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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Veli Antero Kaakinen

Hannu Kukkohovi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina
6.4.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt § 1
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (KuntaL 103.1 §).
KuntaL 94.4 §:n ja hallintosäännön 83.2 §:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on
tiedotettava kunnan verkkosivulla.
Käytäntönä lisäksi on ollut, että kutsu julkaistaan Rantalakeus
-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.
Merkitään, että kutsu on
- jaettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 24.3.2021 ja
- julkaistu kunnan verkkosivulla 24.3.2021
Lisäksi kutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
24.3.2021 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 24.3.2021
Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
17 varsinaista valtuutettua.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kvalt § 2
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli Antero Kaakinen ja Hannu
Kukkohovi.
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Kokouksen työjärjestys
Kvalt § 3
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Yleishallinnon määrärahojen sitovuus 2020 (ohm. 1-2)
Khall 01.03.2021 § 38

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.
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
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.
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.

Kvalt § 4
Ohm. 1
Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhteenveto yleishallinnon toteutuneet menot ja tulot

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 38
§4

1/2021

01.03.2021
29.03.2021

Ohm. 2

Tulot-menot-netto yleishallinnon kustannuspaikoittain

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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):

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta käy keskustelun tilinpäätöstilanteesta ja
päättää merkitä sen tiedoksi. Tilinpäätöksen valmistuttua
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kunnanhallitus esittää valtuustolle lautakuntien talousarvion tulojen
ja menojen ylitykset ja alitukset lopullisten tilinpäätöslukujen
mukaisesti.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Khall 22.03.2021 § 73
Perusturvalautakunnan menojen ylitys johtuu Suomen Terveystalo
Oy:lle korona -pandemian aiheuttamista lisäkuluista. Kunta on saanut valtionavustusta pandemian kuluihin. Kunnan ja palveluntuottajan välisessä sovintosopimuksessa myös sovittiin, että Lumijoen
kunta osallistuu pandemiasta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin,
mikäli valtionosuutta niihin kunnalle osoitetaan.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarviosta poikkeavan perusturvalautakunnan toimintakulujen 61 853
euron ylityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 5
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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Kuntastrategian päivitys (ohm. 3)
Khall 22.03.2021 § 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.

Kvalt § 6
Ohm. 3

strategia

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aloitteet 2020 - käsittely ja esitys valtuustolle (ohm. 4)
Khall 22.03.2021 § 68
Halintosaäännön 114 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä
aloitteita, jotka lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä loppuun käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta mitkä
aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 141 ja 142 §:issä. Kunnanhallituksen on vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto
voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Viime vuoden aloitteista on laadittu yhteenveto, johon on merkitty
kaikki aloitteet, siis myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita.
Ohm. 49

Yhteenveto vuonna 2020 tehdyistä aloitteista
Taulukosta ilmenee aloitteen jättöaika, aloitteen tekijä, aloitteen keskeinen sisältö sekä aloitteen käsittely.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteet ja niiden käsittelytiedot tiedoksi 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.

Kvalt § 7
Ohm. 4

Yhteenveto vuonna 2020 tehdyistä aloitteista

Päätös:

Merkittiin aloitteiden käsittelyvaihe tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutettujen aloitteet
Kvalt § 8
Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Todettiin, ettei aloitteita ollut.
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Kvalt § 9
- puheenjohtaja totesi, että eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen
kuntavaalien siirrosta. Kuntavaalit pidetään 13.6.2021. Valtuuston
toimikausi jatkuu 31.7.2021 saakka. Jos valtuutettu ei halua jatkaa
31.5.2021 jälkeen muuttuvan kauden loppuun, on hänen ilmoitettava
asiasta.
- Lumijoen oman soteratkaisun tilanne
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pöytäkirjan pykälät: 1-5, 7-9
HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Pöytäkirjan pykälät: 6
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi,
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi
lähettää postitse postin tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana.
Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika luetaan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat keskeytettynä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, postiosoite: PL 189, 90101 OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Puhelin: 029 56 42800, Fax: 029 56 42841, Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

