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Kunnanhallitus § 76 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 76

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 77 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 77

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Ville Keinänen ja Sirpa Laitinen-Kauppi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Tornio ja Sirpa Lai ti nen-Kaup-
pi.
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Kunnanhallitus § 78 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 78

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020
(ohm. 51)

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
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

kunnille myöntämä koronatuki ja koronapandemian taloudelliset
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
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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
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 22.03.2021 § 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:
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 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 %).

  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).
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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:

 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.

Khall § 79

Ohm. 51 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 toimitetaan kunnanhallitukselle
sähköisesti ennen kokousta.

Kunnanjohtaja:   Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tilikauden 148.675,10 eu-
ron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 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.
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Kunnanhallitus § 39 01.03.2021
Kunnanhallitus § 61 22.03.2021
Kunnanhallitus § 79 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021
Kunnanhallitus § 80 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terveysasemarakennuksen tilanne (ohm. 52-55)

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 22.03.2021 § 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.

Khall § 80 Edellisessä kokouksessa kunnanhallituksella ei ollut käytössään
keväällä 2018 Instaro Oy:n laatimaa terveysaseman vanhan puolen
korjaustarpeiden raporttia ja sen pohjalta laadittua kustannusarviota.
Em. raportti sisältää katon kevyen korjauksen ja tuolloin korjausten
kustannusarvio kokonaisuudessaan (katto + muut) oli noin 324 000
euroa (alv 0%; noin 1663 €/m2). Raportissa on myös selvitetty
uuden osan korjaustarpeita, joista keskeisimmät kohdistuvat
yläpohjaan ja kattorakenteisiin. Vuonna 2018 tai sen jälkeen
terveysasemalla on korjattu vain yksi sisäpuolen väliseinä vanhalta
puolelta ja tehty siihen liittyvä ulkoseinän paikallinen muutostyö.

 Terveysaseman tulevaisuuden toiminnan osalta on keskusteltu
useammasta vaihtoehtoja:

 1) Rakennetaan uusi terveysasema samalle alueelle + tehdään
nykyiselle terveysasemalle kevyt katon korjaus, jotta tiloissa voidaan
toimia uuden valmistumiseen saakka;

 2) Käynnistetään kattava peruskorjaus aloittamalla katon
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021
Kunnanhallitus § 80 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

korjauksesta. Korjaaminen edellyttää toimintojen siirtämistä
väliaikaisiin tiloihin;

 3) Katon pikakorjaus, kustannusarvio noin 60 - 70 000 euroa;
korjaus voi aiheuttaa katkoksia tilojen käytössä.

Ohm. 52 Lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
Ohm. 53 kustannuslaskelma
Ohm. 54 kustannusarvio korjaukselle Lumijoen terveysaseman vanha puoli
Ohm. 55 kuntotutkimusraportti

 Keskustelun aikana Jouni Tornio esitti, että korjataan vain
terveysaseman katto. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se käynnistää
uuden terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen vaihtoehto 1)
mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää
hankkeeseen 20 000 euron suunnittelu- ja tutkimusmäärärahan.
HINKU-sopimuksen mukaisesti kunnanhallitus esittää vähähiilistä
rakentamista esimerkiksi massiivipuusta tai hirrestä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 81 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet (ohm. 56)

Khall § 81 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.3.2021 (§ 52) Lumijoen
kun nan päivitetyt koronatoimenpiteet 28.3.2021 saakka Oulun seu-
dun kuntien yhteisten linjausten mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaa on
edel leen taudin kiihtymisvaiheessa, vaikka tartuntojen määrä on
huo mat ta vas ti vähentynyt.

 Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä on kokouksessaan
23.3.2021 jatkanut suositusten voimassaoloaikaa 25.4.2021 asti.

Ohm. 56 Koronaohje

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa Lumijoen kunnan aiemmat ko ro na toi men-
pi teet jatkumaan ajalle 29.3.2021 - 25.4.2021 ja päivittää ohjeet tar-
vit taes sa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 82 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 82 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
 -Lumivelka, koko kiinteistö, 273000 m2
  Lumineva, koko kiinteistö, 226501 m2
 Luovuttajana Ekoluoma Juha
 Luovutuksen saajina Ekoluoma Sami, Parkkinen Tiina ja Ekoluoma

Paula
 -Granlund, koko kiinteistö, 1538624 m2
  Pikkumökki, koko kiinteistö, 2040 m2
  Törö, koko kiinteistö, 113816 m2
  Villenmaa, koko kiinteistö, 96400 m2
  Latomäki, koko kiinteistö, 461100 m2
 Luovuttajina Särkelä Juhani ja Terttu
 Luovutuksen saajana Snellman Aappo
 -Ollakan Tila, koko kiinteistö, 369098 m2
  Uusipenttilä, koko kiinteistö, 61040 m2
  Ollakan Ranta, koko kiinteistö, 149614 m2
  Ollakan Laidun, koko kiinteistö, 106139 m2
  Hillajärvi, koko kiinteistö, 39950 m2
  Ollakan Vältti, koko kiinteistö, 37598 m2
  Ollakan Järvi, koko kiinteistö, 272818 m2
  Ollakanketo II, koko kiinteistö, 75800 m2
 Luovuttajina Ollakka Henri, Ollakka Jari, Ollakka Kirsi ja Ollakka

Santeri
 Luovutuksen saajana Ollakan Tila Oy
 2. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatiotyhmä
 -Suositukset 23.3.2021
 3. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 22.3.2021: COVID-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan

sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan  käyttöönoton huomioon
ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa

 4. Kuntaliitto
 -Kansallinen veteraanipäivä 27.4. - kansallinen suositus päivän

viettämiseen
 5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 29.3.2021 esityslista
 6. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen
metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun
varatuilla alueilla

 7. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan

alueelle 1.4.-25.4.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.
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Kunnanhallitus § 82 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 83 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 83 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - pankkiautomaatin jatko Lumijoella
 - Ruutikankaan vuokrasopimuksen tarkastelu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 84 29.03.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 84

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28.
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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:76-84

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.


