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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 225
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 226
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni Tornio.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni
Tornio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 227
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin lisälistalle Oulun kauppakamarin jäsenyys -pykälä.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 16.11.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 141)
Khall § 228
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. 141

Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää todeta, että 16.11.2020 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. 142)
Khall § 229
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 17.11.2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta perusturvalautakunta -

Ohm. 142

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
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Viranhaltijapäätökset ajalla 5.11.-18.11.2020 (ohm. 143)
Khall § 230
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
5.11.-18.11.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 143

Päätösluettelo

Khall pj:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteutuma 10/2020 (ohm. 144-146)
Khall § 231
Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit
tilanteesta 31.10.2020.
Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 0,54 milj
eur, joka on 87,7 % budjetoidusta (10 kk tasainen kertymä on 83,33
%). Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 9,8 milj. eur, joka on 80,6
% budjetoidusta.
Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 3,4
mlj. eur (80,8 % budjetoidusta).
Talous- ja hallintojohtaja esittelee lokakuun 2020 talouden
toteutuman.
Ohm. 144
Ohm. 145
Ohm. 146

Tuloslaskelma
Tulot-menot=netto
Investoinnit

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lumijoen kunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelu (ohm. 147)
Khall 26.10.2020 § 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 ennaPöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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koidaan kehittyvän positiivisesti sekä kuluvana että ensi vuonna.
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.

Khall § 232

Kokouksessa esitetään talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 23. Talousarvio on kunnanvaltuuston syksyn
2020 talousseminaarin esitysten mukainen. Lokakuun hallituksen
kokouksen jälkeen Kuntaliitto on päivittänyt (5.11.2020) valtionosuusennusteen. Päivityksellä ei ole suurempaa vaikutusta talousarvioon. Kuntaliiton verotuloennuste päivitetään joulukuun alussa.
Kunnanvaltuusto päätti 9.11.2020 kokouksessaan, että vuonna
2021 veroprosentit säilyvät vuoden 2020 tasolla. Vuoden 2021 tuloveroprosentti on 21,00.
Kuntaliiton verotuloennusteen (6.10.2020) mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 6,0 milj.euroa, joka on 3,8 %
suurempi kuin kuluvan vuoden ennuste. Talousarvioon verotulot on
arvioitu ennustetta varovaisemmin. Vuoden 2021 valtionosuudet
(sis. koronatuki) puolestaan laskevat vuoteen 2019 verrattuna 3,2
%.
Talousarvion vuosikate on 572 200 euroa, joka kattaa suunnitelman
mukaiset poistot. Tilikauden tulos on 37 200 euroa, ja tilikauden yli-

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 195
§ 232

18/2020

13

26.10.2020
23.11.2020

jäämä poistoeron jälkeen 122 200 euroa.
Merkittävimmät investointikohteet kehitys- ja elinvoimalautakunnan
toimialueella ovat kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja kaavateiden rakentaminen sekä virkistysalueiden kehittämiseen sisältyvät investoinnit. Perusturvalautakunnan ja yleishallinnon investoinnit ovat
asianhallinta- ja potilastietojärjestelmien uudistuksia ja päivityksiä.
Käyttötalousosassa valtuusto antaa määrärahat tuloalueille bruttomääräisinä. Investointien tulo- ja menomäärärahat ovat sitovia hanketasolla. Rahoituksen tulo- ja menomäärärahat ovat ohjeellisia lukuun ottamatta pitkäaikaisten lainojen lyhennys- ja lisäysmäärärahoja, joita ei saa ylittää ilman valtuuston päästöstä.
Ennen valtuuston kokousta talousarviokirjaa voidaan täydentää
tekstiosioilla ja taulukoilla ja/tai grafiikkaesityksillä sekä korjata
mahdollisia teknisiä virheitä.
Ohm. 147

Talousarvio 2021 ja taloussuunnnitelma 2022 -23 toimitetaan
kunnanhallitukselle ennen kokousta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan 7.12.2020.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viestintäviraston lopullinen tukipäätös Lumijoen valokuituhankkeeseen, tuen palautus
ja osakaslaina (ohm. 148-149)
Khall § 233
Valtuusto päätti kokouksessaan 19.3.2018 korkeintaan 772 000 euron lainasta/takaukseta/tuesta laajakaistan/valokuituverkon rakentamiseen Lumijoen kunnan alueelle. Summa perustui arvioon hankkeen kokonaiskustannuksista (kunnan osuus 1/3). Kunnanhallitus
valtuutettiin päättämään em. avustuksen muodosta. Viestintävirasto
edellytti tuolloin, että kunnan myöntämän avustuksen on oltava kokonaan tukea. Hankkeen rakentajan Lumijoen Kuitu Oy:n osuus ja
viestintäviraston tuki olivat molemmat 1/3 kokonaiskustannuksista.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom'in myöntämä tuki Lumijoen Kuitu Oy:lle on lopullisen kustannuslaskelman mukaan 450 248 euroa
(Päätös 12.10.2020, Dnro Traficom/8897/11.04.01/2020). Kun Lumijoen kunta on hankkeen edetessä maksanut arvioidun määrän mukaisesti 612 000 euroa Lumijoen Kuitu Oy:lle, on ns. ylimaksua maksettu 161 752 euroa.
Lumijoen Kuitu Oy:n hallitus palauttaa ylimääräisen tuen vuoden
2020 loppuun mennessä. Kuidun hallitus esittää samalla, että Lumijoen kunta ja Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy myöntäisivät aiemmin
sovittujen rahoitusperiaatteiden mukaisesti osakaslainaa Lumijoen
Kuitu Oy:lle 150 000 euroa yhtiön rahoituksen turvaamiseksi. Kunnan osuus osakaslainasta on 49 % eli 73 500 euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan osakaslainojen lyhennykset alkavat vuonna
2022.
Ohm. 148
Ohm. 149

Traficom'in päätös 12.10.2020
Lumijoen Kuitu Oy:n hallituksen esitys (ei julkinen)

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että
1) se merkitsee tiedoksi Lumijoen Kuitu Oy:lle maksetun tuen osan
(161 752 euroa) palautuksen;
2) se myöntää Lumijoen Kuitu Oy:lle 73 500 euron osakaslainan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2021 (ohm. 150)
Khall § 234

KuntaL 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Vuonna 2020 kunnalliset ilmoitukset saatettiin tiedoksi julkaisemalla
ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan kotisivulla sekä
tarvittaessa Rantalakeus -lehdessä.
Työpaikkailmoitusten julkaisemisesta on päättänyt toimen/viran aukipanemisesta päättävä taho tapauskohtaisesti kuitenkin siten, että
avoimet toimet ja virat kuulutetaan ainakin kunnan ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivuilla.
Käytäntö on ollut toimiva ja Rantalakeus -lehdeltä on pyydetty tarjous ilmoitushinnoista myös vuodelle 2021.
1.6.2017 voimaantulleen hankintasääntöjen mukaan tavara- ja palveluhankintojen päätösvaltaa on delegoitu lautakunnille. Merkittävä
osa kunnallisista ilmoituksista julkaistaan yleishallinnon toimialalla.
Yleishallinnon osalta hankintoihin liittyvä toimivalta on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla (alle 10.000 euroa).

Ohm. 150

Rantalakeuden tarjous

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan kotisivulla ja tarvittaessa Rantalakeus
-lehdessä.
Työpaikkailmoitusten julkaisemisesta päättää toimen/viran aukipanemisesta päättävä taho tapauskohtaisesti kuitenkin siten, että avoimet toimet ja virat kuulutetaan ainakin kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valtuutettujen määrä 1.1.2021 lukien
Khall § 235

Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain
(410/2015) 16 §:n mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston vähimmäiskoosta. Pykälän 2 momentin mukaan valtuuston
päätös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut
sen oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä.
Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus tehdään sanotussa määräajassa. Vapaamuotoiset ilmoitukset toivotaan tehtävän sähköpostitse osoitteeseen vaalit@om.fi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää valtuutettujen lukumäärää (alkaen 1.6.2021)
koskevasta esityksestään valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuuston koko pidetään ennallaan eli 17 valtuutetun suuruisena 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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Kunnanhallitus

§ 236

18/2020

17

23.11.2020

Sosiaalityöntekijän virka
Khall § 236
Sosiaalityöntekijän virka on ollut määräaikaisesti täytettynä
19.12.2019 alkaen. Koska vuoden määräaikaisuus on päättymässä,
on virka laitettava uudelleen hakuun.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää perusturvalautakunnalle täyttöluvan
sosiaalityöntekijän virkaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 237

18/2020

18

23.11.2020

Kunnanviraston aukiolo jouluviikolla ja vuodenvaihteessa
Khall § 237

Lumijoen kunnassa on ollut vakiintuneena käytäntönä, että suurjuhlapyhiin liittyvinä ns. välipäivinä on kunnanvirasto pidetty kiinni, jolloin henkilöstö on voinut keskittää vuosilomapäiviään ao. päiviin.
Joulukuussa 2020 tällainen ajankohta on 23.12.-31.12.2020.
Sosiaalitoimen palveluiden järjestelyistä päätetään erikseen. Samoin
muissa toiminnoissa huolehditaan, että välttämättömät toiminnot/
palvelut ovat tarjolla tarpeellisessa laajuudessa myös em. kiinnioloaikana.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna 23.12. 31.12.2020 välisen ajan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 238

18/2020

19

23.11.2020

Tyky-ryhmä, uusien jäsenten valinta
Khall § 238
Kunnassa on jo ollut vuodesta 2011 nimettynä erityinen Tyky-ryhmä,
jonka tehtävänä on ollut erilaisen työyhteisön yhteisöllisyyttä
edistävän toiminnan järjestäminen. Työryhmä on suunnitellut ja
toteuttanut talousarviossa osoitettujen virkistys-/tykymäärärahojen
käytön.
Vuosiksi 2017-2020 asetetun ryhmän kausi on päättymässä.
Tyky-ryhmän kokoonpanossa on pyritty huomioimaan kunnan eri
hallintokuntien ja työpisteiden mukana olo.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää Tyky-ryhmän kaudelle 2021 -2024.

Päätös:

Tyky-ryhmään nimettiin kaudelle 2021 -2024:
Elina Kauppi (varhaiskasvatus)
Airi Leskelä (koulu)
Eeva Kauppi (kehitys- ja elinvoima, ateria- ja puhtauspalvelut)
Kirsi Ollakka (kirjasto, vapaa-aika ja kulttuuri, kunnantalo)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 239

18/2020
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23.11.2020

Maakuntajuhlat Rantalakeuden alueella 2021 (ohm. 151)
Khall § 239

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry on järjestämässä
Maakuntajuhlat 17. - 20.6.2021 Lumijoen ja Limingan kuntien alueella. Lumijoen nuorisoseura täyttää ensi vuonna 125 vuotta ja Limingan nuorisoseura 130 vuotta. Juhlien järjestelyissä ovat mukana Liiton lisäksi Hermanni-Kilta ja Lumijoen, Limingan ja Ala-Temmeksen
nuorisoseurat.
Ohjelmatoimikunta on kirjeellään 9.11.2020 pyytänyt Lumijoen kunnalta 3000 euron avustusta juhlien järjestämiseen.

Ohm. 151

Ohjelmatoimikunnan kirje

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää myöntää 3 000 euron avustuksen 17 20.6.2021 pidettävien Maakuntajuhlien järjestämiseen, mikäli juhlat
toteutuvat esitetyllä tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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§ 240
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23.11.2020

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 240

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
-Arizona, koko kiinteistö, 3076 m2
Luovuttajana Korkala Kyllikki
Luovutuksen saajana Kinnunen Atte
-Kaijala, koko kiinteistö, 1887 m2
Luovuttajina Kokko Juha ja Tarja
Luovutuksen saajana Haaraniemi Atte
-Paavola, koko kiinteistö, 7830 m2
Luovuttajina Paavola Huugo ja Maria kp.
Luovutuksen saajana Knuutila Pentti
2. Kuntatyönantajat
-Ohjeita ja esimerkkejä KVYES:n 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän
laskemiseen
3. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä
16.11.2020
4. OSAO
-Yhtymäkokouksen 30.11.2020 esityslista
5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Hallituksen 3.11.2020 pöytäkirja
-Pohjanpiiri 5/2020 lehti

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 241
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23.11.2020

Oulun kauppakamarin jäsenyys
Khall § 241
Oulun kauppakamari on perustettu vuonna 1918 ja sen toiminta-alueena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Kauppakamarilla on tällä hetkellä lähes 1500 jäsentä, joista lähes 90% on yrityksiä eri toimialoilta. Lisäksi jäseninä on oppilaitoksia, kuntia, yhdistyksiä ja henkilöitä.
Kauppakamarit ovat alueillaan äänitorvia yritysten sekä julkisen sektorin välillä ja tärkeissä alueen hankkeissa mukana (isot investoinnit,
osaavan työvoiman saanti, saavutettavuus, koulutuspalvelut jne).
Suurin osa alueiden isoimmista yrityksistä ovat mukana kauppakamareissa ja näin kunnat pääsevät yritysten kanssa mukaan toimintaan. Kauppakamari toiminnan tavoitteena on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä ja kuluvan vuoden tavoitteena on
ollut erityisesti koko Pohjois-Suomen kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä investointien edistämiseen.
Kauppakamari tarjoaa myös koulutus- ja kehittämispalveluita. Kunnan henkilöstö voi kunnan jäsenyyden myötä hyödyntää kauppakamareiden koulutusalennuksia, verkostoitumista sekä maksuttomia
asiantuntijapalveluita.
Oulun kauppakamari on kutsunut Lumijoen kunnan jäsenekseen. jäseneksi. Oulun seudun muut kunnat ovat mukana toiminnassa. Jäsenmaksu on asukasperusteinen. Lumijoen kunnan jäsenmaksu on
500 euroa vuodessa.
Kunnanjohtaja:

Kunnahallitus päättää, että Lumijoen kunta liittyy Oulun
kauppakamarin jäseneksi vuoden 2021 alusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 242

23.11.2020

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 242

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
- itsenäisyyspäiväjuhlan tilanne

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

18/2020

23

Lumijoen kunta
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PÖYTÄKIRJA
§ 243

23.11.2020

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 243
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
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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: 225-232, 235-236, 240, 242-243
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 233-234, 237-239, 241
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: 233-234, 237-239, 241
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:

