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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Hirvasniemi  Sirpa vpj.
Greus Teppo jäsen
Kauppi Arto jäsen
Keinänen Ville jäsen
Laitinen-Kauppi Sirpa jäsen
Tornio Jouni jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Klaavo Jaakko valtuuston 1. vpj
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä

ALLEKIRJOITUKSET

 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

39 - 45

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Arto Kauppi   Sirpa Laitinen-Kauppi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina
10.3.2020 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 39 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 39

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 40 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 40

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Sirpa Laitinen-Kauppi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kauppi ja Sirpa Laitinen-Kauppi.
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Kunnanhallitus § 41 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 41

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 42 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terveystalon sovintoehdotus (ohm. 23)

Khall § 42
 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 (§ 31) hylätä Lu mi-

joen kunnan ja Suomen Terveystalo Oyj:n neuvottelijoiden yhteisesti
esit tä män alustavan sovintoehdotuksen. Samalla kunnanhallitus
päät ti, että osapuolten vä li sen palvelusopimuksen kohdan 27 mu kai-
ses ti sopimusriita siir retään Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Pää tös annettiin tiedoksi valtuustolle 17.2.2020.

 Suomen Terveystalo Oyj kertoi kunnanhallituksen 10.2. päätöksen
jälkeen toi vo van sa edelleen sovintoratkaisua tilanteeseen ja toimitti
uuden so vin to eh do tuk sen 17.2.2020. Valtuuston kokouksessa
läsnäolleet kun nan hal li tuk sen jäsenet kuulivat kokouksen jälkeen
uudesta eh do tuk ses ta ja kunnanhallituksen ylimääräinen kokous
päätettiin pitää 26.2.2020 vastauksen antamiseksi.

Ohm. 23 Terveystalon sovintoehdotus (luottamuksellinen)

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja valmistelee vastauksen
yhteistyössä lakimiehen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 43 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulukuraattori

Khall § 43
 Kunnanhallitus on keskusteluasioissa 25.11.2019 sopinut alus ta vas-

ti, että koulukuraattorin palveluita voitaisiin määräaikaisesti lisätä.
Ku raat to ri na nyt oman muun työnsä ohella toimiva vt. so si aa li työn te-
ki jä ei voi lisätä työpanostaan (n. 30 % työajasta) koululla. Vi ran hal ti-
jan työtehtävien ns. kak sois roo li ei ole tarkoituksenmukainen rat kai-
su. Käytännössä myös kunnan sosiaalihuollon laaja-alaiset tehtävät
edel lyt tä vät kokoaikaista viranhaltijaa.

 Tällä hetkellä on arvioitu, että koulukuraattorin riittävä työaika voisi
ol la 60 % kokotyöajasta eli noin 3 päivää viikossa. Panostamalla
ku raat to rin työhön voitaisiin pitkällä aikavälillä keventää las ten suo je-
lun toimenpiteiden tarvetta. Kuraattori toimisi sivistys- ja hy vin voin ti-
lau ta kun nan alaisuudessa, mutta hänen esimiehenään toimisi
hyvinvointipäällikkö.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää koulukuraattorin määräaikaisen tehtävän
täyttöluvan 9.3 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Työtehtävä on
osa-aikainen, 60% kokonaistyöajasta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 44 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen Kuitu Oy:n yhtiökokouksen edustajan valinta 13.3.2020 yhtiökokoukseen

Khall § 44 Lumijoen Kuitu Oy:n yhtiökokous pidetään 13.3.2020 klo 14.30
alkaen. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää
yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät
toimintaohjeet.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Lumijoen Kuitu Oy:n
yhtiökokoukseen.

Päätös: Lumijoen Kuitu Oy:n yhtiökokousedustajaksi 13.3.2020 kokoukseen
nimettiin Arto Kauppi.
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Kunnanhallitus § 45 26.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 45

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
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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: 39-42, 45

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

Pykälät: 43-44

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: 43-44

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.


