luovutuksen saajina Savilaakso Jenna ja Marko
-Suvipuro, koko kiinteistö, 3739 m2
Luovuttajina Lepistö Aleksi ja Katariina
Luovutuksen saajana Juntunen Katja
-Vuotila, Rantala, koko kiinteistöt, 172981 m2
Luovuttajana Virrantuomi Eugen kp.
Luovutuksen saajana Paakkari Toni
-Koivuranta, koko kiinteistö, 1679 m2
Luovuttajana Laitinen Maarit
Luovutuksen saajina Turtinen Sonja ja Sakari
-Tuomaala, koko kiinteistö, 1240 m2
Luovuttajina Haaraniemi Hilkka ja Haaraniemi Onni kp.
Luovutuksen saajana Rankinen Pekka
-Erkinmaa, koko kiinteistö, 2840 m2
Luovuttajana Lumijoen kunta
Luovutuksen saajana Sipesa Oy
Mäntyrautio, koko kiinteistö, 1198 m2
Luovuttajina Rautio Asta ja Rautio Heimo kp.
Luovutuksen saajina Rautio Eila ja Hannu
2. Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry
-Kauppakirja Ruutikangas Oy:n osakkeista
3. Kuntaliitto
-Yleiskirje 9/2020: Kuntavaalit 18.4.2021
-Yleiskirje 10/2020: Vaalikelpoisuus valtuustoon
-Yleiskirje 11/2020: Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna
2021
4. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntahallituksen 14.9.2020 pöytäkirja
-Maakuntahallituksen päätöksiä 28.9.202
-Maakuntahallituksen päätöksiä 19.10.2020
5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Hallituksen 14.9.2020 pöytäkirja
-Hallituksen 21.9.2020 pöytäkirja
-Valtuuston 9.10.2020 kokouskutsu
-Hallituksen 12.10.2020 pöytäkirja
-Pohjanpiiri-lehti
6.Koulutuskuntayhtymä OSAO
-Yhtymähallituksen 21.9.2020 pöytäkirja
-Yhtymähallituksen 26.10.2020 esityslista
7. Metsähallitus
-Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
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Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 208

16/2020

30

26.10.2020

koko maassa
8. Verohallinto
-Verovuoden 2019 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten
tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille
Kunnanjohtaja:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 209

26.10.2020

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 209
- Strategiatyöryhmä
- TUULI -hankkeen ohjausryhmä
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.

16/2020
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Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 210

16/2020

26.10.2020

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 210

- Lumiranta II tontin ostotarjous; rivitalotonttien hinnoittelu
- kuntavaalit 4/2021

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä tontin ostotarjous -asiassa ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

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: 189-199, 201, 203, 205-206, 208-210
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 200, 202, 204, 207
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: 200, 202, 204, 207
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:

