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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 76 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 76

 Kokouskutsut lähetettiin 7.10.2021.

 Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouskutsu on lähetettävä
vähintään 4 päivää ennen kokousta. Lautakunta on päätösvaltainen,
kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 77 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 77

 Tarkastusvuorossa ovat Sanna Loukkaanhuhta ja Juha Riekki

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Loukkaanhuhta ja Juha
Riekki .

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Loukkaanhuhta ja Mari
Jesiöjärvi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 78 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työjärjestyksen käsitteleminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 78

Päätös: Kokouksen työjärjetykseksi päätettiin kokouskutsun mukainen
työjärjestys ja lisälistalle hyväksyttiin yksimielisesti Arviointikertomus
vuodelta 2020.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 79 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion toteutuminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 79

 Talousarvio on toteutunut kehitys- ja elinvoimalautakunnan osalta
1.1.2021-31.8.2021 seuraavasti:

 Tulosalue   Ta 2021 Tot V.A %
 Toimitilapalvelut tulot    55.000    47.769 87

TA700  menot -701.410 -454.471 65
  netto -646.410   -406.702 63

 TA750  tulot    65.100    60.849 93
 Muut palvelut menot -625.750 -418.016 67
   netto -560.650 -357.167 64

 TA770  tulot  116.500    44.827 38
 Tukipalvelut  menot -787.250 -425.905 58
   netto -670.750 -408.078 61

 Yhteensä  tulot     236.600     153.446 65
 TA700, 750, 770 menot -2.114.410 -1.325.392 63
   netto -1.877.810 -1.171.947 62

 Tasakäytöllä toteutuma olisi 66 %

Esitys: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös: Lautakunta merkitsi talousarvion toteutuman tiedoksi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 80 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Investointien tilanne

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 80
 Kunnan talousarviossa olleiden investointien tilanne
 Investointi       tilanne % valmiista

 Virkistysalueiden kehittäminen    30
  Varjakan leikkipaikka     25
  Kuntolaitteiden asennus    0 
  Toukolantien leikkikenttä    50 
  Viinavuoren uimamonttu
  (avustus 12,5 k€)    25
  Koulun leikkipaikat     50
 Varjakan laitureiden kunnostus (syys/lokakuu)    0
 Kiinteistöhoidon traktori      100

Energiainvestointi    Aurinkopaneelit
 (myönnetty avustus 11400 €)    100
 Lamput LED lampuiksi (ei avustusta)    50
 Kiinteistöjen korjaukset      70
 Kaavateiden saneeraminen (vanhat sis suunnit.) 0
 Kaavoitus (Terontien kaavoitus)      10

Kevyenliikenteenväylien suunnittelu/rak   10
 Luontotien korjauksen suunnittelu      15

Ehdotus:  Merkitään tiedoksi lautakunnalle

Päätös: Lautakunta merkitsi tiedoksi investointien tilanteen.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 81 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulun keittiön uusi astianpesukone

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 81

 Koulun keittiön pesukone on yli 15 vuotta vanha. Konetta on
jouduttu korjaamaan viime vuosina useaan otteeseen ja sen
toiminta ei vastaa enää tarvetta. Koneen käyttämisessä on jatkuvia
ongelmia. Tarjouksia uusista koneista on pyydetty 3 toimittajalta ja
työnjohtajan arviot tarjouksista ovat oheismateriaalina 16. Tarjoajat
olivat Metox, Dieto ja Electrolux.

 Kunta on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessä, jonka
perusteella myös laitehankinnoissa tulee ottaa huomioon
energiatehokkuus. Parhaiten soveltuva kone energiatehokkuuden,
muutostöiden ja hinnan kanssa on Metos MG426219
Astianpesukone. Edullisin tarjous on Metos MG4208126.

 Hankinnan rahoitus tehdään nykyisestä kiinteistöjen korjaamisen
investointibudjetista.

Ehdotus: Lautakunta päättää valita uudeksi pesukoneeksi Metos MG426219
mallin ja valtuuttaa kiinteistöpäällikön tekemään
hankintasopimuksen laitteesta.

