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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Hirvasniemi  Sirpa vpj.
Greus Teppo jäsen
Kauppi Arto jäsen
Keinänen Ville jäsen
Tornio Jouni jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Klaavo Jaakko valtuuston 1. vpj
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä

POISSA Laitinen-Kauppi Sirpa jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

49 - 52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu sähköpostin välityksessä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
15.3.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 49 05.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 49 Kokous pidettiin sähköpostikokouksena, koska ainoana asiana oli
kunnanhallituksen kokouksessa 1.3.2021 vahvistettujen
koronaohjeiden päivitys, kun Pohjois-Pohjanmaan
koronakoordinaatiotyöryhmä muutti 2.3.2021 kokouksessaan
kokoontumisrajoituksen suositusta 10 hengestä 6 henkeen.
Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille lähetettiin
tekstiviestillä 4.3.2021 ennakkotieto asiasta ja sen jälkeen
sähköpostilla 5.3.2021 päivitetty ohje ja pyyntö vastata, hyväksyykö
ohjeen muutoksen. Kunnanhallituksen jäsenet hyväksyivät
kokousmenettelyn.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 50 05.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 50 Kunnanjohtaja ilmoitti sähköpostilla 5.3.2021 hallituksen jäsenille,
että pöytäkirja toimitetaan sähköisesti tarkastettavaksi.

Kunnanjohtaja: Hallituksen jäsenet tarkastavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 51 05.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 51

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 43 01.03.2021
Kunnanhallitus § 52 05.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet (ohm. 37)

Khall 01.03.2021 § 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.

Khall § 52 Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä muutti ko kouk ses-
saan 2.3.2021 aiemmin annettua suositusta enintään kymmenen
(10) hengen kokoontumisrajoituksesta enintään kuuden (6) hengen
suu ruiseksi. Kun kunnanhallituksen 1.3.2021 (§ 43) päivittämässä
koronaohjeistuksessa tätä ei huomioitu, joudutaan ohje päivittämään
uudelleen. Ohje lähetettiin sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille
ja viestissä pyydettiin vastausta, hyväksyykö ohjeen päivityksen.

 Kunnanhallituksen jäsenistä kuusi ilmoitti hyväksyvänsä ohjeen
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Kunnanhallitus § 43 01.03.2021
Kunnanhallitus § 52 05.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

muutoksen, yksi ei vastannut viestiin.

Ohm. 37 Koronaohje

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun koronatoimenpiteiden
ohjeistuksen.
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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: 49-52

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

Pykälät:

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:

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.


