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Kunnanhallitus § 105 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 105

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 106 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 106

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kauppi ja Ville Keinänen.
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Kunnanhallitus § 107 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 107

Päätös: Lisälistalle hyväksyttiin vaalilautakunnan varajäsenen valinta.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 108 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 65-67)

Khall § 108
 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 27.4.2021
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Kunnanhallitus § 108 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 20.4.2021
  perusturvalautakunta 15.4.2021

Ohm. 65-67 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 § 109 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 15.4.-6.5.2021 (ohm. 68)

Khall § 109
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

15.4.-6.5.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 68 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 110 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 03/2021 (ohm. 69-71)

Khall § 110 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investointien
toteutuma tilanteesta 31.3.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 175
teur, joka on 29,7 % budjetoidusta (3 kk tasainen kertymä on 25 %).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 3 milj. eur, joka on 24,5 %
budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 1,1
milj eur (25,5 % budjetoidusta).

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee maaliskuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 69 Tuloslaskelma
Ohm. 70 Tulot-menot=netto
Ohm. 71 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 111 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terontien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksen nähtäville
asettaminen (ohm. 72-79)

Khall § 111
 Terontien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos on

val mis tu nut. Luonnoksessa esitetään mm. alueen kaavoituksen ta-
voit teet, voimassa olevan asemakaavan muutokset ja uuden ase ma-
kaa van liittyminen aiempiin kaavoihin, alueen kävely- ja pyö räi ly jär-
jes te lyt sekä alueen liikenteelliset muutokset.

Ohm. 72-79 asemakaavan luonnoksen kaavaselostus liit tei neen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavan luonnoksen nähtäville
ajal la 17.5.2021 - 30.6.2021 julkisella kuulutuksella. Kuulutus jul kais-
taan Lumijoen kunnan internetsivuilla ja Rantalakeus -lehdessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 112 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto Oulun seudun ympäristötoimelle Ollakan tila Oy:n
ympäristölupahakemuksesta (ohm. 80)

Khall § 112
 Ollakan tila Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a

§:n mukaisen ilmoituksen, eläinsuojan toiminnan olennaisesta muut-
ta mi ses ta Oulun seudun ympäristötoimiliikelaitokselle. Ilmoitus kos-
kee Ollakan tila Oy 436-402-5-44, osoitteessa Ristitie 101, 91980
Lu mi jo ki, sijaitsevan maatilakeskuksen nykyistä toimintaa ja toi min-
nan laajennosta.

 Oulun seudun ympäristötoimiliikelaitos pyytää Lumijoen kunnalta
lau sun toa ilmoituksesta 24.5.2021 mennessä.

 Alueen kaavallinen tilanne:
 Tila, jolle eläinsuojat ja muu ilmoituksen mukainen rakennuskanta ja

toi min not sijoittuvat, sijaitsee Oulun seudun yleiskaava 2020 -alu eel-
la. Yleiskaavassa kyseinen tila on merkitty merkinnöillä Karjatila (lyp-
sy leh mä, emolehmä, lihanauta) ja Maatalouden suuryksikkö (yli 30
eläi men lypsykarja, emolehmä- tai lihanautatila, tai sikatila tai tila,
jol la yli miljoonan kilon perunavarasto)

 Kuvaus toiminnasta:
 Tilan olemassa olevien eläinsuojien lisäksi tilalle rakennetaan kaksi

uut ta emolehmäpihattoa, kuivikelantaloineen. Laajennoksen jälkeen
suu rim mat eläinmäärät tilalla ovat:

  emolehmä   203 kpl
  hieho  56 kpl
  lihanauta/sonni 30 kpl
  siitossonni  7 kpl
  vasikka 6-12 kk 43 kpl
  vasikka alle 6 kk 100 kpl
  lammas  6 kpl
  Yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä 1.644,4 ey.

