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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus § 167 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 167

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Kokouksen aluksi NORSU ry:n Riikka Hautala kertoi
Leader-toiminnan tulevasta rahoituskaudesta 2021-2027.
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Kunnanhallitus § 168 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 168

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kauppi ja Ville Keinänen.
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Kunnanhallitus § 169 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 169

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kaksi lisälista-asiaa käsiteltäväksi:
Ruutikankaan yhtiökokousedustajan valinta ja liiketonttien
hinta-asian. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 170 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokouksen 31.8.2020 päätösten täytäntöönpano (ohm. 100)

Khall § 170
 KuntaL 39 §:n  kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta

sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.

 Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Ohm. 100 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 31.8.2020 pidetyn
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muuten ole lainvastaisia, joten päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 171 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 101-103)

Khall § 171
 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 8.9.2020
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Kunnanhallitus § 171 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1.9.2020
  perusturvalautakunta 27.8.2020

Ohm. 101-103 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 § 172 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 12.8.-16.9.2020 (ohm. 104-105)

Khall § 172
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

12.8.-16.9.2020, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 104-105 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 173 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen (ohm. 106-107)

Khall § 173 Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt uuden pe rus so pi mus luon-
nok sen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Sopimusta on ehdotettu
muutettavaksi, kos ka kuntavaalien ajankohta vaihtui vuonna 2017 ja
sen vuoksi myös Poh jois-Poh jan maan liiton edustajainkokouksen
jär jes tä mis ajan koh taa on muu tet ta va. Kuntavaalit pidetään
huhtikuun kol man te na sun nuntaina.

 Perussopimuksessa on samalla kertaa tarkistettu sopimuksen 4 § ja
5 § vastaamaan aluekehityslakia ja 16 § vastaamaan voimassa
olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia.

 Perussopimuksen muutokset on esitetty oheismateriaalissa
olevassa perussopimuksessa sivuilla 5-6 ja sivulla 8.

Ohm. 106 Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje 18.8.2020
Ohm. 107 Perussopimus

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutetun
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen oheismateriaalissa
esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 174 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen toimintaa koskeva kuntien välinen
yhteistoimintasopimus vuosille 2021 - 2024 (ohm. 107a)

Khall § 174
 Ympäristötoimen toimintaa koskeva kuntien välinen voimassa oleva

so pi mus kattaa vuodet 2017 - 2020. Ympäristötoimi on valmistellut
uu den sopimusluonnoksen vuosille 2021 - 2024. Oulun seudun ym-
pä ris tö toi mi -liikelaitoksen johtokunta esittää Oulun kau pun gin hal li-
tuk sen ja edelleen kaupunginvaltuuston sekä ympäristötoimen mui-
den sopimuskuntien hyväksyttäväksi ympäristötoimen val mis te le-
man esityksen kuntien väliseksi yhteistoimintasopimukseksi vuosille
2021 - 2024.

 Oulun kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaan joh to-
kun nas sa on yhdeksän jäsentä. Johtokunnan kokoonpanoksi eh do-
te taan edellisen kauden kaltaisesti, että Oulun kaupungilla on joh to-
kun nas sa kuusi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kolme
joh to kun nan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat
muis ta sopimuksen allekirjoittaneista kunnista. Viimeksi mainitut kol-
me jäsentä ja varajäsentä vaihdetaan sopimuskausittain.

 Joh to kun nan toimikausi alkaa 1.6.2021 sen jälkeen, kun Oulun kau-
pun gin hal li tus on valinnut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet so-
pi ja kun tien esityksistä. Puheenjohtajana toimii Oulun kaupungin va-
lit se ma edustaja ja varapuheenjohtajana kolmesta muusta var si nai-
ses ta jäsenestä kuntien yhteisesti nimeämä edustaja.

 Sopimusluonnoksen mukaan vuosina 2021 - 2024 Kempeleen, Li-
min gan ja Muhoksen kunnilla on johtokunnassa yhteensä kolme jä-
sen tä ja varapuheenjohtajuus. Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon
kun nat va lit se vat johtokuntaan varajäsenet, joilla on kokouksissa
läs nä olo- ja puheoikeus ja jotka toimivat johtokunnassa Kempeleen,
Li min gan ja Muhoksen kuntien valitsemien jäsenten hen ki lö koh-
taisina va ra jä se ni nä.

 Vuosina 2017 - 2020 Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kunnilla oli
var si nai nen jäsenyys ja Kempeleen, Limingan ja Muhoksen kunnilla
va ra jä se nyys. Varapuheenjohtajuus oli Lumijoella.

 Yhteistoimintasopimusta käsiteltiin Oulun seudun kuntajohtajien ko-
kouk sessa 25.6.2020.

Ohm. 107a Yhteistoimintasopimus vuosille 2021-2024

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 1) se hyväksyy Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen yh teis toi-
min ta so pi muk sen vuosille 2021 - 2024 ja;

 2) kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yh teis toi min ta so pi-
mus.
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Kunnanhallitus § 174 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 175 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen alueen kuntien yhteistoimintasopimuksen
uusiminen (ohm. 108)

Khall § 175 Pelastuslain 24 § 3 mom. mukaan pelastustoimen alueeseen kuu lu-
vil la kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. So-
pi muk sen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kun ta-
lais sa säädetään perussopimuksen muuttamisesta. Muuten so pi-
muk seen sovelletaan, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään
kun ta lais sa. Oulu-Koillismaan pelastustoimen yh teis toi min ta so pi-
mus ta on edellisen kerran päivitetty kuntaliitosten johdosta vuonna
2012.

 Perussopimus on kuntien välinen sopimus ja sen muuttaminen ta-
pah tuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä. Kuntalain 410/2015
57 § 1 mom. mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vä hin-
tään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vä hin-
tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 Vaalan kunnan pelastustoimen siirtyminen Oulu-Koillismaan pe las-
tus lii ke lai tok sel le merkitsee paitsi yhteistoimintasopimuksen uu si-
mis ta mm. erilaisten sopimusten solmimista Oulun ja Kajaanin kau-
pun kien sekä Vaalan kunnan välillä (esim. kaluston siirto kir jan pi to-
ar vos ta 31.12.2020). Henkilöstö siirtyy Kajaanin kaupungin pal ve luk-
ses ta Oulun kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, jon-
ka vuoksi on käytävä yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstön siir ty mi-
seen liittyy mm. lomapalkkavelkojen maksaminen vastaanottavalle
or ga ni saa tiol le ja mahdollisten palkkoihin kohdistuvien velkojen
(esim. varallaolokiista) jääminen edellisen työnantajan vastuulle.
Mui den saamisten ja velkavastuiden rajapäiväksi sovitaan
31.12.2020.

 Valtioneuvosto on 1.7.2020 julkaistulla päätöksellä 528/2020 muut-
ta nut pelastustoimen alueista annettua valtioneuvoston päätöstä
(174/2002) ja lisännyt päätökseen uuden määräajan pelastuslain 24
§ 3 mom. tarkoitettujen sopimusten muuttamiselle. Päätöksen
528/2020 mukaan pelastustoimen alueisiin kuuluvat kunnat alueella
21. Oulu-Koillismaa ovat 1.1.2021 alkaen: Hailuoto, Ii, Kempele,
Kuu sa mo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski,
Tyr nä vä, Utajärvi, Vaala. Määräaika voimassa olevien sopimusten
muut ta mi sel le on 31.10.2020.

 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta on 12.8.2020
hyväksynyt uuden Yhteistoimintasopimuksen 1.1.2021 ja lähettänyt
sen yhteistoimintakuntiin hyväksymistä varten. Samalla kuntia on
pyydetty päättämään ja ilmoittamaan yhteistoimintasopimuksen
allekirjoittajan.

Ohm. 108 Luonnos uudeksi yhteistoimintasopimukseksi

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
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Kunnanhallitus § 175 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 1) hyväksyy Oulu-Koillismaan uuden Oulu-Koillismaan
pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja;

 2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Lumijoen
kunnan puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 176 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi (ohm. 108a)

Khall § 176
Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö
ovat pyytäneet lausuntoa 25.9.2020 mennessä hallituksen esi tys-
luon nok ses ta koskien so si aa li- ja terveydenhuollon sekä pe las tus toi-
men järjestämistä kos ke vaa uudistusta. Lausuntopyyntöön vastataan
säh köi sel lä kyselyllä.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa to-
teu te taan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja
pe rus te taan maakunnat. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hy vin-
voin ti- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-
ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saa ta-
vuut ta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
vas ta ta yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin
ja hillitä kustannusten kasvua. Perustettaville uusille maakunnille ol-
laan siirtämässä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe las tus-
toi men järjestämisestä.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
pal ve lu jen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa sekä
var mis taa maakuntien pelastuslaitosten mahdollisuus tuottaa en si-
hoi to pal ve lu ja koko maassa.

Luonnoksessa oleva sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
pe rus tuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan
ra hoi tuk seen. Lausuntoon pyydetään arviota, miten rahoitusratkaisun
eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden la ki sää teis-
ten tehtävien rahoitustarvetta.

Maakuntajakoon liittyvät luonnoksen kommenttipyynnöt eivät koske
Poh jois-Poh jan maa ta.

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason eli so-
te-maa kun nan, perustamisen ja palvelujen kannalta keskeiset lait:
maa kun ta la ki, laki sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämisestä, laki
pe las tus toi men järjestämisestä, niiden yh tei nen voimaanpanolaki ja
maa kun tien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta kos ke-
van lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntia kos ke-
van lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien
muut ta mi sek si.

Lausuntopyyntö sisältää 90 monivalintakysymystä, joihin vastataan
säh köi ses ti.

Ohm. 108a         Lausunto
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Kunnanhallitus § 176 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus antaa pyydetyn sähköisen lausunnon so si aa li- ja ter-
vey den huol lon sekä pe las tus toi men järjestämistä kos ke van
uudistuksen esi tys luon nok seen oheismateriaalin mukaisesti.
Lausunto annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös:       Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 177 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kannanotto potilasvakuuttamista koskevaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kyselyyn

Khall § 177
Potilasvakuutus on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka
tar koi tuk se na on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun
ter vey den- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen po ti-
las va hin gok si katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla po ti las-
va kuu tus antaa vakuutusturvaa vahingon aiheuttajille heille mah dol-
li ses ti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta. Po ti las va-
kuu tuk sen ottaminen on potilasvahinkolaissa (585/1986) säädetty
pa kol li sek si potilaan vakuutusturvan takaamiseksi. Va kuut ta mis vel-
vol li suus on asetettu Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa
har joit ta vil le yhteisöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat lakiin. Va-
kuu tus yh tiö ei voi tämän vuoksi siirtää vakuutuksenottajalle lakia an-
ka ram pia velvoitteita tai antaa parempia etuja, taikka sopia lakia pie-
nem mis tä tai suuremmista korvausetuuksista. Potilasvakuutus on
sik si vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöllä sa man-
lai nen.

Potilasvakuutuslaki hyväksyttiin Eduskunnassa vuonna 2019 ja laki
kor vaa nykyisen potilasvahinkolain. Potilasvakuutuslaki tulee voi-
maan 1.1.2021. Lailla uudistetaan nykyisen potilasvakuutusta kos-
ke van lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Sai raan hoi to pii-
rien kannalta muutos on merkittävä, koska ensi vuoden alusta po ti-
las va hin ko jen korvaamista ei voi enää järjestää Po ti las va kuu tus kes-
kuk sen kautta. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat voivat myös it se näi-
ses ti hoitaa jatkossa potilasvakuuttamisen.

Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä ovat päättäneet perustaa yh-
des sä omistetun keskinäisen potilasvakuutusyhtiön. Vakuutusyhtiön
pe rus ta mi nen edellyttää vielä Finanssivalvonnan (Fiva) toimilupaa.
Ta voit tee na on, että yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021
alus sa. Mikäli toimilupaa ei saada ensi vuoden alkuun voimaan,
PPSHP hankkii potilasvakuutuksen väliaikaisesti kaupallisilta toi mi-
joil ta oman potilasvakuutusyhtiön toiminnan käynnistymiseen saak-
ka.

Sairaanhoitopiirit rahoittaisivat jatkossa potilasvahinkoriskit yhteisen
va kuu tus yh tiön kautta. Potilasvahinkotapausten ratkaisu kuuluu
edel leen kin Potilasvakuutuskeskukselle. Myöhemmin yhtiön pe rus-
ta mi sen jälkeen vakuutusyhtiöön voivat tulla mukaan myös muut
Suo men sairaanhoitopiirit.

Keskinäisen vakuutusyhtiön kautta päästään kustannusten ja va-
raus ten läpinäkyvyyteen sekä oikeaan tasoon. Keskinäisen yhtiön
myö tä syntyy myös suora yhteys potilasriskien hallintaan. Va kuu tus-
yh tiö perustetaan vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä,
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Kunnanhallitus § 177 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

kos ka Potilasvakuutuskeskus hoitaa jatkossakin po ti las va hin ko ta-
paus ten ratkaisut. Myönteisenä piirteenä on myös se, että si joi tus toi-
min nan tuotot alentavat suoraan vakuutusmaksuja ja va kuu tus toi-
min nan mahdollinen ylijäämän käsitteleminen on omassa pää tän tä-
val las sa. Näin ollen yhtiöön sijoitettava pääoma saadaan kuoletettua
ly hyes sä ajassa.

Jäsenkuntien potilasvakuuttaminen

Sairaanhoitopiirin potilasvakuutus on tähän saakka kattanut suoraan
myös sen jäsenkuntien potilasvahingot. Jäsenkuntien ei ole tarvinnut
ot taa potilasvakuutusta lainkaan, vaan sairaanhoitopiirin vakuutus
on kattanut automaattisesti myös sen jäsenkunnat.

Uuden lain mukaan kunnat voivat ottaa itsenäisesti haluamastaan
va kuu tus yh tiös tä potilasvakuutuksen tai kunnat hoitavat edelleen va-
kuu tus tur van sa sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksen kautta. PPSHP
on kerännyt vuosittain jäsenkunniltaan asukaslukuun poh jau tu vaa
val mius ra has to mak sua, jolla on katettu po ti las va kuut ta mi ses ta ai-
heu tu neet kustannukset.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kirjeellään
13.8.2020 esittänyt jäsenkunnilleen, että ne olisivat edelleen mukana
sai raan hoi to pii rin potilasvakuutuksessa. Tällöin po ti las va kuut ta mi-
nen ja sen rahoitus ovat yksi selkeä kokonaisuus ja maakunnan jul-
ki sen terveydenhuollon vakuuttaminen voidaan hoitaa sai raan hoi to-
pii rin vakuutuksen ja perustettavan Suomen keskinäinen po ti las va-
kuu tus yh tiön kautta. Hallitus pyytää jäsenkuntiaan ilmoittamaan
30.9.2020 mennessä halukkuudestaan v. 2021 alusta alkaen:

1. olla mukana edelleen sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksessa
tai 
2. vaihtoehtoisesti hankkivan itsenäisesti oman po ti las va kuu tuk sen
yksityiseltä potilasvakuutusta tarjoavalta vakuutusyhtiöltä

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Lumijoen kunta ilmoittaa PPSHP:n
hallitukselle olevansa vuoden 2021 alusta edelleen mukana sai raan-
hoi to pii rin po ti las va kuu tuk ses sa.

Päätös:       Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 178 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto Oulun seudun joukkoliikenteen kustannusjaon muuttamisesta kuntarajat
ylittävillä linjoilla

Khall § 178 Oulun seudun joukkoliikenne on kehittynyt myönteisesti (COVID
19-pan de mi aan saakka). Tarjonnan lisäyksen myötä mat kus ta ja-
mää rät ovat kasvaneet Oulun seudulla vuosien 2015?2019 välillä jo-
pa 35 %. Vuonna 2019 matkamäärät kas voi vat 6,5 %.

Lipputulojen kasvun ja uusien kilpailutusten myötä kuntien mak sa-
mat kustannukset kuntarajat ylittävästä liikenteen hankinnasta ovat
ol leet laskussa vuo des ta 2015. Kustannustenjako seudun kuntien
vä lil lä puhututtaa kuitenkin aika ajoin. Voimassa oleva seu tu lii ken-
teen kustannusjakomalli on tehty ilman riit tä viä lähtötietoja ennen
Oulun joukkoliikenteen aloittamista, ja asiaan on pää tet ty palata,
kun tilastotietoja matkustuksesta on käytettävissä.

Nykyisessä kus tan nus ja ko mal lis sa nettokustannukset jaetaan
kilpailukohteittain arvioperusteisesti nii den kuntien kesken, joita
kyseisen kohteen liikenne palvelee käyttäen vuoden 2014
ulospendelöintitilastoja.

Tilanne on nyt muuttunut käytettävissä olevien lähtötietojen osalta.
Oulun joukkoliikenteellä on nykyään käytössä varsin tarkat tiedot
liikenteen tar jon nas ta ja kysynnästä, joten on pystytty selvittämään
uutta kus tan nus ten ja ko ta paa, jossa kustannukset pystytään
kohdentamaan tarkemmin ja pe rus tel lum min kunnille.

Kustannustenjakomallia työstettiin yhteistyössä kuntien kanssa.
Kun kin kunnan kanssa on pidetty palaveri huhtikuussa 2020, jolloin
käytiin läpi kun nan näkökulmaa kustannustenjakoperiaatteisiin.
Selvitystyötä on lisäksi ohjannut seudullinen joukkoliikennetyöryhmä.

Kaikille kunnille oli selvitystyön aikana tärkeää, että kustannusmalli
on suhteessa kustannusten syntymisen kanssa (aiheuttajaperiaate)
ja että kustannusjakomalli kannustaa toimivaltaista viranomaista ja
kuntia suosimaan ja kehittämään joukkoliikenteen käyttöä. Tämän
vuoksi päädyttiin esittämään mallia, jossa kustannukset ja tulot
jaetaan erikseen.Kustannustenjako koskee ainoastaan kuntarajat
ylittäviä seutulinjoja.

Kunkin kunnan rahoitusosuus muodostuu seuraavasti:
- Kohteen bruttokustannukset jaetaan linjakilometrien (50 %) ja
nousujen (50 %) suhteessa niille kunnilla, joita kohde palvelee
- bruttokustannuksista vähennetään kunnan asukkaiden maksamat
lipputulot

Taulukko:

Kustannusosuuksien vertailu vuoden 2019 laskelman perusteella
Laskelma on tarkoitus tarkistaa vuosittain. Lopulliset kustannukset
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Kunnanhallitus § 178 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

määräytyvät vuosittain sopimuskorvausten ja lipputulojen myötä.

Kunta Uusi laskentaan perustuva
kustannusosuus

Aiempi arviontiin perustuva
kustannusosuusi

OULU
II
KEMPELE
LIMINKA
LUMIJOKI
MUHOS
TYRNÄVÄ

46,7 %
11,1 %
17,2 %
8,8 %
1,6 %
10,9 %
3,6 %

47,8 %
7,6 %
16,9 %
7,2 %
1,3 %
13,0 %
6,3 %

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus hyväksyy Oulun joukkoliikenteen esityksen kuntien
 välisen joukkoliikenteen kustannusjaon muuttamisen kuntarajat
 ylittävillä linjoilla.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 179 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistuminen Leader-ryhmä Nouseva Rannikkoseutu ry:n paikallisen
kehittämisstrategian toteutukseen ja rahoitukseen vuosina 2021-2027 (ohm. 109)

Khall § 179
 Leader-ryhmä Nouseva Rannikkoseututu ry (NORSU ry) esittää Hai-

luo don, Li min gan, Lumijoen, Pyhäjoen, Siikajoen ja Tyrnävän kun nil-
le sekä Raa hen kaupungille, että ne osallistuisivat  kuntiin toi mi te tun
saa te kir jel män mukaisesti.

 Lumijoen kunnan rahoitusosuus on tulevalla toimintakaudella noin 8
670 eu roa/vuo si (n. 4,40 euroa/asukas).

Ohm. 109 Norsun kirje 4.6.2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Lumijoen kunta osallistuu NORSU ry:n
pai kal li sen ke hit tä mis stra te gian toteutukseen ja rahoitukseen vuo si-
na 2021 - 2027 esitetyllä kuntarahoitusosuudella (8 670 euroa/vuosi)
edel lyt täen, että myös muut kunnat ja Raahen kaupunki tekevät
myönteiset päätökset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 180 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteisto Oy Lumijoen Kartanon maksuvalmius ja taloudellinen tilanne (ohm. 110-112)

Khall § 180
 KuntaL 7:47 §:n ja 7:48 §:n sekä Lumijoen kunnan hallintosäännön

4:18 §:n ja 4:19 §:n mukaan kunnanhallitus osana konsernijohtoa
vas taa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jär jes tä mi-
ses tä. Kunnan konserniohjeessa 4.1 ja 4.4 kappaleissa on mää ri tel-
ty tarkemmin tytäryhteisöjen konserniraportoinnista kun nan hal-
litukselle.

 Kunnanjohtaja esittelee Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon
taloudellista ja toiminnallista tilannetta.

Ohm. 110 Maksuvalmius ja vuokrasaamiset erittely 30.06.2020
Ohm. 111 Talousarviovertailu 30.06.2020
Ohm. 112 Tase 30.06.2020

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Jouni Tornio ja Jaakko Klaavo ilmoittivat esteellisyytensä ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 181 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon yhtiöjärjestys (ohm. 113)

Khall § 181
 KuntaL 7:47 §:n ja 7:48 §:n sekä Lumijoen kunnan hallintosäännön

4:18 §:n ja 4:19 §:n mukaan kunnanhallitus osana konsernijohtoa
vas taa kuntakonsernin omistajapolitiikasta, konserniohjauksesta ja
-val von nan järjestämisestä.

 Kiinteistö Oy Lumijoen kartanon yhtiöjärjestys on päivitetty vas taa-
maan kunnan omistaman osakeyhtiön yhtiöjärjestystä. Yh tiö jär jes te-
ty on päivitetty edellisen kerran vuonna 2005.

Ohm. 113 Uusi yhtiöjärjestys

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Lumijoen Kartano Oy:n yh tiö jär-
jes tyk seen tehtävät muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Jouni Tornio ja Jaakko Klaavo ilmoittivat esteellisyytensä ja pois tui-
vat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 15/2020 24

Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 75 08.09.2020
Kunnanhallitus § 182 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eläköityvän puhtauspalvelutyöntekijän tilalle uuden henkilön palkkaaminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 08.09.2020 § 75

 Yksi puhtauspalvelualan työntekijä on ilmoittanut irtisanoutuvansa
eläköitymisen vuoksi. Tällä hetkellä työntekijöitä ei ole yhtään
ylimääräistä ja eläköityvän henkilön tilalle on tarvetta palkata uusi
henkilö.

 Myös korona tilanne on lisännyt siivouksen tarvetta ja mahdollisesti
tämän tilanteen pitkittyessä lisähenkilöstölle olisi tarvetta puhtau- ja
ruokapuolella.

Ehdotus:  Lautakunta päättää esittää täyttölupaa vapautuvaan työsuhteeseen.
Lautakunta päättää vahvistaa henkilöresurssia ateria- ja
puhtauspalveluihin määräaikaisella työsuhteella toukokuun 2021
loppuun asti. Perusteluna määräaikaisen henkilön palkkaamiseen
on korona-epidemian takia tehtävä palvelutason nosto ateria- ja
puhtauspalveluissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 182

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan puhtauspalveluiden työntekijän
palk kaa mi seen. Kunnanhallitus myöntää myös luvan yhden mää rä-
ai kai sen työntekijän palkkaamiseen ateria- ja puhtauspalveluihin
tou ko kuun 2021 loppuun saakka korona-epidemiasta aiheutuvien li-
sä teh tä vien vuoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 76 08.09.2020
Kunnanhallitus § 183 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistötietojen päivittäminen vuonna 2021

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 08.09.2020 § 76

 Kunnan kiinteistötietokanta ei ole kaikilta osin ajantasalla. Tämän
vuoksi kiinteistöverotuloja ei saada kaikista mahdollisista
kiinteistöistä kunnan alueella. Kiinteistötietokannan päivittäminen on
todella paljon aikaa vievää työtä ja sitä ei voi hoitaa kunnolla oman
työn ohella. Muiden kuntien kanssa keskusteltaessa aiheesta on
heidän neuvonsa ollut palkata työhön täysipäiväinen henkilö, jotta
asia menee eteenpäin.

 Kiinteistötietojen ajantasalle saattamisen hyötyinä ovat tarkemmat
tiedot kunnan rakennuskannasta sekä kiinteistöverojen ajantasalle
saattaminen. Kiinteistöjen osalta kunnassa saattaa olla isojakin
kiinteistöjä, joille ei ole haettu rakennuslupaa. Näiden kiinteistöjen
osalta myös rakennusluvan edellyttäminen on välttämätöntä. Myös
tulisijalliselle rakennukselle tulisi olla rakennuslupa.

Ehdotus: Lautakunta päättää aloittaa kiinteistötietojen päivityksen.
Kiinteistötietojen päivityksen yhteydessä kaikista yli 75 m2
rakennuksista, joilla ei ole rakennuslupaa eikä tulisijaa, tullaan
kiinteistön omistajaa tai haltijaa vaatimaan hakemaan
rakennuslupaa rakennukselleen. Kaikista rakennuksista, joilla ei ole
rakennuslupaa ja, joissa on tulisija, tullaan vaatimaan
rakennuslupaa kiinteistön omistajalta tai haltijalta.

 Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle uuden
määräaikaisen henkilön palkkaamista kiinteistötietokannan
päivittämiseen vuoden 2021 ajaksi. Hänen tehtäviinsä voi kuulua
myös muita kehitys- ja elinvoimatoimen alaisia töitä. Henkilöllä tulee
olla riittävä rakennustekninen koulutus (insinööri tai sitä korkeampi
tutkinto) toimeen.

Päätös: Lautakunta päätti, että vuoden 2021 talousarvioon varataan
henkilöresurssi kehitys- ja elinvoimapalveluihin kiinteistötietojen
päivitykseen ja muihin kehitys- ja elinvoimapalveluiden tehtäviin.

Khall § 183

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan määräaikaisen työntekijän
palkkaamiseen kiinteistötietokannan päivittämistä varten vuodeksi
2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 184 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 184 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 7 kpl
 -Maijala, määräala (uusi), 26011 m2
 Luovuttajana Niskasaari Eero
 Luovutuksen saajina Oksa Juho ja Niina
 -Vilpola, koko kiinteistö, 2000 m2
 Luovuttajina Kiukas Annikki ja Raimo
 Luovutuksen saajina Visuri Tuomas, Essi, Olavi ja Mainio-Visuri

Marja-Liisa
 -Saranpää, koko kiinteistö, 3056 m2
 Luovuttajina Pinola Paavo ja Eila
 Luovutuksen saajina Pinola Jani ja Konola Kati
 -Kipakka, koko kiinteistö, 1464 m2
 Luovuttajana Lumijoen kunta
 Luovutuksen saajina Hyry Satu ja Eino
 -Puikkari, koko kiinteistö, 2000 m2
 Luovuttajina Lyytikäinen Anna ja Kauko
 Luovutuksen saajana Lyytikäinen Esa
 -Tuomaala, koko kiinteistö, 1240 m2
 Luovuttajina Haaraniemi Hilkka ja Haaraniemi Onni kp.
 Luovutuksen saajana Rankinen Pekka
 -Hyryläinen, koko kiinteistö, 35237 m2
 Luovuttajina Hyry Eino ja Satu
 Luovutuksen saajina Tolonen Elina ja Anttonen Ville

2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen

aluehallintoviraston toimialueelle
3. Pohjois-Pohjanmaan liitto

 -Maakuntahallituksen 17.8.2020 päätöksiä
 -Maakuntahallituksen 17.8.2020 pöytäkirja
 -Maakuntahallituksen 14.9.2020 päätöksiä

4. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 17.8.2020 pöytäkirja
 -Hallituksen 24.8.2020 pöytäkirja
 -Hallituksen 1.9.2020 pöytäkirja

5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 24.8.2020 pöytäkirja
 -Yhtymähallituksen 21.9.2020 pöytäkirja

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 185 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan omistamien liiketilatonttien hinnoittelu

Khall § 185 Kunnan omistuksessa on muutamia liiketila- tai asuin ra ken nus/lii ke-
ti la ton tik si kaavoitettuja tontteja. Näille tonteille ei ole määritelty
myyn ti hin taa kunnanhallituksessa. Nyt on esitetty halukkuutta ostaa
yk si tällainen tontti.

 Kunnan asemakaava-alueella olevat asuintalotonttien hinnat ovat 3
– 7 € / m2 ja teollisuustonttien hinnat 3 € / m2.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää liiketonttien hinnaksi 5 € / m2 ase ma kaa-
va-alu eel la. Asemaakaava-alueen ulkopuolella hintaa tarkastellaan
ta paus koh tai sesti.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 186 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ruutikangas Oy:n yhtiökokousedustaja

Khall § 186 Kunnanhallitus valitsee Ruutikangas Oy:n lokakuussa 2020
pidettävään yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan ja hänelle
varahenkilön.

Päätös: Yhtiökokousedustajaksi valittiin kunnanjohtaja ja hänen varalleen
Arto Kauppi.

 Eino Jakkulua ilmoitti esteellyytensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 187 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 187 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

 - Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talous- ja
toimintasuunnitelman lausuntopyyntö

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 188 21.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 188

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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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: 167-176, 178, 180, 184, 187-188

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

Pykälät: 177, 179, 181-183, 185-186

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: 177, 179, 181-183, 185-186

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.


