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Kunnanhallitus § 211 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 211

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Kokouksen aluksi Hanna Hentilä ELY-keskuksesta ja Jussi Mettälä
FCG:ltä raportoivat vesihuollon alueellisesta yleissuunnittelusta
(teams-yhteys).
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Kunnanhallitus § 212 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 212

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kauppi ja Ville Keinänen.
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Kunnanhallitus § 213 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 213

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 214 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 136)

Khall § 214
 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 -
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Kunnanhallitus § 214 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta 29.10.2020

Ohm. 136 Oheisena pöytäkirja

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 § 215 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 17.9.-4.11.2020 (ohm. 137-138)

Khall § 215
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

17.9.-4.11.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 137-138 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 216 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen - esitys valtuustolle

Khall § 216 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään ta lous-
ar vion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sen-
tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tu lo ve ro pro sent ti vuodelle 2021 on ilmoitettava verohallinnolle vii-
meis tään 17.11.2020.

 Lumijoen tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,00.

 Lumijoen kunnan tilinpäätös 2019 oli ylijäämäinen (90 796 euroa) ja
ta see seen kertynyttä ylijäämää on tällä hetkellä yhteensä noin 670
000 euroa. Lumijoen vuoden 2020 talousarvion arvioitiin to teu tu van
niukasti ylijäämäisenä. Syyskuun 2020 talouden toteuman pe rus-
teel la talousarvio näyttäisi kuitenkin toteutuvan merkittävästi pa rem-
min.

 Kuntaliiton veroennusteen uusin, lokakuun päivitys perustuu syksyn
Kun ta ta lous oh jel man arvioihin verotulojen kehityksestä. Kuluvan
vuo den ve ro tu lo jen kehitys on ollut odotettua parempi ja se on nä ky-
nyt viime kuu kau sien verotilityksissä. Koronavirusepidemian ai heut-
ta ma epä var muus verotuloihin on edelleen ilmeinen, vaikka siihen
liit ty viä ta lou teen merkittävästi vaikuttavia rajoituksia on lievennetty.
Vai ku tuk set näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron hei kom-
pa na tuot to na. Osa heikennyksestä johtuu työllisyyden laskusta ja
osa yri tys ten oletettua heikommasta kannattavuudesta.

Vuonna 2021 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuot-
toa arviolta 179 miljoonalla eurolla. Tästä 172 milj. euroa johtuu hal-
li tus oh jel man mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Arvioidut
ve ro tu lo me ne tyk set huomioidaan verotulojen menetyksien kor vauk-
si na. Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan Lumijoen kunnan vuo-
den 2021 verotulot tulisivat nousemaan +3,8 % (+221 000 euroa)
ver rat tu na vuoteen 2020.

Valtiovarainministeriön lokakuussa päivitetyn kuntakohtaisen val tion-
osuus ar vion vuosille 2020 - 2024 mukaan kun tien valtionosuudet
nou se vat kuluvana vuonna kahdella miljardilla eurolla. Val tion osuuk-
sia kasvattaa eri tyi ses ti hallituksen kuntien koronatukipaketit, mutta
kas vua tuovat myös lakisääteinen indeksikorotus, ve ro kom pen saa-
tioi den kas vu sekä hallituksen kuntien tehtävien pysyvät laa jen nuk-
set sekä ker ta luon tei set tulevaisuusinvestoinnit. Vuonna 2021 val-
tion osuu det las ke vat 0,6 miljardilla eurolla, mutta sen jälkeen
valtionosuuksien muu tos tasaantuu.

 Vuoden 2020 tasoon verrattuna Lumijoen kunnan valtionosuudet
pien evät -0,78 %  eli noin 50 000 euroa vuonna 2021. Korona- ym.
elvytystuista johtuen vuoden 2020 valtionosuudet ovat nousseet
+8,75 % (537 000 euroa) verrattaessa vuoteen 2019.
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Kunnanhallitus § 216 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Sote-palveluiden ulkoistussopimus jatkuu keväällä 2020  laaditun
sovintosopimuksen mukaisesti 31.5.2022 saakka. Sopimushinta
jatkuu vuoden 2019 hintatasolla eli vuosikorotuksia sopimuksen
loppuajalle ei tule.

 Merkittäviä toiminnallisia riskejä ovat kunnan kiinteistöjen kor jaus tar-
peet.  Vuoden 2019 aikana ei lainamäärä ei noussut.

Lumijoen kunnan veroprosentin muutoksen vaikutukset en na koi duil-
la verokertymillä ovat tasoltaan seuraavat:

 * 0,25 % muutoksen vaikutus   58.000 euroa
 * 0,50 % muutoksen vaikutus 115.000 euroa
 * 0,75 % muutoksen vaikutus 173.000 euroa
 * 1,00 % muutoksen vaikutus 230.000 euroa

Talousarvio vuodelle 2021 on tämän hetkisen tilanteen mukaan
muodostumassa ylijäämäiseksi, joten tuloveroprosentti voidaan
pitää ennallaan.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tu lo ve-
ro pro sen tik si vahvistetaan 21,00 %.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 217 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen - esitys valtuustolle

Khall § 217
Vuosia valmisteltu kiinteistöverouudistus on edelleen vaiheessa.
Val tion va rain mi nis te riön viimeisimmän tiedon mukaan kiin teis tö ve ro-
uu dis tus tulisi voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Hallituksen
esitys on tarkoitus antaa vuonna 2021.

Uu dis tuk sen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yk sin ker-
tai nen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjille;  eikä nos-
taa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi osin uu del la
tavalla eri kiinteistöjen kesken. Uu dis tuk ses sa verotusarvot vas taa-
vat jat kos sa paremmin alueen hin ta ta soa ja ra ken ta mis kus tan nuk-
sia. Tätä uutta ar vos ta mis jär jes tel mää pidetään nykyistä oi keu den-
mu kai sem pa na, koska verotusarvot päi vit tyi si vät vuosittain
uusimpien tie tojen perusteella.

Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan ra-
ken nuk sis ta ja maapohjasta. Lain 11 §:n  mu kaan kunnanvaltuusto
mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suu ruu den laissa sää det ty-
jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu kä teen samalla, kun se vah-
vis taa varainhoitovuoden tuloveroprosen tin. Kiinteistöveroprosentit
mää rä tään prosentin sadasosan tark kuu del la.

 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallitukselle ku lu-
va na vuonna tiistaihin, marraskuun 17. päivään mennessä.  Jos
ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan nou-
dat taa edellisen vuo den kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hin-
tään alinta lain mu kais ta prosenttia.

 Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain
suo ri tet ta va vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ot-
ta mat ta metsiä ja maatalousmaita sekä vesialueita. Verottomia ovat
myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistöverolaissa
verotuksen rajat eivät ole muuttuneet.

Kiinteistöverolain mukaiset rajat vuosina 2020:

Kiinteistövero Vaihteluväli 2020 Lumijoki 2020
Yleinen kiin teis tö ve ro pro-
sent ti

0,93 % - 2,00 % 0,95 %

Vakituiset asunnot 0,41 % - 1,00 % 0,50 %
Muut asuin ra ken nuk set kuin
va ki tui set

0,93 % - 2,00 % 1,15 %

Rakentamattomat ra ken nus-
pai kat

2.00 % - 6,00 % 6,00 %

Yleishyödylliset yh tei söt 0,00 % - 2,00 % 0,00 %
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Kunnanhallitus § 217 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Vertailutietoa veroprosenteista vuonna 2020

Kiinteistövero Lumijoki
2020

Liminka
2020

Tyrnävä
2020

Kempele
2020

Suomi,
ka. 2020

Yleinen kiin teis tö-
ve ro pro sent ti

0,95 % 0,94 % 1,12 % 1,10 % 1,08 %

Vakituiset
asunnot

0,50 % 0,43 % 0,54 % 0,43 % 0,50 %

Muut asuin ra ken-
nuk set kuin va ki-
tui set

1,15 % 1,03 % 1,12 % 1,10 % 1,20 %

Rakentamattomat
ra ken nus pai kat

6,00 % 3,00 % 4,00 % 3,0 %

Yleishyödylliset
yh tei söt

0,00 % 0,00 % 0,0 %

Kiinteistöveron tuotto Lumijoella koostuu suurimmalta osin va ki tuis-
ten asuntojen verokertymästä. Vuoden 2021 ennuste kiin teis tö ve ro-
ker ty mäl le on voimassa olevilla prosenteilla 302 000 euroa. Vuoden
2021 alussa Lumijoella käynnistyy kiinteistöjen rekisteritietojen
päivitystyö, jonka avulla myös nykyinen kiinteistöverokertymä
saadaan ajan tasalle.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Lumijoen kunnan
kiin teis tö ve ro pro sent eiksi vuodelle 2021 määrätään:

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
 Vakituiset asunnot   0,50 %
 Muut kuin vak. asunnot  1,15 %
 Rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
 Yleishyödylliset yhteisöt   0,00 %

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 218 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Selvitys Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle (PSAVI/7965/05.06.03/2020) (ohm.
139)

Khall § 218
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on selvityspyynnöllään

15.10.2020 (PSAVI/7965/05.06.03/2020) pyytänyt Lumijoen kun nan-
hal li tus ta antamaan lausunnon ja hankkimaan tarvittavat selvitykset
so si aa li huol lon palvelujen toteuttamisesta ja sosiaalipalvelujen oma-
val von nas ta vastaavilta viranhaltijoilta.

 Selvityspyyntö liittyy PSAVI:in 12.10.2020 saapuneeseen kan te lu kir-
jel mään, joka koskee Lumijoen lastensuojelua. Lausunnon an ta mi-
sen määräaika on 13.11.2020. Hyvinvointipäällikkö on valmistellut
lausunnon ja pyytänyt palveluntuottajalta selvityksen sopimuksen
mukaisten palvelujen tuottamisesta.

Ohm. 139 selvityspyyntö

 Lausunto jaetaan kokouksessa.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa oheisen lausunnon liitteineen Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 219 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Etuosto-oikeuden käyttäminen, määräala tilasta 436-403-36-25 Valtiosillankorva (ohm.
140)

Khall § 219
Lumijoen kunnalle on tullut tiedoksi 27.10.2020 kiin teis tön luo vu tus il-
moi tus, jonka mukaan Lumijoen kunnassa on tehty kiinteistökauppa
98 000 m2 määräalasta Valtiosillankorva nimisestä tilasta. Kaup pa-
kir jan mukainen kauppahinta on 45 000 €

Etuostolain (608/77) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun-
nas sa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan
käyt tää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys-
ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeuttaan käyttääkseen kun-
nan on päätöksessään esitettävä selvitys alueen tulevaa, koh tuul li-
ses sa ajassa toteutuvaksi tarkoitettua käyttöä koskevista suun ni tel-
mis ta. Etuosto-oikeutta käyttäessään kunta tulee ostajan sijaan
kaup pa kir jan mukaisin ehdoin.

Jos kunta käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tu lee
kir jal li ses ti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kir jaa mis vi ran-
omai sel le, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä, ja sii-
tä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle, kolmen kuukauden ku lues sa
luo vu tus kir jan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava vii vy tyk-
set tä todisteellisena tiedonantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle si ten
kuin hallintolaissa säädetään.

Kunnan etuosto-oikeudesta päättää etuostolain 21 §:n mukaan
kunnanhallitus.

Määräala sijaitsee Lumijoen kirkonkylän osayleiskaava 2030 alu eel-
la, osayleiskaavassa alue on merkitty merkinnällä M, Maa- ja met sä-
ta lous val tai nen alue. Lumijoen kunta on aktiivisesti hankkinut
maa-aluei ta kyseiseltä Vi tan de rin tien ja Lumijoen väliseltä alueelta.
Lumijoen kunnan maanomistus ja kyseessä oleva määräalakauppa
on osoitettu kartalla oheismateriaalissa numero 140.

Lähitulevaisuudessa nykyisin voimassa olevaa osayleiskaavaa on
tar koi tuk sen mu kais ta muuttaa siten, että viereiset AP- ja VL alueet
laa je ne vat koskemaan myös nyt hankittavaa maa-aluetta ja alue
suun ni tel laan tarkemmin asemakaavalla asumisen ja lä hi vir kis ty-
salueiden rakentamiseen.

Ohm. 140 kartta

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää käyttää etuosto-oikeuttaan tilasta Val tio sil-
lan kor va (436-403-36-25) 26.10.2020 tehtyyn mää rä ala kaup paan.
Kunnanhallitus toteaa, että etuosto-oikeutta käytetään etu os to lain 1
§:n mukaisesti maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista ja
virkistystarkoituksia varten.
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Kunnanhallitus § 219 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 220 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan liittyminen energiatehokkuussopimukseen ja HINKU hankkeeseen

Khall § 220
 HINKU- hanke on EU:n rahoittama Suomen Ympäristökeskuksen

(SY KE) vetämä hanke - Kohti hiilineutraalia kuntaa. HINKU on kun-
tien välinen verkosto kuntien ilmastotyön edistämiseksi, jossa kun-
nat sitoutuvat kunnianhimoisiin tavoitteisiin, saaavat tietoa ja ver tais-
tu kea ja joukko on koko ajan kasvava. Lisätietoa HINKU -hank kees-
ta esitetään kokouksessa.

 Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) osapuolina ovat työ-
ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Kuntaliitto. Heidän kump pa-
ni naan ovat kaupunki, kunta tai kuntayhtymä.Tämä on täysin va paa-
eh toi nen työkalu kuntien energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseen
ja kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Suomessa tärkein yk sit-
täi nen keino on saada yli 77 % maan asukkaista sopimuksen piiriin.
Ta voit tee na on vähentää energiankulutusta verrattuna valittuun ver-
tai lu vuo teen 7,5 % ja muutosta tarkastellaan energiakulutuksen
sääs tö vai ku tus ten tasolla. Tarkempia tietoja esitetään kun nan hal li-
tuk sen kokouksessa.

Kunnanjohtaja:
 Kunnanhallitus päättää, että Lumijoen kunta liittyy sekä HINKUun

että KETSiin  ja ehdottaa kunnanvaltuustolle näihin sopimukseen
liittymisen hyväksymistä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 221 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan omistamien rivitalotonttien hinnoittelu

Khall § 221 As Oy Lumiranta II:n rivitaloyhtiö sijaitsee kunnan omistamalla ton til-
la. Yhtiö on ilmoittanut kiinnostuksesta hankkia tontti omis tuk seen sa.
Kunnan omistuksessa on asemakaava-alueella muitakin ri vi ta lo ton-
teik si kaavoitettuja tontteja. Näille tonteille ei ole aiemmin mää ri tel ty
myyn ti hin taa.

 Kunnan asemakaava-alueella olevat asuintalotonttien hinnat ovat
 3 – 7 €/m2 ja teollisuustonttien hinnat 3 €/m2. Liiketonttien hinnaksi

kun nan hal li tus vahvisti kokouksessaan 21.9.2020 (§ 185) ase ma-
kaa va-alu eel la 5 €/m2.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää rivitalotonttien hinnaksi 5 €/m2 ase ma kaa-
va-alu eel la.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 222 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 222 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
 -Valtiosillankorva, määräala (uusi), 98000 m2
 Luovuttajana Metsähallitus
 Luovutuksen saajana Särkelä Ville
 -Junttapelto, koko kiinteistö, 21,85 ha
 Luovuttajana Jakkula Esko
 Luovutuksen saajana Jakkula Janne
 2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Makuntahallituksen 19.10.2020 pöytäkirja
 3. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Valtuuston 9.10.2020 pöytäkirja
 -Hallituksen 26.10.2020 pöytäkirja
 4. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 26.10.2020 pöytäkirja
 5. TE-palvelut
 -Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen

yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenten nimeäminen
 6. Oulun kaupunki, joukkoliikennejaosto
 -Kuntien välisen kustannusjaon muuttaminen kuntarajat ylittävillä

linjoilla
 7. Kuntatyönantaja
 -Lehti 5/2020
 8. Työ- ja elinkeinoministeriö
 -Ohje kunnille yksinyrittäjien tukemiseksi maksetun avustuksen

käyttämättä jääneen osan vahvistamiseksi ja palauttamiseksi

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 223 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 223 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 224 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 224 -kuntatiedote

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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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: 211-218, 220, 222-224

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

Pykälät: 219, 221

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: 219, 221

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.


