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§ 244
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 244
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 245
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Hirvasniemi ja Teppo Greus.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hirvasniemi ja Jouni Tornio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 246
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Viranhaltijapäätökset ajalla 19.11.-3.12.2020 (ohm. 152-153)
Khall § 247
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
19.11.-3.12.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 152-153

Päätösluettelot

Khall pj:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 (ohm. 154)
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 jaPöytäkirjan tarkastajat:
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ko-osuutta sekä vuonna 2020 että 2021. Myös kunnallisveron ennakoidaan 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 23.11.2020 § 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
%.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion vuosikate on 572 200 euroa, joka kattaa suunnitelman
mukaiset poistot. Tilikauden tulos on 37 200 euroa, ja tilikauden ylijäämä 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.

Khall § 248
Ohm. 154

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Keskustelun aikana täsmennettiin investointisuunnitelmaa ja nämä
muutosten edellyttämät tekniset korjaukset tehdään myös rahoituslaskelmaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden
2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poistettavista saatavista päättäminen (ohm. 155-156, salainen)
Khall § 249

Khall § 257 HallS 21§:n 2 mom. kohdan 7 mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu saatavien poistamisesta päättäminen, milloin tehtävää ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle. HallS
22§:n mukaan talous- ja hallintojohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu saatavan poistaminen yksittäisen asiakkaan osalta 500 euron määrään
saakka.

Ohm. 155-156

Raportit poistettavaksi esitettävistä saatavista (salainen) esitetään
kokouksessa.
Poistettavaksi esitettävä määrä on yhteensä 1.258 euroa ja se
käsittää saatavia, jotka ovat syntyneet 2020 - 2018 vuosien välillä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poistettavat saatavat
oheismateriaalien 155:n ja 156:n mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen kokoontuminen keväällä 2021
Khall § 250

Hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Lisäksi
puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun tulee
lähettää, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Edelleen hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
Päätösesityksessä on suunnitelma kunnanhallituksen kokoontumisajankohdista alkuvuodelle 2021.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää kokoontumisestaan seuraavaa:
1. Kokoukset pidetään seuraavan suunnitelman mukaan
Pvm.
18.1.
8.2.
1.3.
22.3.
19.4.
10.5.
24.5.

Asiat

tilinpäätös

Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia muutoksia.
2. Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla ja
kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille kutsu ja aineistot lähetetään
sähköisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuuston kokoontuminen keväällä 2021 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen esitys valtuustolle
Khall § 251

KuntaL 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään hallintosäännön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta noudatetaan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty. Hallintosäännön
104 §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
KuntaL 140 §:n mukaan:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan
salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan
maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.
Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan
sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti
yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen
katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kokoontuisi seuraavan aikataulun mukaisesti:
päivä
15.2.
29.3.
31.5.
7.6.

Pöytäkirjan tarkastajat:

asia
tilinpäätös
toimielimien valinta
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Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla. Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia
muutoksia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kunnan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana. Jos
pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun nähtävänäpito ajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan
kunnan tietoverkkosivulla vähintään yhtä päivää ennen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kuntavaalit 2021 - ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka (ohm. 157)
Khall § 252

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys
toimeenpannaan kotimaassa 7.-13.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava
jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko- äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei
kunnanhallitus erityisistä syistä määrää toisin. Kunnanhallitus
määrää vaalilain 48 §:n mukaan myös ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna
arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja
sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista
hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa Lumijoella noudatetaan samaa
äänestysaluejakoa kuin vuoden 2017 eduskuntavaaleissa (yksi
äänestysalue). Äänestysalueista päättää valtuusto. Jokaisella
äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty
vaalipäivän äänestyspaikka.
Äänestyspaikkoja koskevat tiedot on merkittävä oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään (VAT) viimeistään 29.1.2021 klo 12.00.
Edellisissä vaaleissa ennakkoäänestyspaikkana toimi Lumijoen
kunnanvirasto (yleinen ennakkoäänestyspaikka).
Vaalipäivän äänestyspaikkana toimi Lumijoen kunnanvirasto.

Ohm. 157

Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 VN/20585/2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien
1. yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto
(os. Kunnankuja 1). Ennakkoäänestyspaikka on avoinna ma-pe klo
10.00-18.00 ja la-su klo 12.00-16.00.
2. vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto (os.
Kunnankuja 1).

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kuntavaalit 2021 - vaalilautakunnan asettaminen
Khall § 253

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021, jota ennen toimitetaan ennakkoäänestys.
Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen
on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Lumijoki muodostaa
yhden äänestysalueen.
Kuntien vaaliviranomaiset
Kunnan keskusvaalilautakunta
Vaalien keskeisistä käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (vaalilaki 13-14
§).
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä
valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei
siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi
esimerkiksi yhteislistoihin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Lumijoella
ehdokkaita asettivat seuraavat tahot: Kansallinen Kokoomus,
Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Vasemmistoliitto.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten,
että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Esteellisyys vaalitoimielimissä
Vaalilain 9 a §:n mukaan vaaliviranomaisen on tehtävässään
toimittava puolueettomasti. Säännöksellä halutaan korostaa
vaalitoimituksen rehellisyyden ja puolueettomuuden keskeistä
merkitystä.
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja
varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 - 30 §:ssä.
Oikeusministeriö ohjeistaa kirjeessään 1.10.2020, että esimerkiksi
keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on
esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen
puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan,
tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin sekä
vaalitoimitsijoihin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia
säännöksiä (vaalilain 16 ja 17 §). Perusteluna on, että näiden
vaaliviranomaisten tehtävät ja toiminta rinnastuvat tosiasialliseen
hallintotoimintaan. Kaikkien vaaliviranomaisten toimintaa ohjaa
kuitenkin vaalilain 9 a §:n yleissäännös , joka velvoittaa
puolueettomaan toimintaan.
Vuonna 2019 pidettyjen europarlamenttivaalien vaalilautakunta
asetettiin seuraavasti:
Jäsenet:
Elsa Kärkkäinen - puheenjohtaja
Kärkkäinen Reijo - varapuheenjohtaja
Hemmilä Anna - jäsen
Klaavo Kirsi - jäsen
Matela Jukka - jäsen
Varajäsenet:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Juusola Veijo
Kamula Kauko
Kukkohovi Hilkka
Keinänen Tuija
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:
1. valita vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä,
2. että vaalitoimikuntaa ei Lumijoella valita, koska Lumijoella ei ole
laitoksia, joissa vaalitoimikuntaa tarvittaisiin

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.
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Kuntavaalit 2021 - ulkomainonta
Khall § 254

Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. Mainonnan
aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta
kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
tietoon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä niiden paikallisosastoille.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi
viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 31.3.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 255

19/2020

19

07.12.2020

Valtuutettujen aloitteet kokouksessa 9.11.2020
Khall § 255

1) Jaakko Klaavon ja 11 muun valtuutetun aloite
metsästäjätutkinnon tuomisesta perusopetuksen
opetussuunitelmaan;
2) Silvo Nybackan ja Teppo Greusin aloite Toukolantien leikkikentän
aidan rakentamisesta;
3) Jaana Ollakan aloite liikuntahallin kuntosalin välineiden
päivittämisestä ja uusimisesta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus siirtää valtuutettujen aloitteet 1) sekä 3) sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle valmisteluun ja aloitteen 2) kehitys- ja
elinvoimalautakunnalle valmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aterioita koskeva taksa vuodelle 2021
Khall § 256

Kunnanhallitus päätti 2017 hallintosäännön 21 §:n mukaisesti ottaa
päätettäväkseen ulkoistussopimukseen liittyvien Lumilyhdyssä tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ateriapalveluiden ateriamaksut
Palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kuluvana vuonna Lumilyhdyn keittiö on tuottanut Palveluntuottajan
alihankkijan (ODL) toimesta seuraavia ateriapalveluita:
- Lumilyhdyn tehostetun palveluasumisen asiakkaille
- kotihoidon asiakkaille (kotiin vietävät ateriat)
- vanhustentalossa asuville – kotihoidon tukipalveluasiakkuuksia
Näiden aterioiden lisäksi Lumilyhdyssä käy jonkin verran ruokailemassa kunnan ja terveysaseman sekä Lumilyhdyn työntekijöitä. Tilauksesta keittiö on järjestänyt myös kokoustarjoiluja. Työpaikkaruokailu on hinnoiteltu erikseen.
Ateriamaksut ovat asiakkailta perittäviä sosiaalipalveluun liittyviä
asiakasmaksuja, mutta niitä ei säädellä sosiaali- terveydenhuollon
asiakasmaksuja koskevissa laeissa tai muissa virallismääräyksissä.
Asiakasmaksuista on sovittu ulkoistamista koskevan Palvelusopimuksen kohdassa 8.:
"Asiakasmaksuilla tarkoitetaan kaikkia asiakkaan itse
maksamia tai hänen puolestaan maksettuja,
palveluntuottajan tuotannossa syntyviä julkisen sektorin
järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja,
esim. asiakas- ja käyntimaksuja, palvelu-, ateria- ja
ylläpitomaksuja sekä vuokria. Asiakasmaksut perustuvat
lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista.
Tilaaja laskuttaa ja perii asiakasmaksut sekä Lumijoen
kunnan asukkaiden että ns. valinnanvapausasiakkaiden
osalta kaikista sopimuksen piiriin kuuluvista palveluista
riippumatta siitä, missä palvelu on tuotettu, kun se
kuuluu sopimuksen piiriin."
Edelleen maksujen määräämisestä on sovittu Palvelusopimuksen
kohdassa 8.:
"Maksujen suuruus
Tilaaja päättää määrättävistä asiakasmaksuista ja
niiden suuruudesta ja myöntää asiakasmaksulain 11 §:n
mukaisen alennuksen tai vapautuksen maksusta
Palvelutuottajan laatiman esityksen mukaisesti."

