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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 263
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 264
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Arto Kauppi ja Ville Keinänen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Keinänen ja Teppo Greus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 265
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Vuoden 2020 talousarvion muutos - VM:n muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020 (ohm. 162-163)
Khall 17.08.2020 § 152
Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset sekä kokouksessaan
1.6.2020 (§ 118) muutospäätöksen tiedoksi.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 7.8.2020 muutospäätöksen koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1 momenttia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020 ja muutokset huomioidaan elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien.
Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta johtuva valtionosuuden lisäys vuonna 2020 on yhteensä 278.230
euroa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Ohm. 95

VM:n muutospäätös 7.8.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2020 koskevan valtionosuusmuutospäätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 266

Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 20.1.2020 (§ 9) vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat lopulliset päätökset tiedoksi. Lisäksi kokouksissaan 1.6.2020 (§ 118) ja 26.10.2020 (§ 197) verotulomenetysten korvausta koskevat muutospäätökset sekä kokouksessaan 17.8.2020 (§ 152) peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätöksen tiedoksi.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt 9.12.2020 muutospäätöksen
koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 5 ja 6 momenttia momenttia
on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 9 ja 10 momentit.
Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020 ja muutokset huomioidaan joulukuun maksatuksesta lähtien.
Lumijoen kunnan osalta peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta johtuva valtionosuuden lisäys (koronatuki) on yhteensä 263.418
euroa mm. koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten, oppilaille ja opiskelijoille hankittavista kasvomaskeista aiheutuvien kustannusten johdosta sekä koronavirustartunnan toteamiseksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamisen kustannusten korvaamiseksi.
Ohm. 162
Ohm. 163

VM:n muutospäätös 7.12.2020
Liite 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutokset vuodelle
2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee vuotta
2020 koskevan valtionosuusmuutospäätöksen tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntakokeilun yhteistyösopimus (ohm. 164-166)
Khall § 267

Lumijoen kunta sitoutui kokouksessaan 10.2.2020 (§ 33) hallituksen
esitysluonnoksen mukaisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi vuosina 2020 2022 yhdessä muun Oulun seudun kuntien kanssa. Sitoutumisen
ehtona oli, ettei hallituksen esitys valtioneuvostossa ja eduskuntakäsittelyssä mahdollisine muutoksineen merkittäviltä osin poikkea kuntien tavoitteiden mukaisesta esityksen sisällöstä.
Taustaa
Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan osana
hallituksen työllisyyspakettia. Maaliskuussa 2021 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018
lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.
Oulun seudun kuntakokeilussa ovat mukana Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä ja Muhos.
Noin 2,5 vuotta kestäviä kokeiluja varten säädetään erillinen laki
työllisyyden kuntakokeilusta (jäljempänä Kokeilulaki). Kokeilulaki tulee voimaan 01.03.2021 ja on voimassa laissa määritellyn ajan.
Laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat
vastaavat alueellaan kokeilulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla mm.
eräistä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa
(916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa
(1386/2010) tarkoitetuista tehtävistä työ- ja elinkeinotoimiston asemesta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta kokeilun kohderyhmään kuuluville henkilöasiakkaille.
Kuntasopimus kokeilukuntien kesken
Kuntasopimuksella Oulun seudun kunnat sitoutuvat toteuttamaan
yhdessä työllisyyden kuntakokeilua tavoitteenaan edistää nykyistä
tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kuntien tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden, heikossa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille.
Kuntasopimuksella sovitaan Oulun kaupungin ja muiden kokeiluun
kuuluvien kuntien välisestä yhteistyöstä työllisyyden kuntakokeiluun
sekä Kokeilulain toteuttamiseen liittyen. Kuntasopimus on myös kokeilulakiin liittyvien keskitettyjen palvelujen osalta Kuntalain 8 luvun
49 ja 54 § mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Oulussa. Kuntasopimuksen liitteessä sovitaan Ouluun keskitettyjen tehtävien ja palvelujen kustannusten jaosta kuntien kesken. Osapuolet
myötävaikuttavat osaltaan tämän sopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Osapuolet pyrkivät toimimaan hyvässä yhteistyössä kokeilun toteuttamiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oulun ja muiden osallistuvien kuntien vastuut ja velvollisuudet on
kuvattu Kokeilulaissa, jonka eduskunta säätää työllisyyden kuntakokeilujen asettamiseksi, Kuntasopimuksessa ja muissa myöhemmin
täsmentyvissä sopimuksissa.
Mikäli edellä mainittu laki sisällöllisesti merkittävästi poikkeaa voimaan tullessaan tämän sopimuksen hyväksymishetkellä tiedossa
olevasta sisällöstä, sitoutuvat sopimusosapuolet tarkastelemaan tätä
Kuntasopimusta soveltuvilta osiltaan uudelleen.
Kuntasopimuksen valmistelu ja sisältö
Kuntasopimus liitteineen on valmisteltu kuntien syksyllä 2019 hyväksymien kokeilun aiesopimuksen ja kustannustenjako- sopimuksen
pohjalta. Täydennykset ja muutokset perustuvat kokeilun valmistelun aikana täydentyneeseen kokeilulainsäädäntöön (HE 87/2020 ja
HE 114/2020) ja valtakunnallisiin valtionhallinnon linjauksiin sekä
Oulun seudun kokeilukuntien yhteiseen valmisteluun.
Yhteisten tehtävien osalta palvelujen sisältöä on avattu laajemmin.
Myös Ouluun keskitettyjen Kokeilulakiin sekä Julkiseen työvoima- ja
yrityspalvelulakiin sisältyvien palvelujen ja päätösten osalta sopimukseen on avattu tehtävät täsmällisemmin ja avattu myös muutoksenhakuun liittyvät vastuut. Ouluun on keskitetty myös muita kuin lakisääteisiä tehtäviä ja nämä tehtävät on kuvattu sopimuksessa.
Ouluun keskitetyt lakisääteiset tehtävät ovat Osapuolille maksuttomia siltä osin, kuin sen tuottamiseen käytetään TE-hallinnosta siirtyvää henkilöstöä ja muuta resurssia.
Sopimuksen osapuoli määrittää toimintasuunnitelmassaan, miltä
osin se käyttää kokeiluun määriteltyjä Oulun kaupungin tuottamia
muita tehtäviä ja palveluja. Nämä palvelut ovat maksullisia. Kustannusten jaosta on tehty erillinen sopimus ”Sopimus yhteisten toimintojen kustannusten jakamisesta Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa 2020-2022” (jäljempänä Kustannusten-jakosopimus), jossa
myös em. tehtävät on kuvattu tarkemmin. Kustannusten jakoa tarkistetaan vuosittain kokeilun edetessä ja tosiasiallisten kustannusten
tarkentuessa. Palvelujen käyttäminen edellyttää palvelujen suunnitteluun ja kustannuksiin osallistumista. Keskitettyjen tehtävien osalta
myös Kustannustenjakosopimusta on päivitetty.
Muut kuntakokeiluun liittyvät sopimukset
Aiesopimus (liitteenä): Tarkoitetaan Kuntasopimusta edeltänyttä sopimusta, joka laadittiin kokeiluun hakemisen yhteydessä kokeiluun
osallistuvien Oulun seudun kuntien kesken vuonna 2019. Kuntasopimus korvaa Aiesopimuksen.
Kustannustenjakosopimus (liitteenä): tarkoitetaan Oulun ja muiden
kokeilukuntien kesken laadittua sopimusta siinä määritellyistä yhteisistä toiminnoista aiheutuvien kustannusten jakamisesta Oulun seuPöytäkirjan tarkastajat:
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dun työllisyyden kuntakokeilun valmistelussa ja sen toteuttamisessa
ajalla 3.1.2020-30.6.2023
Yhteistyösopimus: tarkoitetaan yhteistyösopimusta, joka laaditaan
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) ja Oulun seudun kuntakokeilukuntien välille kokeilun toteuttamisesta. Tämä sopimus on vielä työn alla, ja tavoitteena on tuoda vastaavasti hyväksyttäväksi BusinessOulun johtokunnalle tammikuun
2021 kokoukseen.
Ohm. 164
Ohm. 165
Ohm. 166

Kuntasopimus työllisyyden kuntakokeilu Oulun seutu
Kustannusten jakosopimus Oulun seudun kuntakokeilu
Liite kustannusten jakosopimus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Oulun seudun kuntakokeilun osapuolten
yhteistyöstä ja keskinäisestä työnjaosta laaditun Kuntasopimuksen.
Sopimuksen osapuolet ovat Oulun kaupunki, Hailuodon kunta, Iin
kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta ja Tyrnävän kunta.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntavaalit 2021 - vaalilautakunnan asettaminen
Khall 07.12.2020 § 253
Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021, jota ennen toimitetaan ennakkoäänestys.
Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen
on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Lumijoki muodostaa
yhden äänestysalueen.
Kuntien vaaliviranomaiset
Kunnan keskusvaalilautakunta
Vaalien keskeisistä käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (vaalilaki 13-14
§).
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä
valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaisPöytäkirjan tarkastajat:
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ta siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi
kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei
siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi
esimerkiksi yhteislistoihin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Lumijoella
ehdokkaita asettivat seuraavat tahot: Kansallinen Kokoomus,
Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Vasemmistoliitto.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten,
että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Esteellisyys vaalitoimielimissä
Vaalilain 9 a §:n mukaan vaaliviranomaisen on tehtävässään
toimittava puolueettomasti. Säännöksellä halutaan korostaa
vaalitoimituksen rehellisyyden ja puolueettomuuden keskeistä
merkitystä.
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja
varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 - 30 §:ssä.
Oikeusministeriö ohjeistaa kirjeessään 1.10.2020, että esimerkiksi
keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on
esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen
puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan,
tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin sekä
vaalitoimitsijoihin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia
säännöksiä (vaalilain 16 ja 17 §). Perusteluna on, että näiden
vaaliviranomaisten tehtävät ja toiminta rinnastuvat tosiasialliseen
hallintotoimintaan. Kaikkien vaaliviranomaisten toimintaa ohjaa
kuitenkin vaalilain 9 a §:n yleissäännös , joka velvoittaa
puolueettomaan toimintaan.
Vuonna 2019 pidettyjen europarlamenttivaalien vaalilautakunta
asetettiin seuraavasti:
Jäsenet:
Elsa Kärkkäinen - puheenjohtaja
Kärkkäinen Reijo - varapuheenjohtaja
Hemmilä Anna - jäsen
Klaavo Kirsi - jäsen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Matela Jukka - jäsen
Varajäsenet:
Juusola Veijo
Kamula Kauko
Kukkohovi Hilkka
Keinänen Tuija
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:
1. valita vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä,
2. että vaalitoimikuntaa ei Lumijoella valita, koska Lumijoella ei ole
laitoksia, joissa vaalitoimikuntaa tarvittaisiin

Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Khall § 268

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä edellisen kokouksen
päätösesityksen mukaisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus
1) valitsi vaalilautakunnan vuoden 2021 kuntavaaleihin:
Jäsenet
Elsa Kärkkäinen, puheenjohtaja
Reijo Kärkkäinen, varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Vesa
Vesa Hintsala
Jonna Vallström
Varajäsenet
Aino Kukkohovi
Heikki Nikola
Sanna Savilampi
Janne Rantala
Kirsi Ollakka;
2) päätti, ettei vaalitoimikuntaa valita.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 269

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
- muuttunut koronatilanne

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Lumijoen muuttuneen koronatilanteen vuoksi aiemmin annettujen
koronasuositusten voimassaoloa jatketaan ainakin 6.1.2021 saakka
Oulun seudun kuntien yhteisen linjauksen mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 270
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29.

20/2020

15

Lumijoen kunta
LUMIJOEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

20/2020

16

Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 263-266, 269-270
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 267-268
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: 267-268
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:

