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Kunnanhallitus § 53 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 53

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 54 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 54

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni Tornio.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Arto Kauppi.
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Kunnanhallitus § 55 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 55

Päätös: Esityslistalle otettiin käsiteltäväksi kolme asiaa lisälistalta:
kuntastrategia, perusturvan määräarahojen ylitys ja Joki-ICT
-kuntaverkkoliittymä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 56 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 38-40)

Khall § 56
 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 16.3.2021
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Kunnanhallitus § 56 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2.3.2021
  perusturvalautakunta 25.2.2021

Ohm. 38-40 Oheisena pöytäkirjat

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 57 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 26.2.-17.3.2021 (ohm. 41)

Khall § 57
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

26.2.-17.3.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 41 Päätösluettelo

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terveysasemarakennuksen tilanne (ohm. 42)

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 16.03.2021 § 22

 Terveysaseman katossa on ollut ongelmia. Oheismateriaalissa 5 on
lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää viedä asian kunnanhallitukseen ja
kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Päätös: Lautakunta kävi lähetekeskustelun esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta
asiasta ja päätti viedä asian kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.

Khall § 58 Kehitys- ja elinvoimalautakunta on kokouksessaan pohtinut
vaihtoehtoja terveysaseman katon ongelmien ratkaisemiseksi.
Kunnan pyytämän asiantuntija-arvion mukaan vaadittavat
korjaustoimet ovat mittavat, joten korjauskustannukset tulevat
edellyttämään talousarviomuutosta. Korjaamisen vaihtoehtona on
valmisteltu myös muita esityksiä terveysaseman tilaratkaisuista.

Ohm. 42 Lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 59 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 (ohm.
43)

Khall § 59 Vuoden 2020 vahvistamattomat tilinpäätösasiakirjat esitetään
kokouksessa

 Kartanon liikevaihto oli yhteensä 547 398 euroa ylittäen hieman
talousarvioon suunnitellun 538 140 euron. Kiinteistön hoitokulut
olivat 344 998 euroa, joten talousarvio alittui hieman arvioidusta 352
100 eurosta. Lainojen korkokulut olivat 17 237 euroa. Liikevoitto oli
76 213 euroa. Asuintalovarauksen (67 500 euroa) ja verotilityksen8
182 euron jälkeen tilikauden ylijäämäksi/voitoksi muodostui 531
euroa. Luottotappioita kirjattiin 893 euroa. Kiinteistöjen korjauskulut
olivat yhteensä 74 769 euroa.

 Vuonna 2020 lyhennettiin lainoja 139 056 eurollla. Pitkäaikaisten
lainojen määrä oli vuoden lopussa 1 100 039 euroa. Vuonna 2021
erääntyy lainan lyhennyksiä maksuun 113 634 euroa.

 - asunnonvaihtoja 26 kpl (2019; 20 kpl)
 - täyttöaste  95 % (2019; 92 %)
 - liikevaihto  547 398 € (2019: 510 083 €)
 - liikevoitto  92 993 € (2019 84 117 €)
 - voitto ennen sat.eriä 76 213 € (2019: 65 249 €)
 - tulos asuintalovarauksen  ja verotilityksen jälkeen
    531 € (2019: 528 €)
 - kiinteistön hoitokulut   344 998 € (2019: 314 796 €)
 - korjauksiin käytetty  74 769 € (2019: 67 451 €) 
 - lainojen lyhennykset  139 056 € (2019; 136.036 €)
 - korkokulut   17 237 € (2019: 19 095 €)
 - vieras pääoma   1 100 039 € (2019: 1 212 878€)
 - lainamäärä / asunto  11 957 € (2019: 13 183 €)

 Tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään yhtiön hallituksen
kokouksessa 23.3.2021.

Ohm. 43 Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon tilinpäätös ja toimintakertomus
2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Lumijoen
Kartanon vahvistamattomat tilinpäätösasiakirjat 2020.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.

 Jaakko Klaavo ja Jouni Tornio ilmoittivat esteellisyytensä ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 60 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 (ohm. 44)

Khall § 60 Tuloslaskelma 1.1.2020-31.12.2020 osoittaa ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja 33364,89 €:n tappiota.

Liikevaihto nousi edellisvuoden 325.771,32 €:sta 355.611,08 €:oon.
Suunnitelman mukaiset poistot ovat 76.666,95 €.
Luottotappioita kirjattiin 0 €

Taseen 31.12.2020 loppusumma on 1.605.666,02 €
Kokonaisvelkamäärä 31.12.2020 oli 1.161.935,39 €

Vesimaksusaamisia oli vuoden lopussa 53.152,48 € ja ostovelkoja
37.865,43.

Rahaa oli pankkitileillä vuoden vaihteessa yht. 244.702,39.

Tilinpäätösasiakirjat sisältävät:
- vuosikertomuksen
- tuloslaskelman
- taseen
- rahoituslaskelman
- liitetiedot

 Tilinpäätös ja toimintakertomus on käsitelty yhtiön hallituksen
kokouksessa 19.3.2021.

Ohm. 44 Lumijoen Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Lumijoen Vesi Oy:n
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Jouni Tornio ja Arto Kauppi ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 Ville Keinänen toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän
ajan.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 5/2021 12

Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020
(ohm. 45)

Khall 01.03.2021 § 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
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

menetykset vaikuttivat kuntiin pandemian alusta alkaen eri tavoilla.
Selvää on, etteivät pandemian taloudelliset menetykset rajoitu vain
vuoteen 2020.

 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
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

pysyvien vastaavien hyödykkeiden vastaista hankintamenoa varten.
Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan
talousarviossa/-suunnitelmassa. Hyvän kirjanpitotavan mukaisena
pidetään sitä, että investointivarauksen tekeminen on suhteutettu
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.

Khall § 61 KuntaL 12:113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-
nan hal li tuk sen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seu raa-
van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar-
kas ta jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava ti lin pää-
tös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava
ti lin pää tös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi ke sä-
kuun loppuun mennessä.

 Edellisen kunnanhallituksen kokoukseen (1.3.) jälkeen ti lin pää tös-
het ken luvut ovat muuttuneet seuraavilta osin:

 Ulkoiset toimintakulut olivat 12.020303,20 euroa (2019:11.866.707
eu roa); lisäystä vuoteen 2019 verrattuna 101.217 euroa (+ 1,3 %).
Ul koi set toimintatuotot olivat 724.212,02 euroa (2019: 720.767 eu-
roa); lisäystä edelliseen vuoteen 3.445euroa (+ 0,48 %).
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  Vuosikate on kunnan kannalta olennainen tunnusluku, ja se osoittaa
sen osan tulorahoituksesta, joka jää käytettäväksi investointeihin, si-
joi tuk siin ja lainanlyhennyksiin. Perusoletuksena on, että mikäli vuo-
si ka te on tilikauden käyttöomaisuuspoistojen suuruinen, kunnan tu-
lo ra hoi tus ta voidaan pitää riittävänä. Lumijoen kunnan vuosikate on
vuon na 2020 oli 1.333.491 euroa (2019: 882.567 euro). Suun ni tel-
man mukaiset poistot 2020 olivat yhteensä 595.672 euroa (2019:
576.886 euroa). Tämän lisäksi tilinpäätöshetkeen on tehty li sä pois-
to ja 588.579 t€. Aikaisemmissa, myös vuoden 2019, ti lin pää tök sis-
sä, tilintarkastuksen yhteydessä on raportoitu Lumijoen kunnan ta-
sees sa käytöstä poistetun kivikoulun hankintamenon selvittämiseksi
ja ehdotettu arvioimaan, kohdistuuko kivikoulun käyt tö omai suus-
erään alaskirjaustarvetta. Lisäksi käyttöomaisuus kirjanpidossa kou-
lun kiinteistöjen poistamatonta hankintamenoa on usealla eri pro jek-
teil la johtuen muun muassa eri vuosina tehdyistä korjauksista. Ti lin-
pää tök ses sä kivikoulun poistamattomasta hankintamenosta on pois-
tet tu 376 t€ (60 % arvioidusta hankintamenosta). Lisäksi poistamatta
jää nyt hankintameno on eriytetty muusta vielä käytössä olevista kou-
lun kiinteistöjen kokonaisuudesta omaksi projektikseen. Li sä pois toi-
na on alas kirjattu myös muita taseessa olevia kiinteistöjä tai niihin
teh ty jä korjauksia, joista suurimpina pankkipostin kiinteistö, Karintie
ri vi ta lo, terveyskeskuksen laajennus.

  Tilikauden ylijäämä poistoeron jälkeen on ylijäämäinen 83.790,98
eu roa (2019: +90.796 euroa). Alkuperäisessä talousarviossa ti li kau-
den ylijäämäksi esitettiin 36.922 euroa poistojen ja poistoeron li säyk-
sen jälkeen. Muutetussa talousarviossa tilikauden ylijäämä on
588.664 euroa.

 Vuoden 2020 investointien hankintameno on yhteensä 550.415 eu-
roa (2019: 493.192 ja 2018: 1.859.308 euroa). Investointien to teu tu-
ma pro sent ti oli 51,7 %. Vuonna 2020 kunta ei ottanut pitkäaikaista
lai naa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 274.139 eurolla. Kunnalla oli
pit kä ai kai sia lainoja vuoden 2020 lopussa yhteensä  2.761.282 eu-
roa (2019: 2.968.734 ja 2018: 3.242.892 euroa) eli 1 356 eu roa/asu-
kas (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 2020 lopussa kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää yh-
teen sä  euroa 755.538,98 euroa (2019: 671.748 euroa ja 2018:
580.952 euroa).

Ohm. 45 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 toimitetaan kunnanhallitukselle
säh köi ses ti ennen kokousta.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tilikauden 148.675,10 eu-
ron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 85.115,88
eu roa,

 2) tehdään 150.000 euron investointivaraus ''Vuoden 2021 ta lous ar-
vion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman'' investointiosaan
vuo del le 2022 sisältyvään investointihankkeeseen ’’Tekojäärata
(pro jek ti 8644),

 3) siirretään tilikauden ylijäämä +83.790,98 euroa tilikauden yli jää-
mä ti lil le;

 4) hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen, sallii viranhaltijoiden teh-
dä siihen tarvittavat tekniset korjaukset ja antaa tilinpäätöksen ti lin-
tar kas ta jan tarkastettavaksi ja saattaa edelleen tar kas tus lau ta kun-
nan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:  Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan.
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Kunnanhallitus § 252 07.12.2020
Kunnanhallitus § 62 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

K
untavaalit 2021 - ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka (ohm. 46-47)

Khall 07.12.2020 § 252
 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys

toi meen pan naan kotimaassa 7.-13.4.2021.

 Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava
jo kai ses sa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta
joh du. Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko- ää nes tys-
paik ko jen 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).
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Kunnanhallitus § 252 07.12.2020
Kunnanhallitus § 62 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 62
 Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen vaalien siirrosta ja

eduskunnan oletetaan tekevän lakimuutoksen viikolla 12.

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kaksi viikkoa 26.5.-8.6.2021.

 Äänestyspaikkoja koskevat tiedot on merkittävä oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään (VAT) viimeistään 8.4.2021 klo 12.00.

Ohm. 46 Oikeusministeriön kirje 8.3.2021 VN/20585/2020
Ohm. 47 Oikeusministeriön kirje 17.3.2021 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: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 254 07.12.2020
Kunnanhallitus § 63 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntavaalit 2021 - ulkomainonta

Khall 07.12.2020 § 254
 Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,

jot ka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
en nak ko ää nes tyk sen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. Mainonnan
aloit ta mi sen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta
kun nas sa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaa-
lei hin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
tie toon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä nii-
den paikallisosastoille.

 Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
sään nök set, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta en nak-
ko ää nes tys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
nii den voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Läh-
tö koh ta na voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa li huo-
neis toon taikka sen sisäänkäyntiin.

 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi
viik koa ennen ennakkoäänestystä eli 31.3.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 63
 Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen vaalien siirrosta ja edus-

kun nan oletetaan tekevän lakimuutoksen viikolla 12.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että kuntavaalien ajankohdan muuttuessa
myös ulkomainonnan ajankohta muuttuu. Jos eduskunta hyväksyy
la ki muu tok sen kuntavaalien 2021 siirrosta siten, että vaalit toi mi te-
taan 13.6.2021, kunnanhallitus sallii vaalien ulkomainonnan aloi tet-
ta vak si viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 19.5.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 21 02.03.2021
Kunnanhallitus § 64 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Täyttölupien hakeminen kunnanhallitukselta varhaiskasvatuksen opettajan virkaan
sekä opettajan toimeen ja kahteen lastenhoitajan toimeen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.03.2021 § 21

 Päiväkoti Ensilumessa on tällä hetkellä kolme vakituista varhais-
kasvatuksen opettajaa virassa ja yksi määräaikainen varhais-
kasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on
vakituisessa toimessa seitsemän ja määräaikaisessa toimessa viisi.
Lisäksi päiväkodissa on yksi ryhmäavustaja.Tällä hetkellä määräai-
kaisesti täytetty varhaiskasvatuksen opettajan virka ja yksi varhais-
kasvtuksen lastenhoitajan virka ovat olleet aiemmin vakinaisesti
täytettynä, joten niiden täyttäminen vakinaisesti ei muuta päiväkodin
aiempaa henkilöstörakennetta.

Päiväkodissa toimii neljä päiväkotiryhmää ja avoimen varhais-
kasvatuksen kerhon kolme ryhmää vuoropäivinä. Jokaisessa
päiväkotiryhmässä toimii yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Avoimen varhaiskasvatuksen
henkilöstösuunnitelma seuraavalle kaudelle on yksi varhais-
kasvatuksen opettaja ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tällä
hetkellä opettajan tehtävää hoitaa lastenhoitaja. Lisäksi päiväkodilla
on kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, jotka toimivat ns.
kiertävän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan roolissa. Heidän
työtehtäviinsä kuuluu mm. ryhmien osa-aikaisten työntekijöiden
sijaistaminen, vuorohoidon tarpeisiin vastaaminen sekä äkillisten
poissaolojen sijaistaminen.

 Lumijoen kunnan tavoitteena on avoimen varhaiskasvatuksen
toimiinnan vakiinnuttaminen osaksi kunnan palvelurakennetta.
Tähän liittyy myös sitä hoitavan henkilöstön vakinaistaminen.

Varhaiskasvatusjoht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta
täyttöluvat 1.8.2021 alkaen seuraavien virkojen ja toimien
täyttämiseen toistaiseksi:

1. Varhaiskasvatuksen opettajan virka, joka on jäänyt avoimeksi
    viranhaltijan irtisanouduttua,

 2. Varhaiskasvatuksen opettajan toimi
     - avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen
     - varaus työajassa myös varhaiskasvatuksen vastaavalle 
       opettajalle,
3. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, joka on jäänyt avoimeksi
    vakinaisen työntekijän irtisanouduttua
4. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi avoimen
     varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja osa-aikaisista palvelus-
     suhteista johtuuvaan resurssitarpeeseen vastaamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 21 02.03.2021
Kunnanhallitus § 64 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Khall § 64

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat varhaiskasvatuksessa tarvittaviin
virkoihin ja toimiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen
mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Sirpa Laitinen-Kauppi ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 22 02.03.2021
Kunnanhallitus § 65 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta erityisluokanopettajan viran täyttämiseen
toistaiseksi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.03.2021 § 22

 Lumijoen peruskoulussa käynnistettiin kuluvan lukuvuoden alussa
uuden varhaisen tuen pienryhmän toiminta. Pienryhmä toimii erään-
laisena starttiluokkana joustavasti esiopetuksen ja perusopetuksen
1-2-vuosiluokkien oppilaille. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden
kasvun ja oppimisen tukea koulupolun alkuvaiheessa.

Pienryhmään on kuluvana lukuvuonna määrätty määräaikainen
erityisopetuksen tuntiopettaja. Lisäksi ryhmässä toimii yksi koulun-
käynninohjaaja. Oppilaita on ollut kuusi (1 esikoululainen, 4
1-luokkaista ja 1 2-luokkalainen). Ryhmän perustaminen on koettu
erittäin tarpeelliseksi ja sen avulla on pystytty vastaamaan
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Siten pienryhmän toiminnan
vakiinnuttaminen on koulun toiminnan kehittämisen kannalta
perusteltua ja tarkoituksenmukaista.

 Varhaisen tuen pienryhmän erityisopettajan tehtäviin on kuulunut
lisäksi varhaiserityisopetttajan tehtävä päiväkoti Ensilumessa 3
tuntia viikossa. Tämän johdosta varhaiserityisopettajan resurssi on
kaksinkertaistunut aiempaan verrattuna, jolloin palvelua ostettiin
ulkopuoliselta palveluntuottajalta 6 tuntia kuukaudessa - vieläpä
selvästi suuremmalla kustannuksella.

Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta
täyttöluvan erityisluokanopettajan viran täyttämiseksi toistaiseksi
1.8.2021 alkaen. Viran hoitamiseen kuuluvat Lumijoen peruskoulun
varhaisen tuen pienryhmän opettajan tehtävät ja varhaiserityis-
opettajan tehtävät Lumijoen varhaiskasvatuksessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 65

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan viran
täyt tä mi sek si toistaiseksi 1.8.2021 alkaen sivistys- ja hy vin voin ti lau-
ta kun nan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 66 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunniamerkkiesitykset vuonna 2021 (ohm. 48)

Khall § 66 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 10.3.2021 päivätyllä kir jeel-
lään pyytänyt kunnilta esityksiä vuoden 2021 itsenäisyyspäivänä
myön net tä vis tä Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Lei jo-
nan (SL) ritarikuntien kunniamerkeistä.

 Tasavallan Presidentti antaa vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12.
kun nia merk ke jä kotimaisille siviilihenkilöille. Aluehallintovirasto tekee
eh do tuk sia eri ministeriöille, joilla on eri luokkia koskevat kiintiöt.
Kun nia merk ki eh do tuk set tulee tehdä aluehallintovirastolle 30.4.2021
men nes sä.

 Ehdotuksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka
tu lee perustella hyvin. Virka- ja palvelusvuosien pituus tai henkilön
vir ka- tai muun asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkkien pe rus-
tee na.

 Kunniamerkkien antamisen edellytyksenä ovat merkittävät ansiot
eh do tet ta van omalla ammattialalla tai huomattavissa yh teis kun nal li-
sis sa tehtävissä.

 Ehdotukset tehdään Ritarikuntien hallituksen vahvistamalle lo mak-
keel le ilman liitteitä.

Ohm. 48 Aluehallintoviraston kirje 10.3.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 itsenäisyyspäivän kun nia merk-
ke jä koskevista ehdotuksistaan. Päätöksestä laaditaan erillinen
muis tio.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 67 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulukiusaamista koskeva haaste

Khall § 67 Kunnanvaltuustossa 14.12.2020 keskusteltiin Raahen kau pun gin val-
tuus ton lähettämästä koulukiusaamista koskevasta haasteesta.

 Valtuusto päätti lähettää haasteen valmisteltavaksi kun nan hal li tuk-
sen kautta sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa ideoimaan
Lumijoen yhteisöllisen vastuun toimenpiteitä kiusaamisen
vastaisessa työssä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 68 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloitteet 2020 - käsittely ja esitys valtuustolle (ohm. 49)

Khall § 68 Halintosaäännön 114 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä
aloit tei ta, jotka lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kun-
nan hal li tuk sen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää
val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle
lä he te tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden lop-
puun mennessä loppuun käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toi-
men pi tei siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta mitkä
aloit teis ta on käsitelty loppuun.

 Kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden käsittelystä määrätään hal-
lin to sään nön 141 ja 142  §:issä. Kunnanhallituksen on vuosittain
huh ti kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toi-
mi val taan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista
aloit teis ta ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto
voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 Viime vuoden aloitteista on laadittu yhteenveto, johon on merkitty
kaik ki aloitteet, siis myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toi mi-
val taan kuuluvia aloitteita.

Ohm. 49 Yhteenveto vuonna 2020 tehdyistä aloitteista

 Taulukosta ilmenee aloitteen jättöaika, aloitteen tekijä, aloitteen kes-
kei nen sisältö sekä aloitteen käsittely.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteet ja niiden käsittelytiedot tie-
dok si oheismateriaali 49:n mukaisesti ja esittää em. tiedot
valtuustolle.

 Vuonna 2020 oli jätetty 3 aloitetta, joista kaksi on siirretty sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan ja yksi kehitys- ja elinvoimalautakunnan
valmisteltavaksi. Kuntosalialoitteen käsittely on edennyt, mutta
muiden käsittely ei vielä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Annetaan tiedoksi valtuustolle.
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Kunnanhallitus § 69 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajan valinta 31.5.2021
yhtymäkokoukseen

Khall § 69 Sähköposti 8.3.2021
 Kokouskutsu yhtymäkokoukseen 31.5.2021

 Kuntalain 58 §:n ja 60 § edellyttävät, että yhtymäkokousedustajat
va li taan kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.

 Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Lumijoen lisäksi
seu raa vat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Kempele, Muhos, Oulu ja
Tyr nä vä.

 Yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Yh ty-
mäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille va-
li tut henkilökohtaiset varajäsenet.

 Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
 - Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja

hen ki lö koh tais ta varajäsentä
 - Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyr-

nä vän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja hen ki-
lö koh tais ta varajäsentä.

 Edelliseen yhtymäkokoukseen valittu ja osallistunut jäsenkunnan
luot ta mus hen ki lö voi tulla valituksi uudelleen ja siten osallistua myös
tu le vaan yhtymäkokoukseen.

 Valinnassa noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 sisältämää
oh jeis tus ta vaalimenettelystä.

 Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 30.11.2020 pidettyyn yh-
ty mä ko kouk seen nimettiin:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Eino Jakkula   Sirpa Hirvasniemi
 Jaana Ollakka  Jaakko Klaavo

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille
hen ki lö koh tai set varaedustajat Koulutuskuntayhtymä OSAOn yh ty-
mä ko kouk seen, joka pidetään 31.5.2021.

Päätös:  Koulutuskuntayhtymä OSAOn 31.5.2021 pidettävään yh ty mä ko-
kouk seen valittiin edustajiksi seuraavat:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Eino Jakkula   Sirpa Hirvasniemi
 Jaana Ollakka  Jaakko Klaavo
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Kunnanhallitus § 70 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 70 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
 -Myllylä, koko kiinteistö, 27400 m2
 Luovuttajana Huhta Saara kuolinpesä
 Luovutuksen saajana Toppi Jorma
 -Myllypelto,Myllykiila, koko kiinteistöt, 2835 m2
 Luovuttajina Jussila janne, Kiviahde Markku ja Kiviahde Seppo
 Luovutuksen saajina Lahtinen Heine ja Konsta
 2. Valtiovarainministeriö
 -Kunnat-uutiskirje 12.3.2021
 3. Oikeusministeriö
 -Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021
 4. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 26.2.2021: Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä

liikenteessä
 -Kirje 1.3.2021: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian

leviämisen estämiseksi - tason kaksi käyttöönotto
 -Ohjauskirje 5.3.2021: Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan ulleiden

muutosten valvonta
 5. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Päätös 23.2.2021: Valvonta-asia: Lumijoen kunnan

lastensuojelupalvelujen järjestäminen
 -Päätös 26.2.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 1.3.2021-31.3.2021
 -Päätös 5.3.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 8.3.2021-31.3.2021
 -Uutiskirje 11.3.2021
 6. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 2.3.2021
 7. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1.3.2021
 -Tiedonanto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille:

Sairaanhoitopiirin henkilökunnan palkitseminen liikunta- ja
kulttuuriseteleillä

 -Pohjanpiiri-lehti
 8.Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen 15.3.2021 esityslista
 -Maakuntahallitukse päätöksiä 15.3.2021
 9. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 1.3.2021 pöytäkirja
 10. Lapsiasiavaltuutettu
 -Tiedote 4.3.2021: Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen

oikeuksista poikkeusoloissa
 11. Tuulivoima-kansalaisyhdistys
 -Uutiskirje 22.2.2021
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 71 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 71 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

 - todettiin, että tiistaina 23.3. klo 18 alkaen on Ruutikankaan tulevien
tapahtumien ideointi -tapaaminen etäyhteyksillä

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 72 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntastrategian päivitys (ohm. 50)

Khall § 72
 Strategiatyöryhmä on valmistellut Lumijoen kuntastrategian "Arjen

luksusta - Lumijoki 2025" päivityksen kunnanhallituksen käsittelyyn
ja edelleen valtuustolle vahvistettavaksi.

Ohm. 50 strategia

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy päivitetyn
kuntastrategian oheismateriaalina olevan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Perusturvalautakunta § 11 25.02.2021
Kunnanhallitus § 73 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilinpäätös ja perusturvan määrärahojen sitovuus vuonna 2020

Ptltk 25.02.2021 § 11
 Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja

taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena on, että
tilivuotta koskevat määrärahojen muutosesitykset käsitellään
tilivuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa.
Tilinpäätöksessä talousarviomuutoksia ei tule enää tehdä, vaan
valtuuston tulee ottaa poikkeamiin kantaa tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole
hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava
selvitys toimintakertomuksessa.

 Talousarvion määrärahojen sitovuustaso on määritelty valtuuston
hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa. Vuonna 2020
käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso: Yleishallinto,
Perusturva, Sivistys ja hyvinvointi sekä Kehitys ja elinvoima.
Valtuuston nähden sitovia ovat lautakuntien toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet sekä niitä vastaavat määrärahat ja
investointiosan tulo- ja menomäärärahat hanketasolla. Talousarvion
käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on
lautakuntataso bruttona, eli lautakuntatien ulkoiset menot ja tulot
ovat erikseen sitovia eriä.

 Tilinpäätöksen valmistumisen ja toimintakertomuksen käsittelyn
yhteydessä lautakunnat tuovat määrärahojen ylitykset ja alitukset
lautakuntiin. Käytäntö on, että säästyneitä määrärahoja käytetään
kattamaan ylittyneitä määrärahoja (=sitominen).

 Perusturvalautakunnan kokouksessa esitetään alustava tilinpäätös
2020 -tilanne (12.2.2021).

 Perusturvaltk            TA20           TOT20               - /+           TOT%

 Toimintatulot           113.400       118.885           +5.485        104,8

 Toimintamenot    -5.644.880   -5.706.733        +61.853        101,1

 Netto         -5.531.480    -5.587.848                          101,0

 Perusturvan toimintatuottojen ylitys verrattuna talousarvioon johtuu
yksittäisestä vakuutuskorvauksesta. Toimintakulujen ylitys johtuu
Suomen Terveystalo Oy:lle koronan aiheuttamista kuluista, jotka on
laskutettu Lumijoen kunnalta.

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta käy keskustelun tilinpäätöstilanteesta ja
päättää merkitä sen tiedoksi. Tilinpäätöksen valmistuttua
kunnanhallitus esittää valtuustolle lautakuntien talousarvion tulojen
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Perusturvalautakunta § 11 25.02.2021
Kunnanhallitus § 73 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

ja menojen ylitykset ja alitukset lopullisten tilinpäätöslukujen
mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Khall § 73 Perusturvalautakunnan menojen ylitys johtuu Suomen Terveystalo
Oy:lle korona -pandemian aiheuttamista lisäkuluista. Kunta on saa-
nut valtionavustusta pandemian kuluihin. Kunnan ja pal ve lun tuot ta-
jan välisessä sovintosopimuksessa myös sovittiin, että Lumijoen
kun ta osallistuu pandemiasta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin,
mi kä li valtionosuutta niihin kunnalle osoitetaan.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy ta lous-
ar vios ta poikkeavan perusturvalautakunnan toimintakulujen 61 853
eu ron ylityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 74 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Joki-ICT - kuntaverkkoliittymä

Khall § 74
Joki-ICT.n kuntaverkkoliittymä sisältää mahdollisuuden käyttää ver-
kon palveluita yhdistämispalveluiden muodossa rajattomasti ilman
eri korvausta liittymästä toiseen, myös eri kuntaorganisaatioiden ja
toi mi pis tei den välillä. Tämän yhteyden kautta Lumijoen kunnalle
saa tai siin tarvittavat tietoliikenneyhteydet Limingan kunnan verk koi-
hin (nykyinen Effica), Tiedon Raahen konesaliin (tuleva LifeCare).
PPSHP:lle (KanTa-yhteydet) ja Monetran yhteyksiin. Kempele ja
Mu hos käyttävät em. palvelua ja Liminka on aloittamassa käytön.

Tieto tarvitsee Effican siirtoa varten (21.4.2021) mahdollisimman
nopean tietoliikenneyhteyden Limingan Effica-palvelimien ja Tiedon
konesalin välille Effican tietokantojen siirtoa varten. Tämä Joki ICT –
kuntaverkkoliittymä ratkaisee tämän ongelman.

 Kuntaverkko toteutetaan 10G nimellisnopeudella OSS kuituverkkoa
hyö dyn täen. Kuntaverkko-10G liittymän hinta on omis ta ja-asiak kaal-
le 350 euroa/kk (nykyiset yhteydet 579 euroa/kk); omistajuus edel lyt-
tää Joki-ICT:n osakkuuden hankkimista 1000 euron hintaan. Liit ty-
män asennus-/käyttöönottokonfigurointi on 250 euroa.

 Tällä kuntaverkkoliittymällä korvataan nykyiset NetPlazan liittymät.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Lumijoen kunta liittyy Joki-ICT:n
omistaja-asiakkaaksi merkitsemällä 1000 euron osakkuuden.
Kunnanhallitus ottaa  10G-kuntaverkkoliittymän käyttöön
välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 75 22.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 75
 - seuraava kunnanhallituksen kokous ma 29.3. klo 17.00
 - valtuuston kokous ma 29.3. klo 18.30
 - molemmat kokoukset pidetään seurakuntasalilla/etäyhteyksin

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.
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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: 53-61, 66-68, 70-73, 75

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

Pykälät: 62-65, 69, 74

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: 62-65, 69, 74

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.


