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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Prokkola Risto pj

Vanhala Hannu vpj
Anttila Tarja jäsen
Kukkohovi Hannu jäsen
Pönni Pirkko jäsen
Riekki Juha jäsen
Kauppi Arto khall edustaja
Korkala Ari siht.
Rajaniemi Kyösti esittelijä

POISSA Kokko Tarja jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
 Risto Prokkola Ari Korkala

KÄSITELLYT ASIAT

28 - 33

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

  Tarja Anttila   Hannu Kukkohovi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä www.lumijoki.fi
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 28 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 28

 Kokouskutsut lähetettiin sähköisesti 8.4.2021.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 29 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 29

 Tarkastusvuorossa ovat Tarja Anttila ja Tarja Kokko.

Esitys: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Anttila ja Hannu Kukkohovi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 30 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työjärjestyksen käsitteleminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 30

Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi valittiin kokouskutsun mukainen
työjärjestys.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 31 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suomen lajitietokeskuksen viranomaisportaaliin liittyminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 31

Suomen Lajitietokeskus avasi vuonna 2020 viranomaisten työkaluksi
tarkoitetun Viranomaisportaalin. Viranomaisportaali tarjoaa lajitietoa
viranomaistehtävissään tarvitseville suoran pääsyn kaikkeen lajitietoon,
joka avoimessa Laji.fi-portaalissa on karkeistettu tai piilotettu joko
luonnonsuojelullisista syistä tai aineiston omistajan päätöksellä.

Lajitietokeskuksen tietovarastoon on tallennettu Metsähallituksen ja
Suomen ympäristökeskuksen aineistoja Metsähallituksen
LajiGIS-järjestelmästä (mm. SYKEn Hertta Eliölajit -tietokannan
havainnot). Palvelussa on käytettävissä myös muita erittäin merkittäviä
aineistoja viranomaistarpeisiin, kuten mm. Luomuksen hallinnoimat
pitkäaikaisseurantojen aineistot ja Suomen luonnontieteellisten
kokoelmien digitoidut aineistot. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen kanssa
toteutetaan tiedonsiirtoa aineistoittain mahdollisimman pikaisella
aikataululla. Tietovarastossa on n. 38,7 miljoonaa havaintotietoa siinä
tarkkuudessa kuin ne ovat olemassa alkuperäisinä.

Suomen kunnat kuuluvat viranomaistahoihin, joilla on
Viranomaisportaalin käyttöoikeus, kunhan Viranomaisportaalin käytöstä
ensin solmitaan sopimus kunnan ja Luonnontieteellisen keskusmuseon
Luomuksen välillä.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen kunta nimeää vastuuhenkilön, joka
vastaa siitä, että organisaation käyttäjien luettelo on ajan tasalla ja että
kaikilla käyttäjillä on riittävä tieto palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista,
oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomen Lajitietokeskuksesta ollaan
yhteydessä vastuuhenkilöön ja opastetaan portaalin käyttöönotossa.

Ehdotus:  Lautakunta siirtää päätöksen tekemisen kunnanhallitukselle ja ehdottaa
yhteyshenkilöksi valittavan kunnaninsinööri Ari Korkala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

https://laji.fi/sensitiiviset
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 23 16.03.2021
Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 32 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikaisuvaatimus, Lumijoen kunnan suunnittelun puitejärjestely § 23 16.3.2021

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 16.03.2021 § 23

 Kansallisessa yleisten hankintojen virallisessa kanavassa
www.hankintailmoitukset.fi on pyydetty tarjouksia suunnittelun
puitejärjestelystä ajalle 1.4.2021-31.3.2025. Tarjousten on määrä
saapua 5.3.2021 mennessä. Oheismateriaalina 6
tarjouspyyntöasiakirjat

 Saapuneet tarjoukset ja niiden pisteytys sekä vertailu esitellään
kokouksessa.

Ehdotus Päätösesitys annetaan kokouksessa

 Kunnaninsinööri antoi seuraavan päätösesityksen:
 Määräaikaan mennessä tarjouksia puitejärjestelyyn tuli 10 kpl.

Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla ja
tarjouskilpailun tulos oli seuraava:
1. WSP Finland Oy
2. Plaana Oy
3. Sweco Infra & Rail Oy
4. FCG Finnish Consulting Group Oy
5. Destia Oy
6. Sitowise Oy
7. Maveplan Oy
8. Geopalvelu Oy
9. Despro Engineering Oy
10. LiCon-AT Oy

 Lautakunta päättää valita Suunnittelun puitesopimuskumppaneiksi
 WSP Finland Oy:n ja Plaana Oy:n joiden kanssa laaditaan erillinen
 sopimus puitejärjestelystä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 32

 Lumijoen kunnan suunnittelun puitejärjestely § 23 16.3.2021 on
jätetty kirjallinen oikaisuvaatimus ennen oikaisuvaatimusajan
loppumista Ohm 8.

Esitys: Lautakunta toteaa oikaisuvaatimuksen tulleen ajallaan ja sisällöltään
olevan asianmukainen. Lautakunta palauttaa Suunnittelun
puitejärjestely-asian valmisteluun ja käsittelee asian uudestaan
myöhemmässä kokouksessa.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 23 16.03.2021
Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 32 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 33 13.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 33

Päätös: Kunnaninsinööri antoi tilannekatsauksen Lumijoen
uusjakotoimituksen tilanteesta.

 Lautakunta päätti siirtää seuraavan kokouksen pidettäväksi
27.4.2021.

 Liikuntahalli on ollut suljettuna pe 9.4.2021 lähtien ilkivaltaisen
sotkemisen takia.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:21.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
 kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 Pykälät: 28-33

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

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

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

 Markkinaoikeuden yhteystiedot:
 Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI

OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 Pykälät: -

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

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

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

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

 Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää

 Muu valitusviranomainen, pykälät   Valitusaika 14 päivää
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Pöytäkirjan tarkastajat:

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

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

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

Valituskirjelmä

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

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

 Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

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

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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

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

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

Lisätietoja

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

 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