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elintarvikkeiden hinnankorotustarve on noin 2,0 %.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon
ateriapalvelujen ateriamaksut vuodelle 2021 seuraavasti:

Aamu- ja iltapuuro
Aamupala
Lounas
Lounas kotiin kuljetettuna
Päivällinen
Päiväkahvi (sis. pullan)
Kahvi
Voileipä
Kahvi ja voileipä
Iltapala
Ateriapaketti (+ 1,5 %)
Lumilyhdyn väliaikaispaikan ateriamaksu

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

2021

2020

(2019)

1,40
2,75
5,50
6,20
3,85
2,00
1,00
1,70
2,50
2,00
345,00
13,50

1,40
2,70
5,40
6,10
3,80
2,00
1,00
1,70
2,40

(1,40)
(2,60)
(5,30)
(6,00)
(3,70)
(2,00)
(0,95)
(1,70)
(2,40)

e
e
e
e
e
e
e
e
e

340,00
13,40

(336,60)
(13,10)

e/kk
e/pv

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Perämeren rannikon kalatalousstrategia ja kuntaraha vuosille 2021-2027 (ohm.
158-160)
Khall § 257
Perämeren rannikon kalatalousstrategia vuosille 2015-2020 on päättymässä ja samalla näiden vuosien kuntarahasitoumukset päättyvät.
Vuoden 2021 osalta toiminta jatkuu vielä tämän ohjelmakauden rahoilla ja toivottavasti alkuvuoden 2022 aikana saadaan uusi ohjelmakausi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta käyntiin ja sitä myötä myös uusi rahoituskehys käyttöön.
Kalatalousstrategian valmistelu tulevalle ohjelmakaudelle on aloitettu. Virallista tietoa rahoituskehyksestä tai kuntarahan vaadittavasta
osuudesta ei vielä ole, mutta mitä todennäköisimmin EU-komission
ja Maa- ja metsätalousministeriön asettamat raamit kalatalouden
paikallisen kehittämiselle tulevat säilymään suurin piirtein samana
kuin tälläkin ohjelmakaudella. Eli kokonaiskehys meidän alueelle n.
1 000 000 euroa, josta kuntien osuus olisi vähintään 10%. Perämeren rannikon kalatalousstrategiaan tavoitellaan mukaan ainakin kaikkia nykyisessä toiminnassa mukana olevia kuntia (Tornio, Kemi, Simo, Ii, Oulu, Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki,
Kalajoki ja Kokkola) ja kuntien rahoitusosuudeksi muodostuisi yhteensä n. 140 000 euroa.
Kuntarahaosuuksia tuleville vuosille (2021-2027) muutetaan niin, että maksuosuudet vastaavat paremmin kalatalousryhmätoiminnan
panostuksia kunkin kunnan alueella ja kuntarahan muodostumisesta
saadaan oikeudenmukaisempi. Suunnitellulla laskukaavalla Lumijoen vuosittaisesi rahoitusosuudeksi muodostuu noin 740 €. Kalatalousryhmä päättää kokouksissaan tarkemmin kuntarahan määräytymisperusteet ja rahoitusosuudet.
Määräraha tarkentuu viimeistään alkuvuodesta 2021, kun Maa- ja
metsatalousministeriö valitsee kalatalouden paikalliset toimintaryhmät tulevalle ohjelmakaudelle.
Ohm. 158
Ohm. 159
Ohm. 160

kuntarahasitoumus vuosille 2021-2027
saatekirje
taulukko kuntarahoista

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä Perämeren kalatalousstrategiajn
tiedoksi ja sitoutuu strategian toteuttamiseen vuosiksi 2021 - 2027
esitetyllä tavalla, jos alueen muut kunnat tekevät myös myönteisen
päätöksen. Kunnanhallitus hyväksyy Lumijoen kunnalle esitetyn 740
euron vuosittaisen rahoitusosuuden.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työllisyyskatsaus 10/2020 (ohm. 161)
Khall § 258

