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Pöytäkirjan tarkastajat:
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33 - 48

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

 Arto Kauppi  Ville Keinänen Sirpa Laitinen-Kauppi
     § 42

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
8.3.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 33 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 33

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 34 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 34

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kauppi ja Ville Keinänen.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 3/2021 5

Kunnanhallitus § 35 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 35

Päätös: Lisälistalle päätettiin ottaa lausunto valtakunnallisesta lii ken ne jär jes-
tel mä suun ni tel mas ta.Esityslista hyväksyttiin kokouksen työ jär jes tyk-
sek si.
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Kunnanhallitus § 36 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 28)

Khall § 36
 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 pöy tä kir-
jat:
  kehitys- ja elinvoimalautakunta 23.2.2021
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Kunnanhallitus § 36 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta -

Ohm. 28 Oheisena pöytäkirja

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei edellä mainitussa pöytäkirjassa olevia
 lautakunnan toimivaltaan siirrettyjä asioita ja niissä tehtyjä päätöksiä
 oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, joten ne ovat täytäntöön
 pantavissa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 3/2021 8

Kunnanhallitus § 37 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 4.2.-25.2.2021 (ohm. 29)

Khall § 37
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

4.2.-25.2.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 29 Päätösluettelo

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 38 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yleishallinnon määrärahojen sitovuus 2020 (ohm. 30-31)

Khall § 38
 Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja ta lou den-

hoi dos sa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä
muu tok sis ta päättää valtuusto. Tavoitteena on, että tilivuotta
koskevat mää rä ra ho jen muutosesitykset käsitellään tilivuoden
aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Tilinpäätöksessä
talousarviomuutoksia ei tule enää tehdä, vaan valtuuston tulee ottaa
poikkeamiin kantaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

 Tilinpäätöksen valmistumisen ja toimintakertomuksen käsittelyn
yhteydessä lautakunnat tuovat määrärahojen ylitykset ja alitukset
lautakuntien kautta kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty
talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys
toimintakertomuksessa.

 Talousarvion määrärahojen sitovuustaso on määritelty valtuuston
hy väk sy mäs sä vuoden 2020 talousarviossa. Vuonna 2020
käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso: Yleishallinto,
Perusturva, Sivistys ja hyvinvointi sekä Kehitys ja elinvoima.
Valtuuston nähden si to via ovat lautakuntien toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet sekä nii tä vastaavat määrärahat ja in ves toin ti-
osan tulo- ja menomäärärahat hanketasolla. Talousarvion käyt tö ta-
lous osan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso brut to-
na, eli lautakuntatien ulkoiset menot ja tulot ovat erikseen sitovia
eriä.

Kokouksessa esitetään yleishallinnon tulojen ja menojen ylitykset.
Käytäntö on, että säästyneitä määrärahoja käytetään kattamaan
ylittyneitä määrärahoja (=sitominen). Yleishallinnon toteutuneet
menot ja tulot esitetään oheismateriaalissa.

Ohm. 30 Yhteenveto yleishallinnon toteutuneet menot ja tulot

Ohm. 31 Tulot-menot-netto yleishallinnon kustannuspaikoittain

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
 oheismateriaalissa esitetyn yleishallinnon talousarvion tulojen
 että menojen ylityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan tilinpäätös 2020

Khall § 39 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja

 KuntaL 12:113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä annettavat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu
ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.

 KuntaL 12: 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 KuntaL 12:115 §:n mukaan toimintakertomuksessa esitetään
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa annetaan myös tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät
käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 Vuoden 2020 talous oli kunnissa ja kuntayhtymien poikkeuksellinen.
Koronapandemian vaikutukset vuoden aikana toivat niin
toiminnallisia haasteita kuin myös jatkuvia muutoksia
talousennusteisiin. Erityisesti keväällä 2020 epätietoisuus
kansantalouden kehitysnäkymistä ja koronan aiheuttamista
kuntatalousvaikutuksista oli huomattava. Talouden tilassa on
merkittävää vaihtelua kuntien ja kuntayhtymien välillä. Valtion
kunnille myöntämä koronatuki ja koronapandemian taloudelliset
menetykset vaikuttivat kuntiin pandemian alusta alkaen eri tavoilla.
Selvää on, etteivät pandemian taloudelliset menetykset rajoitu vain
vuoteen 2020.
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Kuntalous, myös Lumijoen talous, vahvistui vuonna 2020 valtion
koronatukisen ja kevättä positiivisemman verotulojen kehityksen
ansiosta. Vuonna 2020 verotuloja kertyi 5.861.575 euroa (2019:
5.922.014 euroa) eli 60.439 (-1,0 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

  Valtionosuuksia kertyi 6.793.056 euroa (2019: 6.138.967 euroa);
nousua edelliseen vuoteen oli 654.089 euroa (10,7 %).

  Ulkoiset toimintakulut olivat 12.022.054 euroa (2019:11.866.707
euroa); lisäystä vuoteen 2019 verrattuna 155.347 euroa (+ 1,31 %).
Ulkoiset toimintatuotot olivat 724.231 euroa (2019: 720.767 euroa);
lisäystä edelliseen vuoteen 3.464 euroa (+ 0,48 %).

  Vuosikate on kunnan kannalta olennainen tunnusluku, ja se osoittaa
sen osan tulorahoituksesta, joka jää käytettäväksi investointeihin,
sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Perusoletuksena on, että mikäli
vuosikate on tilikauden käyttöomaisuuspoistojen suuruinen, kunnan
tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Lumijoen kunnan vuosikate
on vuonna 2020 oli 1.331.760 euroa (2019: 882.567 euro). Poistot
2020 olivat yhteensä 595.672 euroa (2019: 576.886 euroa).

  Tilikauden ylijäämä poistoeron jälkeen on ylijäämäinen 821.204
euroa (2019: +90.796 euroa). Alkuperäisessä talousarviossa
tilikauden ylijäämäksi esitettiin 36.922 euroa poistojen ja poistoeron
lisäyksen jälkeen. Muutetussa talousarviossa tilikauden ylijäämä on
588.664 euroa.

 Vuoden 2020 investointien hankintameno on yhteensä 536.249
euroa (2019: 493.192 ja 2018: 1.859.308 euroa). Investointien
toteutumaprosentti oli 51,4 %. Vuonna 2020 kunta ei ottanut
pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 274.139
eurolla. Kunnalla oli pitkäaikaisia lainoja vuoden 2019 lopussa
yhteensä  2.761.282 euroa (2019: 2.968.734 ja 2018: 3.242.892
euroa) eli 1 356 euroa/asukas (2019: 1.470 euroa/asukas).

 Lyhytaikaisia lainoja oli 3.000.000 euroa (2019: 3.700.000 euroa) eli
1473 euroa/asukas (2019: 1967 euroa/asukas).

 Vuoden 2019 lopussa kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää
yhteensä  euroa 671.748 euroa (2018: 580.952 euroa ja 2017: 429
797 euroa).

 Ylijäämäisen tuloksen käsittelystä on käyty keskusteltua mm.
tilintarkastajan kanssa sekä kunnanhallituksen kokouksissa ja
kunnanvaltuuston seminaarissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
antamissa yleisohjeissa on ohjeistettu kunnan mahdollisuudesta
tehdä investointivarauksia. Investointivaraus saadaan tehdä
pysyvien vastaavien hyödykkeiden vastaista hankintamenoa varten.
Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan
talousarviossa/-suunnitelmassa. Hyvän kirjanpitotavan mukaisena
pidetään sitä, että investointivarauksen tekeminen on suhteutettu
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

lähivuosien investointisuunnitelmiin.

 Investointivarauksien lisäksi ylijäämä mahdollistaa
poistosuunnitelmasta poikkeavien lisäpoistojen tekemisen.
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa Kunnan ja kuntayhtymän
suunnitelman mukaisista poistoista (v. 2016) on ohjeistettu mm.
poistoaikojen alarajojen suosimisesta. Tilintarkastusyhteisöt ovat
tilinpäätös- ja tilikauden tarkastuksien yhteydessä raportoineet ns.
kivikoulun poistamaton kokonaishankintamenon selvittämisestä ja
alaskirjaustarpeen arvioimisesta tilikauden lisäpoistoina.

 Tämän hetkinen ylijäämä mahdollistaa sekä lisäpoistojen että
investointivarauksen tekemisen. Yllä mainituin perustein
ylimääräisestä tuloksen käsittelystä esitetään alustavasti
seuraavaa:

 1) tehdään lisäpoistoja n. 589.000 euron edestä,

 2) tehdään 150.000 euron investointivaraus vuoden 2021 
 talousarvioon suunnitelmavuodelle 2022 sisältyvästä
 investointihankkeesta ''Tekojäärata'' ja

 3) siirretään tilikauden ylijäämää n. +83.000 euroa tilikauden 
 ylijäämätilille

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 40 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Cloudia-hankintapalvelu (ohm. 32-33)

Khall § 40 
Kunnan hankintojen kilpailutusta varten on jo muutama vuosi mietitty
rat kai sua, jolla hankinnat saataisiin kilpailutettua ja dokumentoitua
jär jes tel mäl li ses ti ja avoimemmin kuin tällä hetkellä. Kun ta han kin to-
jen kilpailuttama Cloudia Kilpailutus on julkisen sektorin han kin ta yk si-
köil le suunnattu han kin ta lain mukainen selainkäyttöinen kil pai lu tus-
jär jes tel mä, jonka avul la hankintayksikkö voi hoitaa koko kil pai lu-
tusprosessin alusta lop puun.

Järjestelmä mahdollistaa myös kansallisen kynnysarvon alittavien /
ei-jul kis ten sähköisten kilpailutusten tekemisen määrämuotoisella,
ke ven ne tyl lä ja helpotetulla tavalla. Sähköisessä pienhankinnan tar-
jous pyyn nös sä määritellään hankinnan kohteet, -ehdot ja vaa ti muk-
set. Palvelu sisältää myös pisteytysvaihtoehdon (esim. laa tu pis tey tyk-
set). Pienempien hankintojen kilpailutus helpottuu ja nopeutuu. Säh-
köi nen prosessi yhdenmukaistaa ja automatisoi kaikkien yksiköiden
pien han kin to jen dokumentoinnin.

Tarjoukset jätetään Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kaut ta ja
han kin ta pro ses sin etenee hankintalain mu kai ses ti ja soveltuu eri
han kin ta la jei hin ja -menettelyihin. Tar jous pyyn töi hin ja tarjouksiin liit-
ty vä tieto ja dokumentaatio löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta.

Cloudia Kilpailutus- järjestelmästä ja sen käyttöönotosta on saatu Lu-
mi joen kunnalle oheismateriaalina oleva tarjous.

Ohm. 32       Tarjous (salainen)
Ohm. 33       Hintavertailu (salainen)

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Cloudia Oy:n tarjouksen
hankintojen sähköisen kilpailuttamisen järjestelmästä. Cloudia
Kilpailutuksen ja Pienhankinnan käyttöönoton hinta on 4000 euroa
(alv 0%) ja em. osajärjestelmien ylläpidon vuosimaksu on 3900
euroa. Käyttöönottoon kuuluu järjestelmän käytön koulutus ja
vuosimaksuun käytönaikainen tuki.

Kunnanjohtaja valtuutetaan sopimaan hankinnan yksityiskohdista
Cloudia Oy:n kanssa.

Päätös:        Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 41 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano: Rivitalon (Hopiakuja 1) rakennushanke

Khall § 41 Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon hallituksen kokouksissa on käsitelty
vuo den 2020 kesäkuusta lähtien ensimmäisen vaiheen ra ken ta mis-
pro jek tia, joka on osa Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon pitkän ai ka-
vä lin (5 v.) rakentamissuunnitelmaa. Rivitalojen rakennusprojektia
(Ho piaku ja 1) varten on tehty Luo Arkkitehdit Oy:n toimesta asema-
ja pohjapiirrossuunnitelma, joka on hyväksytetty Asumisen rahoitus-
ja kehittämiskeskuksella (ARA) tuensaantikelpoisuuden (kor ko tu ki-
lai na) varmistamiseksi. Viimeisimmässä Kartanon hallituksen ko-
kouk ses sa on tehty valintapäätös rakentamisprojektin ra ken nus val-
vo jas ta. Valittua rakennusvalvojaa käytetään myös kil pai lu tus vai-
heen asiantuntijana.