Päätös: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 82 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oppisopimusharjoittelija puhtaus- ja ateriapalveluihin

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 82

 Puhtaus- ja ateriapalvelussa on tarvetta löytää lähivuosina
eläköityvien henkilöiden tilalle uusia työntekijöitä. Avoinna oleviin
paikkoihin ei ole tullut viime aikoina paljon hakemuksia. Yksi hyvä
keino saada ihmisiä työllistettyä alalle on oppisopimuskoulutus.
Tiedossa on jo ensi vuoden lopulle lisätarvetta henkilöstölle.

 Kuntaan on tullut kysely oppisopimuspaikasta
toimitila-/laitoshuoltajan koulutukseen. Tämä koulutus soveltuu
erinomaisesti kunnassa tehtäviin töihin ja opiskelija pääsee
tutustumaan moneen erilaiseen työtehtävään. Oppisopimuksen
kesto on noin 12 kuukautta, jonka ajalta maksetaan normaalia
palkkaa poislukien koulutuspäivät.

Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle
oppisopimuskoulutuspaikan perustamisesta puhtaus- ja
ateriapalveluihin sekä valtuuttaa kiinteistöpäällikön sopimaan
käytännön asioista oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 83 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talvihoitotarjoukset

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 83

 Tekninen toimisto on pyytänyt konetarjouksia talvihoitotöistä ajalle
1.10.2021 - 30.9.2022 sekä mahdolliselle optiovuodelle 1.10.2022 -
30.9.2023. Tarjousten viimeinen mahdollinen jättämispäivä on
8.10.2021.

 Yhteenveto tarjouksista on oheismateriaalina 18.

Ehdotus Lautakunta hyväksyy annetut tarjoukset talvihoitotöistä ja toteaa,
että tarjouksissa tarjotun kaluston määrä ei ole riittävä, jotta haluttu
hoitotaso pystyttäisiin saavuttamaan. Lautakunta valtuuttaa
kunnaninsinöörin jatkamaan tarjouskilpailua alueille, joille
urakoitsijaa ei nyt voida valita.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 84 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelle 2020

Tarkltk 15.03.2021 § 8
 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida,

ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tulee arvioida
ta lou den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
ole van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat-
ta ma ton ta alijäämää.

 Tarkastuslautakunta laatii ar vioin ti suun ni tel man ja antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta arviointikertomuksen, jos sa esitetään arvioinnin tu-
lok set.

 Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh tey des-
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pi tä mi-
ään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi tilintarkastajan tekemän ar vioin ti ker to-
muk sen luonnoksen ja keskusteli sisällöstä. Käsittelyä jatketaan
seu raa vas sa kokouksessa.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tar kas tus lau ta kun nan kä si tel-
les sä kehitys- ja elinvoimalautakunnan pää vas tuu aluei ta (edus tus-
jää vi).

Tarkltk 20.04.2021 § 13

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä. Seu raa-
vas sa kokouksessa lopullinen arviointikertomus allekirjoitetaan.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tarkastuslautakunnan kä si tel-
les sä kehitys- ja elinvoimalautakunnan päävastuualueita (edus tus-
jää vi).

Tarkltk 17.05.2021 § 19

Liite Arviointikertomus

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen läpi ja allekirjoitti ker-
to muk sen. Tarkastuslautakunta esittää laatimansa ar vioin ti ker to-
muk sen valtuustolle keskustelun pohjaksi ja edelleen kun nan hal li-
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 84 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

tuk sel le mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kvalt 31.05.2021 § 15

Ohm. 12 arviointikertomus vuodelle 2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Arviointikertomus annetaan kunnanhallitukselle
toimenpiteitä varten

Khall 16.08.2021 § 196
 Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan toimielinten

vas tat ta vak si muutamia kysymyksiä:
 - miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri-

tet tu?
 - milloin hyvinvointikertomus valmistuu?
 - onko opetuspuolen työtyytyväisyyskysely suoritettu ja millaiset ovat

tu lok set?
 - millaiset olivat varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tu-

lok set?
 Tarkastuslautakunta kiinnitti myös huomioita siihen, että toiminnan

ta voit teil le on määritelty vain osittain toimenpiteet ja mittarit ja niitä ei
kai kin osin ole tuilinpäätöksessä arvioitu.

Ohm. 125 arviointikertomus

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin ti ker to muk-
sen osaltaan kokouksessaan ja toimittamaan kommentit/vastaukset
kun nan hal li tuk sel le. Vastaukset annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 16.08.2021 § 196
 Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan toimielinten

vas tat ta vak si muutamia kysymyksiä:
 - miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri-

tet tu?
 - milloin hyvinvointikertomus valmistuu?
 - onko opetuspuolen työtyytyväisyyskysely suoritettu ja millaiset ovat

tu lok set?
 - millaiset olivat varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tu-

lok set?
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 84 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Tarkastuslautakunta kiinnitti myös huomioita siihen, että toiminnan
ta voit teil le on määritelty vain osittain toimenpiteet ja mittarit ja niitä ei
kai kin osin ole tuilinpäätöksessä arvioitu.

Ohm. 125 arviointikertomus

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin ti ker to muk-
sen osaltaan kokouksessaan ja toimittamaan kommentit/vastaukset
kun nan hal li tuk sel le. Vastaukset annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 84
Tarkastuslautakunta on käsitellyt 17.5.2021 vuoden 2020 Lumijoen
kunnan arviointikertomusta. Kehitys- ja elinvoimalautakunnan osalta
tarkastuslautakunta nosti esille seuraavat kysymykset:

- miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä
suoritettu? Vastauksena todetaan, että lautakunta vertaa tehtäviä
ratkaisuja Lumijoen kunnan strategiaan kaikissa kokouksissaan.

- milloin hyvinvointikertomus valmistuu? Vastauksena todetaan, että
kunnan johtoryhmä on elokuussa 2021 käynnistänyt
hyvinvointikertomuksen valmistelun. Tavoitteena on saada Lumijoen
kunnan hyvinvointikertomus valmiiksi joulukuussa 2021.

Ehdotus  Lautakunta antaa edellä esitetyt vastaukset tarkastuslautakunnan
  esittämiin kysymyksiin kehitys- ja elinvoimalautakunnan osalta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 9/2021 14

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 85 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistöpäällikön ja kunnaninsinöörin päätökset sekä katsaus ajankohtaisiin asioihin

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 85

 Kiinteistöpäällikkö ja kunnaninsinööri ovat tehneet edellisen
kokouksen jälkeen oheismateriaalina 17 olevat pää tök set.

 Ajankohtaiset asiat:
 Valtustoseminaari oli 1-2.10 Hailuodossa
 Uusi palvelusihteeri aloittanut
 1.11. aloittaa uusi monitoimiosaaja irtisanoutuneen tilalla
 Uusi Nosto-pankkiautomaatti tuli vanhan Otto-automaatin tilalle
 Päiväkodin ryhmä Hile (5. ryhmä) aloitti Toripolku 2 toimintansa
 Toripolku 2 tiloissa aloitti uusi vuokralainen - Merita Pizzeria

Esitys: Lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta
ei käytä otto-oikeutta päätösten suhteen. Lautakunta merkitsee
katsauksen ajankohtaisiin asioihin tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 86 12.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 86
 - Päiväkodilla edelleen lisätilatarvetta
 - Vuoden 2022 investoinnit ja niiden työllistämisvaikutukset
 - Kaavoitus- ja rakennuslaki lausuntokierroksella kunnissa
 - Lautakunnan kokousten aloitusajankohta
 - Kiinteistöveroselvityksen tila
 - Talousarviovalmistelun tila
 - Yritysagentti

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:07
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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:76-80; 82; 84 -86

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
 Pykälät: 81, 83

 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: 81, 83

 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
 Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
 puh. 029 56 43300
 faxi  029 56 43313

 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.