Ohm. 80 Oulun seudun ympäristötoimiliikelaitos, Lausuntopyyntö

Kunnanjohtaja: Lumijoen kunnanhallitus puoltaa Ollakan tila Oy:n ilmoituksen mu-
kais ten eläinsuojan nykyisen toiminnan ja laajennoksen hy väk sy mis-
tä. Ilmoituksen mukaiset toimet sijoittuvat jo yleiskaavassa olemassa
ole val le maatalouden suuryksikölle varatulle alueelle, joten tilan toi-
min to ja voidaan kaavan mukaisesti laajentaa ja kehittää.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kaavatoimikunta § 4 23.04.2021
Kunnanhallitus § 113 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ruutikankaan osayleiskaavan laatimisen käynnistäminen

Kaavatoimikunta 23.04.2021 § 4

 Ruutikankaan ampumaurheilukaskuksen alue on sijainniltaan
sellainen, että se tulevaisuudessa houkuttanee alueelle myös muita
toimintoja kuin ampumaurheilua.

 Jotta alueen suunnittelua ja käyttöä ja tulevia hankkeita on
mahdollista ohjata ja toteuttaa, olisi alueella hyvä olla vähintään
osayleiskaavan tasoinen suunnittelma. Ruutikankaan
ampumaurheilukeskus sijoittuu sekä Limingan, että Lumijoen
kuntien alueelle.

 Limingan ja Lumijoen kaavoituksessa toimivat virkamiehet ovat
pitäneet osayleiskaavan laatimisesta yhteisen neuvottelun, ja
virkamiehisten kesken vallitsi yhteisymmärrys siitä, että
osayleiskaavoituksessa olisi etua, jos hanketta vietäisiin molempien
kuntien alueella yhtä aikaa eteenpäin. Yhtäaikaisessa
kaavoituksessa on mahdollista hyödyntää synergiaa mm. erilaisten
selvitysten laatimisessa ja saada laajempi kokonaiskuva alueen
tulevasta käytöstä.

Ehdotus Kaavatoimikunta ehdottaa Lumijoen kunnanhallitukselle, että
Ruutikankaan alueelle käynnistetään osayleiskaavan laatiminen.

Päätös Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle Ruutikankaan
alueelle osayleiskaavan laatimisen aloittamista.

Khall § 113
 Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle osayleiskaavan laa ti mi-

sen aloittamista Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen lä hei syy-
teen. Limingan kunta on jo aiemmin päättänyt käynnistää osa yleis-
kaa van laatimisen alueelle. Kaavahanketta viedään mah dol li suuk-
sien mukaan samanaikaisesti eteenpäin. Synergiaetuja voidaan
saa da mm. kaavoituksen eri selvitysten laatimisessa.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää osayleiskaavan laatimisen
Ruutikankaan alueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ja Jouni Tornio ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 114 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ruutikankaan vuokrasopimuksen päivitys (ohm. 81)

Khall § 114
 Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.4.2015 (§ 93) hyväksynyt Lu-

mi joen kunnan ja Oulun seudun Ampumaurheilukeskus ry:n välisen
maan vuok ra so pi muk sen, joka koskee Ruutikankaan am pu ma ur hei-
lu kes kuk sen noin 45,9 ha:n aluetta. Vuokrasopimuksen päät ty mi-
saika on 30.6.2045.

 Ruutikangas Oy:n toimitusjohtaja on esittänyt vuokrasopimukseen
seu raa via muutoksia:

 1) sopimusosapuoleksi Oulun seudun Ampumaurheilukeskus ry:n ti-
lal le vaihdetaan Ruutikangas Oy;

 2) sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 20 vuodella (30 -> 50) eli
30.6.2065 saakka;

 3) lisättäisiin ehto, jonka mukaan vuokrasopimuksen sen voi mas so-
lo ai ka na voisi siirtää kolmannelle osapuolelle.

Ohm 81 Maanvuokrasopimus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitys hyväksyy esitetyt muutokset Ruutikankaan alueen
maan vuok ra so pi muk seen, mikäli myös Limingan kunta ne hyväksyy.
Kun nan hal li tus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan ja al le kir joit ta-
maan uuden vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 115 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Khall § 115 Kunnallisen yleisen virka- ja tyoehtosopimuksen (KVTES
2020-2021) IV luvun 19 §:n mukaan työntekijälle/viranhaltijalle mak-
set ta va lomaraha tai osa sitä voidaan työnantajan ja työn te ki jän/vi-
ran hal ti jan kesken sopimalla antaa myös vastaavana vapaana. Lo-
ma ra han vaihtoa koskeva sopimus on oltava joko kirjallinen tai säh-
köi nen. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/viranhaltijoille tai
hei dän edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla nou-
da tet ta vat yleiset periaatteet ja lisäksi lomarahan vaihtamista kos ke-
vat ehdot.

 Lomarahavapaapäivien määrä on 50 % ansaittujen vuo si lo ma päi-
vien lukumäärästä. Jos koko lomaraha muutetaan lo ma ra ha va paak-
si, lomarahaa ei jää maksettavaksi. Jos vain osa lomarahasta muu-
te taan lomarahavapaaksi, vähennetään lomarahasta pidettyjen lo-
ma ra ha va paa päi vien osuus.

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 (§ 52) päättänyt vuo-
den 2017 lomarahojen osalta, että viranhaltija tai toimenhaltija voi
työn an ta jan kanssa sopimalla ja vapaaehtoisesti vaihtaa osan lo ma-
ra hois taan vapaaksi. Edellytyksenä sopimiselle on, että hänen ti lal-
leen ei saa palkata sijaista eikä vapaa saa kohtuuttomasti kuor mit-
taa työpisteen muita työntekijöitä. Lomarahojen vaihto vapaaksi oli
uu del leen keskusteluasiana kunnanhallituksessa 10.2.2020, mutta
asia ei tuolloin edennyt esitykseksi.

 Yt-elin käsitteli asiaa 3.5.2021 pidetyssä kokouksessa, kun esi mie-
het ovat saaneet yksittäisiä pyyntöjä vaihtaa lomarahat vapaaksi.
Työn an ta jan näkökumasta pitkien lomien lisäksi annetut vapaat ly-
hen tä vät merkittävästi työntekijöiden työssäoloaikaa vuoden aikana,
jo ten käytännössä vapaiden myöntäminen ei ole mahdollista. Työn-
te ki jöi den ja viranhaltijoiden tasapuolinen kohtelu on asiassa vai-
keaa, joten toimielin ei kokouksessaan tehnyt yksiselitteistä eh do-
tus ta. Yksittäisten tulosyksikköjen ja tehtävien osalta lomarahan
vaih to ainakin osittain vapaaksi voi olla järjestettävissä.

 Yt-elimen kokouksessa ei huomioitu, että lomarahojen vaihdosta va-
paak si on KVTES:n uusimmassa sopimuksessa yläkerrotulla (kpl:t
1-2) tavalla so vit tu.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää, että lomarahojen vaihto vapaaksi on ta-
paus koh tai ses ti harkiten myönnettävissä. Edellytyksenä so pi muk sel-
le on, että työn te ki jän tai viranhaltijan tilalle ei palkata sijaista ja että
va paa ei kuor mi ta työpisteen muita työntekijöitä tai viranhaltijoita.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 116 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

KOY Lumijoen Kartanon toimitusjohtajuus

Khall § 116
 Lumijoen kunnan ja Lumijoen Kartanon välisen sopimuksen mu kai-

ses ti Kartanon hallitus valitsee toimitusjohtajan kunnan val mis te le-
man esityksen perusteella. Osakeyhtiölain 6 luvun 20 §:n mukaan
yh tiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Tehtävää on hoitanut oman
toimensa ohella kunnan viranhaltija. Sopimuksen mukaan tehtävään
on arvioitu kuluvan viranhaltijan työajasta noin 3 %. Isännöinnin
osuus on 5 %.

 Toimitusjohtajana on 1.6.2020 alkaen toiminut talous- ja hal lin to joh-
ta ja Virpi Kolehmainen. Hän on pyytänyt yhtiön hallitukselta eroa
tehtävästä yhtiön vuo si ko kouk sen jälkeen . 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tekee esityksen Lumijoen Kartano Oy:n uudesta
toimitusjohtajasta.

Päätös: Kunnanhallitus esittää, että kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi
valittaisiin Lumijoen Kartano Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
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Kunnanhallitus § 117 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työllisyyskatsaus maaliskuu 2021 (ohm. 82)

Khall § 117
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen maaliskuun

2021 työl li syys kat sauk sen 4.5.2021.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
maaliskuun lopussa noin 6 600 avointa työpaikkaa eli noin 1 600
enemmän kuin vas taa va na aikana vuonna 2020. Samaan aikaan
työt tö miä työn ha ki joi ta oli noin 23 700 (ml. kokoaikaisesti lomautetut,
3 600 hen ki löä). Työn ha ki joi ta oli vain noin 100 (-0,4 %) vähemmän
kuin vuotta aiemmin vas taa vaan aikaan.

Maaliskuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 12,7 % (koko
maa 12,6 %)  ja Oulussa 13,9 %. Kun nit tain työt tö mien osuus työ voi-
mas ta vaihteli Limingan 8,4 %:n ja Vaalan 17,1 %:n vä lil lä.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä oli nyt noin 3 700. Yli
50-vuo tiai ta työttömiä oli noin 7 700. Nuorten työttömien määrä oli
hieman vähentynyt ja yli 50-vuotiaiden määrä kasvanut. Pit kä ai kais-
työt tö miä (yli vuoden työt tö mä nä) oli noin 7 100; kasvua 51 %
edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
suu rem pi Lumijoella. Maaliskuussa 2021 oli 84 työtöntä työn ha ki jaa
kun vastaava luku 2020 maaliskuussa oli 72. Työnhakijoista lo mau-
tet tu ja oli 21. Työttömien työn ha ki joi den osuus työ voi mas ta oli 10,7
%. Avoimia työpaikkoja oli maaliskuun lopulla Lumijoella 13.

Ohm. 82        Työllisyyskatsaus 03/2021

Kunnanjohtaja:       Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 118 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vs. sosiaaliohjaajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen

Khall § 118
 Oulun seudun kuntien yhteinen työllisyyskokeilu alkoi 1.3.2021 ja se

jat kuu 30.6.2023 saakka. Tämän hetkisten valtakunnallisten suun ni-
tel mien mukaan työllisyyden hoito siirtyisi kokeilujen jälkeen kuntien
vas tuul le. Sosiaaliohjaajan opintovapaan sijaisuuttta hoitavan vi ran-
hal ti jan työajasta on suunnattu noin 50 % työllisyyskokeiluun.
TE-pal ve luis ta kokeilussa oleva työntekijä on Lumijoen, Tyrnävän ja
Hai luo don kuntien yhteinen. Lumijoen osuus hänen työajastaan on
käy tän nös sä 1 päivä/viikko eli noin 20 -30 %.

 Kokeilun käynnistymisen jälkeen on todettu, että kokeilun on nis tu mi-
seen Lumijoella tarvitaan myös kunnan oman työntekijän työpanosta
vä hin tään nyt käytettävissä oleva 50 %:n työaika. Sosiaaliohjaajan
opin to va paa jatkuu osittaisena kuluvan vuoden loppuun, joten si jai-
sen määräaikaista virkasuhdetta pitää jatkaa ainakin vuoden 2021
lop puun saakka.

 Vuoden 2022 alusta määräaikaisen virkasuhteen jatkuminen työl li-
syys ko kei lun päättymiseen saakka turvaisi riittävät resurssit kokeilun
toi min nan kannalta.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus käy keskustelun työllisyyskokeilussa tarvittavasta
kun nan resurssista ja päättää tarvittavista toimenpiteistä ko kouk ses-
sa annettavan päätösesityksen perusteella

Päätös: Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa ko kouk-
ses saan.
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Kunnanhallitus § 119 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet 10. - 23.5.2021 (ohm. 83)

Khall § 119 Kunnanhallitus vahvisti kokouksessaan 29.3.2021 (§ 81) Lumijoen
kun nan päivitetyt koronatoimenpiteet 25.4.2021 saakka Oulun seu-
dun kuntien yhteisten linjausten mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaa on
nyt epidemian perusvaiheessa lukuunottamatta Oulua, joka on edel-
leen kiihtymisvaiheessa Tartuntojen määrä on huo mat ta vas ti vä hen-
ty nyt koko maakunnassa.

 Kunnan koordinaatiotyöryhmä on voinut hieman keventää suo si tuk-
sia Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän ohjeistusten mu kai ses-
ti. Suositukset ovat olleet voimassa 9.5.2021 saakka. Uudet
suositukset tulevat voimaan 10.5.2021 alkaen.

Ohm. 83 Koronaohje

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa Lumijoen kunnan ko ro na toi men pi teet
jatkumaan ajalle 10.5 - 23.5.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 120 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 120 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
 -Rantapala, koko kiinteistö, 1215 m2
 Luovuttajina Juha Pietola ja Pirjo Pietola kuolinpesä
 Luovutuksen saajana Johanna Uhre
 -Huvitus, koko kiinteistö, 2970 m2
 Luovuttajana Timo Tasanto kuolinpesä
 Luovutuksen saajina Tuomas Pakaslahti ja Jami Räinä
 2. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 7/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain

osittaisuudistus
 3. Aluehallintovirasto
 -Uutiskirje 20.4.2021
 -Päätös 23.4.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 26.4.-2.5.2021
 -Päätös 29.4.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 3.5.-9.5.2021
 -Päätös 6.5.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 10.5.-31.5.2021
 4. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 -Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma

2021
 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen päätöksiä 19.4.2021
 -Maakuntahallituksen 19.4.2021 pöytäkirja
 -Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

2021-2022
 6. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 23.4.2021: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja

epidemian leviämisen estämiseksi
 7. Työ- ja elinkeinoministeriö
 -Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010)

mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille
 8. Liikenne- ja viestintäministeriö
 -Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032
 9. Vaalit
 -Vaalivirkailijoiden rokottomasti koskeva asetusmuutos
 10. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 20.4.2021
 -Suositukset 27.4.2021
 -Suositukset 4.5.2021
 11. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 8.4.2021 pöytäkirja
 -Hallituksen 26.4.2021 pöytäkirja
 12. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 26.4.2021 pöytäkirja
 13. Oulun seudun ympäristötoimi
 -Jätteen poltto on kiellettyä
 14. Lumituuli
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Kunnanhallitus § 120 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 -Debentuurilainat
 15. Tuulipuisto Oy Hirvineva
 -Tiedote viestiliikenteen operaattoreille ja käyttäjille
 16. Nouseva Rannikkoseutu ry
 -Jäsentiedote 28.4.2021
 17. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

 18. Oulun kaupunkiseudun kunnat
 -Oulun kaupunkiseudun esitykset liikenne- ja logistiikkahankkeista

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsunnitelman
investointiohjelmaan

 19. Oulun Ammattikorkeakoulu
 -Yhtiökokouskutsu 28.5.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 121 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalilautakunnan varajäsen

Khall § 121
 Janne Rantala on pyytänyt eroa vaalilautakunnan varajäsenyydestä

kuntavaaliehdokkuuden vuoksi.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös: Vaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Marita Korkala.
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Kunnanhallitus § 122 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 122 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - Pohjoinen21 -valmiusharjoitus 8 -9.9.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 123 10.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 123
 - tontin ostoehdotus
 - Lumijokipäivät 5. - 8.8.2021

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.
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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: 105-113, 116-120, 122-123

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

Pykälät: 114-115, 121

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: 114-115, 121

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.


