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Karppinen Anna-Liisa
Rajaniemi Kyösti

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Jaana Ollakka
Puheenjohtaja

Paula Karsi-Ruokolainen
Pöytäkirjanpitäjä
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24 - 38
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ville Keinänen

Jouni Tornio

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
17.2.2020 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 24
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aluksi käytiin keskustelu VT Aarne Kumlin'in alustuksen
pohjalta Lumijoen kunnan ja Terveystalon välisen sopimusriidan
ratkaisuesitykseksi saadusta alustavasta sovintoehdotuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 25
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Keinänen ja Jouni Tornio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 26
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 13-15)
Khall § 27
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Lumijoen kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esittelijä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-,
valvonta- ja toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön
kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, on
päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa
(KuntaL 134 §).
Lumijoen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan viranomaisen on
tehtävä ilmoitus neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta
kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien
pöytäkirjat:

kehitys- ja elinvoimalautakunta 4.2.2020
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.1.2020
perusturvalautakunta 30.1.2020

Ohm. 13-15

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset ajalla 16.1.-5.2.2020 (ohm. 16)
Khall § 28
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
16.1.-5.2.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 16

Päätösluettelo

Khall pj:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

8

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kehitys- ja elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 104
§6
§ 29

3/2020

9

17.12.2019
04.02.2020
10.02.2020

Rakennusjärjestyksen uusiminen (ohm. 16a)
Kehitys- ja elinvoimalautakunta 17.12.2019 § 104
Kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on vuodelta 2002 ja se
on osiltaan vanhentunut. Tähän on tarvetta tehdä pieniä muutoksia.
Yksittäiset suurimmat muutokset koskevat ilmoitusmenettelyn
poistamista
sekä
kunnan
ohjeistuksen
lisäämistä
rakennusjärjestykseen. Oheismateriaalissa 28 on esitetty alustava
suunnitelma kunnan rakennusjärjestykseksi.
Rakennusjärjestyksen uusiminen vaatii valtuuston hyväksynnän ja
lausuntoajan sidosryhmiä varten. Tästä on tarkemmin määrätty
maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa. MRL 62 § ja 65 §
sekä MRA 6 §
Ehdotus:

Päätetään jättää ehdotus uudesta rakennusjärjestyksestä nähtäville
18.12.2019 - 17.1.2020 väliselle ajalle (30 vrk) sähköisesti sekä
ilmoittaa nähtävillä olemisesta lain edellyttämällä tavalla sähköisesti
sekä pyytää lausunnot naapurikunnilta, ELY-keskukselta sekä
maakuntaliitolta uudesta rakennusjärjestysesityksestä.

Päätös:

Lautakunta päätti jättää ehdotuksen uudesta rakennusjärjestyksestä
nähtäväksi 18.12.2019 - 17.1.2020 väliselle ajalle sähköisesti sekä
pyytää
lausunnot
naapurikunnilta,
ELY-keskukselta
sekä
maakuntaliitolta.

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 04.02.2020 § 6
Rakennusjärjestyksen nähtävillä olo aikana tuli 1 lausunto
rakennusjärjestyksestä
ELY-keskukselta,
joka
pyysi
vastausaikaansa lisäaikaa 28.1.2020 saakka. ELY-keskuksen
lausunnossa ei ollut mitään suurempia vaatimuksia tai korjauksia
uuteen rakennusjärjestykseen (oheismateriaali 1). Tämän lausunnon
perusteella täydennetty uusi rakennusjärjestys on oheismateriaalina
2.
Ehdotus

Lautakunta päättää viedä rakennusjärjestyksen uusimisen kunnan
hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi, koska mitään suurempia
muutoksia ei rakennusjärjestykseen lausunnonantajien toimesta
esitetty eikä rakennusjärjestystä ole muutettu suuresti nähtävillä
olon jälkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Khall § 29
Ohm. 16a
Pöytäkirjan tarkastajat:

Uusi rakennusjärjestys
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lumijoen kunnan uuden rakennusjärjestyksen kehitys- ja elinvoimalautakunnan
valmisteleman esityksen mukaisesti. Rakennusjärjestys tulee voimaan heti, kun valtuusto on päätöksen hyväksynyt.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kyösti Rajaniemi oli kokouksessa asian käsittely ja päätöksen ajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ennakkotietoja tilinpäätöksestä 2019 (ohm. 17-18)
Khall § 30

Lumijoen kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös 2019 on valmistumassa. Kokouksessa esitetään alustavat tilinpäätöstiedot (tilanne
5.2.2020).
Tilivuoden 2019 tulokseen ovat vaikuttaneet positiivisesti kunnan
käyttötalousosan alittuminen (-112 t€) sekä tuloslaskelmaosan
ylittyminen verrattuna talousarvioon. Verotuloja kertyi +62 t€.
Vuoteen 2018 verrattuna verotulot nousivat 218 t€. Vastaavasti
valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti (+12 t€). Vuoteen
2018 verrattuna valtionosuudet nousivat 40 t€.
Ylijäämäisen tuloksen käsittelystä on keskusteltu tilintarkastajan
kanssa sekä kunnanhallituksen kokouksessa. Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston antamissa yleisohjeissa on ohjeistettu kunnan
mahdollisuudesta tehdä investointivarauksia. Investointivaraus
saadaan tehdä pysyvien vastaavien hyödykkeiden vastaista
hankintamenoa varten. Investointivarauksella katettava kohde on
yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa. Hyvän kirjanpitotavan
mukaisena pidetään sitä, että investointivarauksen tekeminen on
suhteutettu lähivuosien investointisuunnitelmiin.

Ohm. 17
Ohm. 18

tuloslaskelma joulukuu 2019
tulot-menot=netto hallintokunnittain joulukuu 2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sopimuksen irtisanominen (ohm. 19)
Khall 09.09.2019 § 175
Suomen Terveystalo Oy/Julkiset palvelut/johtaja Laura Räty on ilmoittanut sähköpostitse 30.8.2019 toimitetulla viestillä, että Terveystalo irtisanoo Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n
11.9.2017 allekirjoittaman sopimuksen em. viestin päivämäärällä
päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla 1.3.2020. Sopimus
on Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeva palvelusopimus.
Ohm. 100
Ohm. 101
Ohm. 102
Ohm. 103

Hinnanmuutos
Kustannusselvitys
Vastaus Terveystalolle
Sopimuksen irtisanominen

Kunnanjohtaja:

Keskustelun aikana kunnanhallitus totesi yksimielisesti, ettei
Suomen Terveystalo Oy :n hinnankorotustarjous ole sopimuksen
mukainen. Tarjous ei perustu Lumijoen kunnan ja Suomen
Terveystalo Oy:n sopimuksen hinnoittelua koskeviin kilpailutus- tai
sopimusehtoihin.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää riitauttaa Suomen Terveystalo Oy:n
30.8.2019 toimittaman Lumijoen kunnan ja SuomenTerveystalo
Oy:n välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskevan
palvelusopimuksen irtisanomisen. Päätös annetaan tiedoksi
valtuustolle.

Kvalt 16.09.2019 § 36
Ohm. 13
Ohm. 14
Ohm. 15
Ohm. 16

Hinnanmuutos
Kustannusselvitys
Vastaus Terveystalolle
Sopimuksen irtisanominen

Päätös:

Valtuusto merkitsi tiedoksi palvelusopimuksen irtisanomisen
riitauttamisen.

Khall 29.01.2020 § 22
Kunnanhallitus arvioi riitauttamisen tilannetta kokouksessaan
17.12.2019 (§ 265). Tuolloin todettiin, että syksyn aikana irtisanomisesta neuvoteltiin palveluntuottajan kanssa muutaman kerran, mutta
neuvottelut eivät johtaneet kumpaakaan osapuolta tyydyttävään ratPöytäkirjan tarkastajat:
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kaisuun.
Koska Lumijoen kunnalla on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu, pyysi kunta juridista apua vaikean ja pysähtyneen tilanteen ratkaisemiseksi. Kuntaa edustava lakimies toimitti 5.12.2019
Terveystalolle kirjeen, jossa palveluntuottajaa vaadittiin pitäytymään
voimassa olevassa palvelusopimuksessa ja jatkamaan sopimuksen
mukaisia velvoitteitaan 30.11.2022 saakka.
Vaatimukseen pyydettiin vastaus 16.12.2019 mennessä, joka kuitenkin saatiin vasta 20.12.2019. Vastauksessaan Terveystalo esitti
neuvottelujen jatkamista vielä tammikuun 2020 aikana.
Neuvottelu sovittiin pidettäväksi 21.1.2020 ja neuvotteluille varattiin
myös lisäpäivä 24.1.2020 (khall 20.1.2020 § 10). Näihin neuvotteluihin osallistuvat kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä hyvinvointipäällikkö.
Terveystalo lupautui vahvistamaan kirjallisesti 22.1.2020 mennessä
palvelutuotannon jatkumisen ainakin 30.5.2020 saakka. Vahvistus
saatiin muiden pyydettyjen lisäselvitysten mukana 24.1. (23.1.
lakimiehelle ja edelleen kunnanjohtajalle toimitettu) juuri ennen
toisen neuvottelun aloitusta.
Tuloksena neuvotteluista saatiin alustava neuvotteluesitys, jonka
pohjalta osapuolet jatkavat asian käsittelyä.
Ohm. 12

Oheismateriaalina oleva Terveystalon selvitys ja sovintoehdotus
tuodaan kokoukseen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja kutsuu kunnan lakimiehen
10.2.2020 kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 31

Kunnanhallitus kuulee lakimiehen näkemyksen sopimusriidan tilanteesta ja neuvotteluissa esitetystä alustavasta sovintoehdotuksesta.
Tämän lisäksi käsitellään Lumijoen kunnan laatima vastaus Terveystalon 24.1.2020 (23.1.2020) toimittamaan "Lisäselvitys ja sovintoesitys - sähköpostikirjeeseen.

Ohm. 19

Oheismateriaalina oleva kunnan vastaus esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hylätä alustavan sovintoehdotuksen. Kunnanhallitus esittää Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oyj:n
välisen palvelusopimuksen kohdan 27 mukaisesti sopimusriidan siirtämistä Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kunnanhallitus

Pöytäkirjan tarkastajat:
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käynnistää valmistelun sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevasta
järjestämisestä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi
valtuustolle.
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Vakuutusten kilpailutus
Khall § 32
Lumijoen kunnan vakuutukset ovat tällä hetkellä pääosin OP-ryhmän Pohjola Vakuutuksessa. Kunnalla on vuodesta 2013 alkaen ollut toimeksiantosopimus vakuutusmeklaripalveluista Novum Oy:n
kanssa. Sopimukseen kuuluu vakuutusten kilpailutus. Kilpailutus on
tehty viimeksi vuonna 2014 (tekn.ltk 3.6.2014 § 87).
Kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä meklarin kanssa. On tarkoituksenmukaista, että tytäryhtiöiden vakuutukset kilpailutetaan samanaikaisesti. Hallintosäännön mukaan talous- ja hallintojohtajalle
kuuluu huolehtia kunnan omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisesta
(Hall.s 22 § 2.5.). Vakuutusten kilpailutus koskee kuitenkin kunnan
kaikkia hallintokuntien toimialoja, joten kilpailutuksen käynnistämisestä päättää kunnanhallitus (Hall.s. 21 §).
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan.
Kilpailutuksen käytännön toteuttamisesta vastaa vakuutusmeklari.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työllisyyskokeiluun osallistumisesta päättäminen (ohm. 20-22)
Khall § 33
Kunnanhalltius päätti kokouksessaan 04.11.2019 (§ 224), että Lumijoen kunta hakee työllisyyden kuntakokeiluun yhteistyössä Oulun
seudun muiden kuntien kanssa ja osallistuu Oulun kaupunkiseudun
työllisyyskokeilun hakemuksen tekemiseen. Oulun kaupunki valtuutettiin allekirjoittamaan työllisyyden kuntakokeilua koskevan yhteisen
hakemus.
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 Oulun seudun kuntien
valinnan kokeilun jatkovalmisteluun. Lopullisesti kokeilualueista
päättää eduskunta kokeilulain hyväksymisenyhteydessä keväällä
2020.
Työllisyyskokeilu on osa keinovalikoimaa, jolla Suomen työllisyysaste pyritään nostamaan 75%:iin. Kokeilun tehostetun palvelumallin
vaikutukset osaamisen sekä työ- ja toimintakyvyn kehittymiseen heijastuvat positiivisesti alueen työllisyysasteeseen vuosienkin kuluttua.
Asiakkaiden työllistyminen edistää myös verotulojen kasvua sekä
vähentää tarvetta toimeentulotukeen ja muihin avustuksiin. Kokeilu
lisää asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta myös muutoin kuin rahassa mitattavalla tavalla.
Työllisyyskokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti
pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien pääsyä työmarkkinoille. Työttömien henkilökohtaisen palvelun tarve korostuu etenkin pitkään työttöminä olleiden, vieraskielisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla.
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta
(kokeilulaki) on ollut kommentoitavana 24.1.2020 saakka
Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä
päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön kokeilujen
asiakasvolyymien mukaisesti. Oulun seudun kuntien osalta henkilöstöresurssit olisivat 64,5 henkilötyövuotta (htv, 2018 tiedot)). Htv-luvut
on laskettu vuoden 2018. TE-henkilöstön on tarkoitus siirtyä kokeilukuntien työnjohdon alaisuuteen.
Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää, että myös kunnat tuovat
kokeiluun omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden
kehittämiseksi. Kuntien oman resursoinnin viitearvona ministeriö
käyttää vuositasolla vähintään 15 %:n tasoa vuoden 2018
työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun kohdentuvan
henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen sekä muut kuin
lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille.
Asiakkaan ohjaus ja neuvontapalvelut sekä palvelun saatavuus
on tarkoitus toteuttaa ns. yhden luukun periaatteella.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työllisyyspalveluiden osalta kustannusten arvioidaan pienenevän
työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentyessä, mutta vastaavasti hyvinvointipalveluiden kustannusten ennakoidaan kasvavan
kokeilun aikana.
Työllisyyskokeilun pitkän tähtäimen tavoitteena on pysyvä malli,
jossa kunnalla on työllisyydenhoidossa vahva rooli.
Ohm. 20

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta

Ohm. 21

Sopimus yhteisten toimintojen kustannusten jakamisesta Oulun
seudun työllisyyden kuntakokeilussa

Ohm. 22

Sopimuksen liite koskien kustannusten jakoa kuntakokeilussa

Kunnanjohtaja:
Lumijoen kunta sitoutuu hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista
koskevaksi kokeilualueeksi vuosina 2020-2022 yhdessä muun
Oulun seudun kanssa. Sitoutumisen ehtona on, ettei hallituksen
esitys valtioneuvostossa ja eduskuntakäsittelyssä mahdollisine
muutoksineen merkittäviltä osin poikkea kuntien tavoitteiden
mukaisesta esityksen sisällöstä. Tämä edellyttää, että valmistelun
edetessä kokeilun resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin,
työnjakoon työttömyysturvatehtävässä, työnhakijaksi
ilmoittautumisen sujuvuuteen ja TE-toimiston työnantajayhteistyön
kohdentumiseen koskeviin reunaehtoihin ei tule merkittäviä Oulun
seudun kokeilualueen kannalta negatiivisia muutoksia. Oulun
kaupungin antamassa kokeilualueen lausunnossa esitetyt asiat tulisi
huomioida hallituksen esityksessä kokeilulaiksi.
Kuntakokeilun varmistuttua ja kokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi
arvioidaan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset resurssit ja tehdään
mahdolliset lisämäärärahaesitykset valtuustolle myöhemmin
keväällä. Lisäpanostuksia tarvitaan sekä henkilöstöresurssiin että
työympäristön luomiseen (työtilat, -välineet ym.) omalle ja
TE-keskuksesta siirtyvälle henkilöstölle kokeilun ajaksi.
Oulun seudun kunnat tekevät helmikuussa päätökset siitä,
osallistuvatko ne kokeiluun. Lumijoki osallistuu kokeiluun tämän
päätösesityksen ja sen ehtojen mukaisesti, mikäli myös muut
seudun kunnat tekevät asiassa myönteisen päätöksen. Muussa
tapauksessa kokeiluun osallistuminen arvioidaan vielä uudelleen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lumijoen kunnan sitoumus valtionavustushakemusten valmisteluun
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinaatiovastuulla vuonna 2020 avautuviin
kansallisiin rahoitushakuihin
Khall § 34
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus hyväksyi
11.6.2019 osaltaan esityksen Pohjois-Pohjanmaan alueen sote–tietohallintoyhteistyön, tietojohtamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluketjujen kehittämishankkeen (integraatio) toteuttamisesta
PPSHP:n koordinoimana. Kaikki sairaanhoitopiirin omistajakunnat
(khall 17.6.2019, § 141) ja lisäksi Reisjärven kunta ovat sitoutuneet
hankkeeseen ja työ hankkeen toteuttamiseksi on alkanut. PPSHP on
selvittänyt mahdollisuutta saada kehittämistyöhön taloudellista tukea
esimerkiksi kansallisten rahoitusten kautta.
Valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyen Valtioneuvosto on päättänyt asetuksilla Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Valtiovarainministeriön (VM) valmistelemana hankerahoituksen avaamisesta
(P-P:n laskennallinen osuus avustuksista n. 7%). Vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen
suuruus on noin 70 m€; toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksen suuruus vuosille 2020- 2021 on yhteensä noin 100-120
M€. Näiden lisäksi rahoitushaut ovat avautumassa vuoden 2020
osalta ns. muille kehittämishankkeille (STM, n. 20- 25 m€). Myös LAPE- (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) ohjelma jatkuu ja
sen rahoitukseen on varattu jo aiemmin 23,6 m€ vuosille 2020 2022.
Valtioneuvoston asetusten mukaan avustusta myönnetään pääsääntöisesti kunkin maakunnan kuntien ja kuntayhtymien yhteisille hankekokonaisuuksille. Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku tulee olla vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Lopullinen avustussumma määräytyy hyväksyttyjen hankehakemusten perusteella.
PPSHP:n hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2019 esittää PPSHP:n
jäsenkunnille, että em. valtionavustushauista haettaisiin hankerahoitusta PPSHP:n toimesta. PPSHP toimisi myös mahdollisten myönteisten rahoituspäätösten avulla toteutettavien maakunnallisten hankkeiden teknisenä hallinnoijana ja koordinoisi niiden toteutusta. Valtionavustushakemusten valmistelu ja itse hankkeet toteutetaan yhteistyössä P-P:n alueen sote-organisaatioiden kanssa.
Jäsenkunnilta pyydetään sähköpostitse 28.1.2020 saapuneella kirjeellä sitoutumista ed. esityksen mukaiseen toimintamalliin 15.2.2020
mennessä. Toiminnan tehostamisen ym. (ks.yllä) hankkeen edellyttämä omarahoitusosuus esitetään katettavaksi PPSHP:n jäsenkuntien
osalta pääosin sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksen ylijäämästä. Kunnille ei ole tulossa erillistä laskua omarahoitusosuuksista,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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mikäli kunnat ja sairaanhoitopiirin valtuusto esityksen hyväksyvät. Tämä sitoumus ei kuitenkaan koske tekstissä mainittua muiden kehittämishankkeiden (20-25 M€) hakua.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää sitoutua sote-uudistukseen liittyviin vuonna
2020 käynnistyvien kehittämishankkeiden hankerahoitushakuun
PPSHP:n hallituksen esittämällä tavalla: hankerahoitusta haetaan
PPSHP:n toimesta ja se toimii myös myönteisten rahoituspäätösten
avulla toteutettavien maakunnallisten hankkeiden teknisenä hallinnoijana ja koordinoijana yhteistyössä P-P:n alueen sote-organisaatioiden kanssa.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kiinteistönhoitajan toimen täyttölupa
Kehitys- ja elinvoimalautakunta 04.02.2020 § 10
Lumijoen kunnan kehitys- ja elinvoimalautakunnan
kiinteistönhoitopalvelut tuottavat ylläpitopalvelun Lumijoen kunnan
omistamille kiinteistöille, Lumijoen Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Lumijoen
kartanolle, Lumijoen vanhustentalo ry:lle sekä Kiinteistö Oy Lumijoen
Lumiranta II:lle ja Lumihoville. Lumijoen kunnan kehitys- ja
elinvoimalautakunta laskuttaa edellälueteltuja yhtiöitä myydyistä töistä.
Lautakunnan alaisuudessa kiinteistönhoitajia on aiemmin ollut kolme.
Kukin kiinteistönhoitaja vuorollaan hoitaa varallaoloviikon, joten
loma-aikoina kiinteistönhoitajat ovat varalla joka toinen viikko. Yksi
nykyisistä kiinteistönhoitajista on eläköitymässä vuoden 2020 aikana.
Vuoden 2020 talousarviossa koko kiinteistöpalveluihin on budjetoitu 6
kk ajalle neljäs kiinteistönhoitaja, jotta ns. hiljaista tietoa voidaan siirtää
uudelle henkilölle ja perehdyttäminen osittain tapahtuu nykyisen
kiinteistönhoitajan toimesta.
Kiinteistönhoitajan toimi täytetään toistaiseksi voimassa olevana
avoimen haun kautta. Koulutusvaatimuksena hakuilmoituksessa
edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta, sekä työkokemusta tai
mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Hakuilmoituksessa myös
edellytetään talotekniikkajärjestelmien tuntemusta, tiimityöskentely- ja
asiakaspalvelutaitoja, ajokorttia, osallistumista varallaoloon vuoroviikoin
sekä valmiutta oman auton käyttöön. Valittavalle henkilölle sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa
Ehdotus:
Lumijoen kehitys ja elinvoimalautakunta pyytää kunnanhallitukselta
täyttölupaa kiinteistönhoitajan vapautuvaan tehtävään.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 35
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää kehitys- ja elinvoimalautakunnalle
täyttöluvan kiinteistöhoitajan tehtävään.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kyösti Rajaniemi oli kokouksessa asian käsittely ja päätöksen ajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 36

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
-Väyrynen, Ukura, Ranta, osuus yhteisiin
Luovuttajina Väyrynen Aune kp., Marttila Elli, Väyrynen Teppo,
Väyrynen Timo, Mustonen Seija ja Väyrynen Juha
Luovutuksen saaja Marttila Kalle kp.
-Junno, koko kiinteistö, 752700 m2
Luovuttajina Saarela Janne, Sutela Marja, Sutela Tiina ja Väänänen
Veijo
Luovutuksen saajana Sutela Kaarlo
2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
-Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 7.1.2020
aluehallintovirastoille liittyen rajoittamislain ja Paras-puitelain
velvoitteiden jatkumiseen
3. Suomen kuntaliitto
-Kutsu kuudenteen Suomalais-venäläiseen
ystävyyskuntakongressiin 8.-10.6.2020 Zavidovossa ja Tverissä
4. KT kuntatyönantajat
-Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa
olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
-Kuntatyönantaja-lehti 1/2020
5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
-Yhtymähallituksen 20.1.2020 pöytäkirja
-Yhtymähallituksen 3.2.2020 pöytäkirja
6. Metsähallitus
-Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntahallituksen pöytäkirja 20.1.2020
8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Hallituksen pöytäkirja 28.1.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 37

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 38

- Menestyneiden lumijokisten muistaminen
- sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle kriteerien
valmistelu tehtäväksi
- Kuntalaisaloite - kuntosalin ilmainen käyttö eläkeläisille
(sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.2.2018 § 21, sivistyslautakunta
29.3.2016 § 37)
- Kunnantalon aukiolon ja joustavan työajan järjestely
- valmistellaan esitys
- Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi
- valmistellaan esitys
- 4h-kesäkahvila (tilat kunnalta)
- Varjakan viheralueet ym. huoltoasiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 24-31, 36-38
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 32-35
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: 32-35
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

