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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Prokkola Risto pj

Vanhala Hannu vpj
Anttila Tarja jäsen
Kukkohovi Hannu jäsen
Pönni Pirkko jäsen
Korkala Ari siht.
Rajaniemi Kyösti esittelijä

POISSA Kokko Tarja jäsen
Riekki Juha jäsen
Kauppi Arto khall edustaja

ALLEKIRJOITUKSET

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
 Risto Prokkola Ari Korkala

KÄSITELLYT ASIAT

10 - 15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

  Hannu Kukkohovi  Pirkko Pönni

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 25.2.2021
www.lumijoki.fi
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 10 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 10

 Kokouskutsut lähetettiin sähköisesti 17.2.2021. Kokouksessa
paikalla on puheenjohtajan lisäksi neljä lautakunnan jäsentä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 11 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 11

 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Kokko ja Hannu
Kukkohovi.

Esitys: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Kokon ja Hannu
Kukkohovin.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kukkohovi ja Pirkko Pönni.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 12 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työjärjestyksen käsitteleminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 12

Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi valittiin esityslistan mukainen
työjärjestys
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 13 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Investointien aloittamispäätös

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 13
 Investointi   tilanne % valmiista

 Virkistysalueiden kehittäminen (tuki 45 %)  5
  Varjakan leikkipaikka  
  Kuntolaitteiden asennus
  Toukolantien leikkikenttä
  Viinavuoren uimamonttu
  Koulun leikkipaikat
  Terontien ulko-liikunta ja leikkapaikka

 Varjakan laitureiden kunnostus   0

 Varjakan päälaiturin saneeraus (tuki 60 %)  5

 Kiinteistöhoidon traktori    10

 Energiainvestointi    0
  Aurinkopaneelit (avustus 30%)
  Lamput LED lampuiksi (ei avustusta)

 Kiinteistöjen korjaukset    0

 Kaavateiden saneeraminen (vanhat sis suunnit.)  0

 Kaavoitus (Terontien kaavoitus)   0

 Kevyenliikenteenväylien suunnittelu/rakentaminen 0

 Kaavateiden rakentaminen (sis. Terontie)  0

 Luontotien korjauksen suunnittelu   0

Ehdotus:  Lautakunta päättää myöntää aloitus luvan investointien suunnittelun
aloittamiselle sekä investointeihin liittyvien tarjouskyselyiden
tekemiseen kiinteistöpäällikölle ja kunnaninsinöörille.
Tarjouspyyntöjen jälkeen kaikki yli 20 000 € tuotteiden tai
palveluiden ostamiseen liittyvät investointipäätökset tai yli 10.000
€:n arvoiset suunnitttelu/konsulttityöt tuodaan lautakunnan
hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 14 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistöhuollon traktori-investoinnin päätös

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 14

 Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2021 investoinniksi uuden
kiinteistöhuollon traktorin investoinnin. Tästä on pyydetty tarjoukset
6 toimittajalta, joista 3 antoi tarjouksen. Kahdella tarjoajalla oli 2
erillistä tarjousta.

 Tarjouspyynnössä tarjousten pisteytyksestä oli mainittu seuraavaa:
 Hankinta päätetään kokonaistaloudellisesti edullisimman
vaihtoehdon mukaan. Tilaaja asettaa koneet tarjousten perusteella
edullisuusjärjestykseen.  Kehitys- ja elinvoimalautakunta käyttää
tarjouksia edullisuusjärjestykseen asettaessaan seuraavia
arviointiperusteita ja painoarvoja:

Tarjoushinta  40 % vaikutus vertailuhintaan
Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 35 % vaikutus
vertailuhintaan
Huoltopalvelut, varaosatoimitukset ja tekninen tuki 15 %
vaikutus vertailuhintaan
Laatu  10 % vaikutus vertailuhintaan

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset veloituksetta.

 Näistä erillisinä oli vielä mainittu kunkin kohdan pisteytykseen
vaikuttavia asioita. Tarjous on esitetty oheismateriaalina 3.
Tarjousten vertailut on esitetty oheismateriaalina 4.

 Tarjoukset pisteytysjärjestyksessä ovat seuraavat:
 Landmännen 1 tarjous  79,5 pistettä
 Landmännen 2 tarjous  79,5 pistettä
 Hankkijan tarjous  77,2 pistettä
 Avant Technon 1 tarjous 75,4 pistettä
 Avant Technon 2 tarjous 74,2 pistettä

Esitys: Lautakunta päättää valita tarjouskilpailussa
kokonaispistemäärältään suurimman luvun saaneen tarjouksen
Landmännen Agro 1-tarjouksen. Mikäli tästä ei päästä sopimukseen
tarjouksen perusteella, lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön
tekemään sopimuksen kokonaispistemäärältään toiseksi suurimman
pisteluvun saaneen tarjouksen perusteella, joka oli Landmännen
Agron toinen tarjous.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 15 23.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 15

Päätös: Lautakunta keskusteli ajankohtaisista kiinteistöihin liittyvistä asioista:
 - kunnanvirastossa tehdyn toimistohuoneen korjauksen havainnot
 - entisen pankkipostin nykytila ja tulevaisuus
 - Kivikoulun harrastajaryhmien tilat

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:37
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
 kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 Pykälät: 10 - 13, 15

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

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
 muutosta valittamalla.
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä
 hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista
 annetun lain vastainen (hankintalain 9 a § 3 mom).

 Markkinaoikeuden yhteystiedot:
 Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI

OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 Pykälät: 14

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Lumijoen kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän tai vaatimuksen
 laatijan allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
 johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
 oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
 hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 Valitusviranomainen ja postiosoite
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
 PL 189, 90101 OULU

 Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää

 Muu valitusviranomainen, pykälät   Valitusaika 14 päivää
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Pöytäkirjan tarkastajat:

 Valitusviranomaisen postiosoite:
 Markkinaoikeus
 PL 118, 00131 HELSINKI
 fax: 09-160 3536

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmä

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 -päätös, johon haetaan muutosta
 -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 -muutosvaatimuksen perusteet

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
 hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
 valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen voidaan valittajalle toimittaa.

 Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
 ajankohdasta.

 Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjan, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
 ole ja aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä mukaan valtakirja sen
 mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
 ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
 itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
 toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
 valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
 niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: (pykälät)
 Lumijoen kehitys- ja elinvoimalautakunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

 Valitusasiakirjat on toimitettava: (pykälät)
 Lumijoen kehitys- ja elinvoimalautakunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

Lisätietoja

 Teknisen toimiston aukioloaika on ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
 annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
 hallinto-oikeudessa 260 €.

 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