 Uudisrakentamisen suunnitelmat ovat kunnan ja konsernin nä kö kul-
mas ta taloudellisesti merkittäviä. Kuntalain (410/2015)

 29 §:n mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kil-
pai lu ti lan tees sa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta si-
tou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin. Kiin-
teis tö Oy Lumijoen Kartano on Lumijoen kunnan 100 %:sesti omis-
ta ma yhtiö.

 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 (§ 26) hyväksynyt uu-
den rivitalon suunnittelun aloittamisen vuoden 2020 ja talven 2021
ai ka na sekä myöntänyt 25 000 euron lisäinvestointirahan ko. pro jek-
tien suunnitteluun vuodelle 2020. Kunnanhallitus on puolestaan ko-
kouk ses saan 29.6.2020 (§ 144) todennut Kartanon suunnitelman
uu dis ra ken ta mi ses ta olevan kunnan strategian mukainen ja on sa-
mal la hyväksynyt suunnitelman ensimmäisen vaiheen käyn nis tä mi-
sen. Kunnanvaltuusto on lisäksi hyväksynyt kokouksessaan
16.11.2020 (§ 56) antaa Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanolle en nak-
koon takaussitoumuksen esitettyjen suunnitelmien mukaiseen asuin-
huo neis to jen uudisrakentamisen lainoihin. Takaussummasta pää te-
tään erikseen kohteittain.

 Jotta Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon nimissä tapahtuvan en sim-
mäi sen vaiheen rivitalojen rakennuttamisen kilpailutuksessa voidaan
ede tä tulee kunnanhallituksen hyväksyä kilpailutuksen käyn nis tä mi-
nen (KVR-projektina laatuvaatimukset ja perusarkkitehtisuunnittelu
an ne taan tilaajan puolesta määriteltynä) ja päättää rahoituksesta
(ta kaus sum mas ta ja taseessa olevien asuintalovarauksien käyt tä mi-
ses tä) kokouksessa esitetyn ARA:n korkotukilainahakemuksen mu-
kai ses ti.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen ja antaa
puol ta van lausunnon ARA:lle jätettävään kor ko tu ki lai na ha ke muk-
seen. Takaussummasta ja asuintalovarausten käyttämisestä pää te-
tään tarjousta avaamisten jälkeen. Kunnanhallitus valtuuttaa hal li tuk-
sen puheenjohtajan allekirjoittamaan korkotukilainahakemuksen.
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Kunnanhallitus § 41 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Jouni Tornio, Eino Jakkula ja Jaakko Klaavo ilmoittivat es teel li syy-
ten sä ja poisuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
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Kunnanhallitus § 42 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset (ohm. 34)

Khall § 42
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.1.2021 (§ 14) julistaa haet-
ta vak si yhteensä 5000 euron avustussumman. Avustusta on voinut
ha kea
1) lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten  
tukemiseen;
2) kaikenikäisille soveltuvien liikunta- ja hyvinvointitapahtumien jär jes-
tä mi seen Lumijoella vuon na 2021.

Hakemuksessa pyydettiin esittämään tark ka arvio kustannuksista ja
pe rus te lut haettavalle avustukselle. Myön net tä vä avustus on käy tet-
tä vä 2021 loppuun mennessä. Avus tus ha ke muk sia  saapui mää rä ai-
kaan mennessä yhteensä yhdeksän (9).

Hakija Kohde Haettu
summa

Esitys

Lumijoen
Martat

Harmony-
sisters esitys 
ikäihmisille

500 €

Lumijoen Nuorisoseura Lapsille suunnattu
tapahtuma

700 €

Ollakka Nella
ja Moona

Ampumahiihto-
harrastuksen tukeminen

Loukkaanhuhta
Kalle ja Elli

Ampumahiihto-
harrastuksen
tukeminen

Lumijoen Eläkeliitto ry Matka-avustus
päiväretkille (kulttuuri
tms)

1000 €

Lumijoen Lumiukot Paintball
-tapahtuma

1200 €

Koirahoitola
Lumetta

Tulisijallinen
kota

2500 €
(kodan hinta)

Varjakan kyläyhdistys Wanhat mopot
-tapahtuma

300 €

Varjakan kyläyhdistys ja
järjestelytmk

Akvarellimaa-
lauskurssi, joogatunteja
ym.

1000 €
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Kunnanhallitus § 42 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ohm. 34                     Hakemukset

Kunnanjohtaja:               Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:
.

Hakija Kohde Haettu
summa

Esitys

Lumijoen
Martat

Harmony-
sisters esitys 
ikäihmisille

500 € siirretään kult-
tuu ri avus tus-
tenhakuun

Lumijoen Nuorisoseura Lapsille suunnattu
tapahtuma

700 € siirretään kult-
tuu riavus-
tusten hakuun

Ollakka Nella
ja Moona

Ampumahiihto-
harrastuksen tukeminen

800 €

Loukkaanhuhta
Kalle ja Elli

Ampumahiihto-
harrastuksen
tukeminen

800 €

Lumijoen Eläkeliitto ry Matka-avustus
päiväretkille (kulttuuri
tms)

1000 € 500 €

Lumijoen Lumiukot Paintball
-tapahtuma

1200 € 800 €

Koirahoitola
Lumetta

Tulisijallinen
kota

2500 €
(kodan hinta)

500 €

Varjakan kyläyhdistys Wanhat mopot
-tapahtuma

300 € 200 €

Varjakan kyläyhdistys ja
järjestelytmk

Akvarellimaa-
lauskurssi, joogatunteja
ym.

1000 € 800 €

Rahastosta myönnettävien avustusten kokonaissumma on 4 400 eu-
roa. Avustukset maksetaan hakijoille toteutuneiden kulujen mukaan.

Päätös:                    Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jaana Ollakka, Ville Keinänen ja Teppo Greus ilmoittivat es tee li syy-
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Kunnanhallitus § 42 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

ten sä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Sirpa Hirvasniemi toimi puheenjohtajana ja Sirpa Laitinen-Kauppi
pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän ajan.
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Kunnanhallitus § 43 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet

Khall § 43
 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.2.2021 (§ 27) Lumijoen

kun nan päivitetyt koronatoimenpiteet 28.2.2021 saakka Oulun seu-
dun kuntien yh teis ten linjausten mu kai ses ti. Pohjois-Pohjanmaa on
edel leen taudin kiihtymisvaiheessa, vaikka tartuntojen määrä on
huo mat ta vas ti vähentynyt.

 Valtakunnallisesti tilanne on kuitenkin huo non tu nut ja maan hallitus
on 25.2.2021 linjannut uusista ra joi tus toi men pi teis tä koko maata
kos kien. Pohjois-Pohjanmaan koronan koor di naa tio ryh mä ko koon-
tuu 26.2.2021 ja täsmentää Poh jois-Poh jan maan alueen rajoituksia
ja suosituksia valtakunnallisen oh jeis tuk sen mukaisesti. Poh-
jois-Poh jan maan aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mu kai-
ses sa päätöksessä 26.2.2021 ei käytännössä tullut ko koon tu mis ra-
joi tuk siin muutoksia, vaan ne jatkuvat ennallaan 1. - 31.3.2021 vä li-
sen ajan. Korkeintaan 10 hengen kokoontumiset sisä- tai ulkotiloissa
sal li taan.

 Kunnan koronatyöryhmän ko koontuu 1.3. ennen kun nan hal li tuk sen
ko kous ta. Työryhmä päivittää kunnan oh jeis tuk sen kun nan hal li tuk-
sel le vahvistettavaksi. Lumijoen kunnan tämän het ki set suo si tuk set
pi de tään voimassa ainakin 1.3.2021 saakka.

 Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä ei kokouksessaan
26.2.2021 muuttanut suosituksia, vaan päätti pitää uuden ko kouk-
sen 2.3.2021, jonka jälkeen mahdolliset uudet suositukset annetaan

Kunnanjohtaja:    

Kunnanhallitus vahvistaa Lumijoen kunnan aiemmat ko ro na toi men pi-
teet jatkumaan ajalle 2.3.2021 - 28.3.2021 ja päivittää ohjeet tar vit-
taessa.

Päätös:      Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 44 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen Kuitu Oy:n yhtiökokouksen edustajan valinta 17.3.2021 yhtiökokoukseen

Khall § 44 Lumijoen Kuitu Oy:n yhtiökokous pidetään 17.3.2021 klo 14.00
alkaen. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää
yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät
toimintaohjeet.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Lumijoen Kuitu Oy:n
yhtiökokoukseen.

Päätös: Lumijoen Kuitu Oyn yhtiökokousedustajaksi nimettiin Arto Kauppi.
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Kunnanhallitus § 45 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 45 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
 -Syrjäpala, koko kiinteistö, 53600 m2
 Luovuttajana Vuoti Vesa
 Luovutuksen saajana Syrjäpalo Mika
 2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen 15.2.2021 pöytäkirja
 -Maakuntahallituksen 15.2.2021 päätöksiä
 3. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 9.2.2021
 -Suositukset 16.2.2021
 -Suositukset 23.2.2021
 4. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen pöytäkirja 8.2.2021
 -Valtuuston pöytäkirja 9.2.2021
 5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Ote yhtymähallitus 1.2.2021 § 12: Vuoden 2020 tuloksen

vahvistaminen ja tilinpäätöstietojen antaminen omistajakunnille
 -Yhtymähallituksen 1.3.2021 esityslista
 6. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 4/2021: Laki rakennusten varustamisesta

sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä
automaatio- ja ohjausjärjestelmillä ("Latauspiste- ja automaatiolaki")

 -Yleiskirje 5/2021: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat
1.8.2021 alkaen

 7. KT Kuntatyönantajat
 -Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2021
 -Kuntatyönantaja-lehti 1/2021
 8. Nouseva Rannikkoseutu
 -Vuosiraportti 2020
 9. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen

metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa

 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa (nivelkärsäiset)

 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa (kääväkäs- ja muut sieninäytteet)

 10. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen

estämiseksi - tartuntatautilain uudet valtuudet ja hybridistrategian
toimintasuunnitelma

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 46 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (ohm. 35-36)

Khall § 46
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta
val ta kun nal li sek si liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille
2021-2032 sekä luonnoksen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy
vi ran omais ten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar-
vioin nis ta annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032
on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Val-
ta kun nal li sen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu
maan teis tä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suun ni tel mas-
sa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, lii ken-
ne ver kot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa
val mis tel laan parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien
kans sa. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suun ni-
tel mas ta.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu luo yh-
teis tä tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja rat kai-
suis ta ja kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet lii ken ne jär jes-
tel mä kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään visio lii ken ne jär jes-
tel män kehittämisestä vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja
toi min ta ym pä ris tön muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen lii ken-
ne jär jes tel mä suun ni tel man tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset
lin jauk set sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lisäksi suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma.

Lausuntokierroksella saatu palaute huomioidaan valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä ja vaikutusten
arvioinnissa ennen päätöksentekoa.

Oulun seudun kunnat ovat valmistelleet yhteisen lausunnon
valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta.
Lausunnon määräaika oli 23.2.2021, joten kunnanjohtaja on antanut
Lumijoen kunnan lausunnon Oulun seudun yhteisen lausunnon
mukaisena sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -sivustolle.

Ohm. 35      Oulun seudun kuntien lausuntoluonnos
Ohm. 36      Lumijoen kunnan lausunto

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Lumijoen kunnan
lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 47 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 47 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - todettiin, että kunnanjohtaja osallistui 1.3. ministeri Tuppuraisen

vierailuun yhdessä Limingan kunnan ja Ruutikankaan edustajien
kanssa

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 48 01.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 48

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
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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: 33-39, 43, 45-48

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

Pykälät: 40-42, 44

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: 40-42, 44

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.