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen lokakuun
2020 työllisyyskatsauksen 24.11.2020.
Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
lokakuun aikana noin 3 700 avointa työpaikkaa eli 400 vähemmän
kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Samaan aikaan työttömiä
työnhakijoita oli yhteensä 21 600 (mukana lomautetut, noin 2 800
henkilöä). Työnhakijoita oli noin 4 000 enemmän kuin vuotta
aiemmin vastaavaan aikaan. Kuluvan vuoden syyskuuhun verrattuna
lokakuussa työttömiä työnhakijoita oli noin 500 ja lomautettuja noin
100 vähemmän.
Lokakuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 11,6 % (koko maa
11,9 %) ja Oulussa 12,5 %. Kunnittain työttömien osuus työvoimasta vaihteli Pyhännän 7,3 %:n ja Vaalan 15,2 %:n välillä.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli nyt noin 3 200. Yli
50-vuotiaita työttömiä oli noin 7 200. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden
työttömänä) oli noin 5 900. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna
kaikkien ryhmien työttömys lisääntyi.
Tilanne Lumijoella
Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
suurempi myös Lumijoella. Lokakuussa 2020 oli 80 työtöntä työnhakijaa kun vastaava luku 2019 lokakuussa oli 58. Työnhakijoista lomautettuja oli 16. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
10,1 %. Avoimia työpaikkoja oli Lumijoella lokakuussa 2020 viisi (5).

Ohm. 161

Työllisyyskatsaus 10/2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan sähköinen työajanseuranta
Khall § 259
Työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa työntekijöiden työajoista.
Työaikalain 7 luvun 30 §:n mukaan työpaikoilla on oltava työvuoroluettelo, josta selviää kunkin työntekijän työajan alkamis- ja päättymisajankohta. Työaika määritellään työsopimuksessa työtehtävien ja
työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Myös osittainen etätyö on
muuttanut työajan seurantaa. Tällä hetkellä kunnassa on käytössä
monenlaisia työajan seurantajärjestelmiä: osa sähköisiä ja osa paperisia. Näiden järjestelmien yhdenmukaistaminen koko kunnan
työntekijöille toisi lisää tasa-arvoa ja läpinäkyvyyttä eri työntekijäryhmien työajan seurantaan.
Uuden järjestelmän tulisi olla monikäyttöinen ja soveltuva kunnan
kaikkien työntekijöiden käyttöön. Sähköisten kirjausjärjestelmien
avulla myös työaikojen seuraaminen ja mahdollisesti palkanmaksuihin liittyviä asioita saataisiin automatisoitua, joka vähentäisi nykyisin
käsin tehtävää työtä.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnassa otetaan käyttöön sähköinen
työajanseuranta, jota kaikki työntekijät käyttävät. Järjestelmä on
tarkoitus saada käyttöön vuoden 2021 aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 260

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl
-Korpi II, koko kiinteistö, 6530 m2
Luovuttajana Oja Terttu
Luovutuksen saajana Anttila Vesa
-Metsälä, määräosa 1/3 21,9 ha
Luovuttajana Pitkälä Tero
Luovutuksen saajana Poukkula Heikki
-Liikekunta, määräosa 1/2 2812 m2
Luovuttajina Alalauri Paavo ja Paula
Luovutuksen saajana Autio Arvi
-Luppometsä, koko kiinteistö, 19000 m2
Luovuttajana Otsamo Taina
Luovutuksen saajina Meskus Anne ja Juha
-Laukka, Sifferi x2, Säikkä, koko kiinteistöt, 66500 m2
Luovuttajana Vuoti Eeva
Luovutuksen saajana Lahtimaa Ritva
2. Kuntatyönantajat
-Yleiskirje 13/2020: Lääkärisopimuksen 2020-2021
viikkolepomääräykset, esimerkkejä viikkolevosta ja korjaus
yleiskirjeen 6/2020 muistioon sekä työaikojen vaikutus
työhyvinvointiin
-Yleiskirje 14/2020: Vuoden 2021 hyväksytyt
ammattiyhdistyskoulutukset
3. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Valtuuston 8.12.2020 kokouskutsu
-Hallituksen 16.11.2020/18.11.2020 pöytäkirja
4. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Yhteistyöryhmän 25.11.2020 päätöksiä
-Maakuntavaltuuston 14.12.2020 esityslista
-Maakuntahallitus 16.11.2020 pöytäkirja
5. Oulun kaupunki, seudullinen jätehuoltojaosto
-Jätetaksa 2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 261

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 262

- yhteistyösopimus Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilusta; ylim.
kokous tarvittaessa 14.12.
- sovittiin, että seuraavien kunnan hallinnoimien kokoustilojen varaus
keskitetään kunnantalolle (Sari Lampela):
- valtuustosali
- ent. Op-talon kokoustila
- vanhustentalon kerhohuone

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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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: 249-250, 256-257, 259
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 244-248, 251-255, 258, 260-262
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: 244-248, 251-255, 258, 260-262
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:

