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Kunnanvaltuusto § 40 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvalt § 40
 Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol mas-

osaa valtuutetuista on läsnä (KuntaL 103.1 §).

 KuntaL 94.4 §:n ja hallintosäännön 83.2 §:n mukaan kutsu val tuus-
ton kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen ko-
kous ta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs nä-
olo-oi keus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on tie do-
tet ta va kunnan verkkosivulla.

 Käytäntönä lisäksi on ollut, että kutsu julkaistaan Rantalakeus -leh-
des sä ja kunnan ilmoitustaululla.

 Merkitään, että kutsu on
 - jaettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.9.2020 ja
 - julkaistu kunnan verkkosivulla 22.9.2020

 Lisäksi kutsu on  julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
22.9.2020 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 23.9.2020

 Merkitään, että esteestä ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut:
  - Riekki Juha
  - Klaavo Jaakko

 Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
 15  varsinaista valtuutettua.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanvaltuusto § 41 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvalt § 41
 Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laa-

di tun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta ko kouk ses-
sa (hallintosääntö 103.2 §).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Jaana Ollakka.
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Kunnanvaltuusto § 42 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Kvalt § 42
 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei

valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 173 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 43 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen (ohm. 22-23)

Khall 21.09.2020 § 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.

Kvalt § 43

Ohm. 22 Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje 18.8.2020
Ohm. 23 Perussopimus

Päätös: Valtuusto hyväksyi  Pohjois-Pohjanmaan liiton muutetun
perussopimuksen.
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Kunnanhallitus § 174 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 44 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen toimintaa koskeva kuntien välinen
yhteistoimintasopimus vuosille 2021 - 2024 (ohm. 24)

Khall 21.09.2020 § 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;



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 5/2020 8

Kunnanhallitus § 174 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 44 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 2) kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yh teis toi min ta so pi-
mus.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 44

Ohm. 24 Yhteistoimintasopimus vuosille 2021-2024

Päätös: Valtuusto
 1)  hyväksyi Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen yh teis toi-

min ta so pi muk sen vuosille 2021 - 2024 ja
 2) valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan yh teis toi min-

tasopimuksen.
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Kunnanhallitus § 175 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 45 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen alueen kuntien yhteistoimintasopimuksen
uusiminen (ohm. 25)

Khall 21.09.2020 § 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
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Kunnanhallitus § 175 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 45 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

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

 2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Lumijoen
kunnan puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 45

Ohm. 25 Luonnos uudeksi yhteistoimintasopimukseksi

Päätös: Valtuusto
 1) hyväksyi uuden Oulu-Koillismaan pelastustoimen yh teis toi min ta-

so pi muk sen ja
 2) valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Lumijoen

kunnan puolesta.
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Kunnanhallitus § 176 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 46 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi (ohm. 26)

Khall 21.09.2020 § 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.
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Kunnanhallitus § 176 21.09.2020
Kunnanvaltuusto § 46 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ohm. 108a         Lausunto

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.

Kvalt § 46

Ohm. 26 Lausunto

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanvaltuusto § 47 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen aloitteet

Kvalt § 47
 Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen

asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Päätös: Todettiin, että aloitteita ei ollut.
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Kunnanvaltuusto § 48 26.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kvalt § 48
 Käytiin keskustelu tulevan valtuuston koosta, luottamushenkilöiden

kokouspalkkioista sekä vuoden 2021 veroprosentista.

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
14.34.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
val mis te lua tai täytäntöönpanoa:

Pöytäkirjan pykälät: 40-42, 46-48

HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la:

Pöytäkirjan pykälät:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vai kut taa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt vir heel li ses sä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lain vas tai nen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Pöytäkirjan pykälät: 43-45

Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi,
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al-
le kir joit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jen-
nök se nä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi
lähettää postitse postin tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le
ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal lin to vi ran omais ten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti-
mak sua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-
omai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä-
mi ses tä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä ai ka na.

Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika lue taan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä ajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat kes key tet ty nä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä mää rä ajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, postiosoite: PL 189, 90101 OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Puhelin: 029 56 42800, Fax: 029 56 42841, Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi


