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Kunnanhallitus § 19 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 19

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kunnanhallitus yhdessä
perusturvalautakunnan kanssa osallistuivat tilaisuuteen:

POPsote - sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen
Pohjois-Pohjanmaalla: Sote-palvelustrategian esittely ja yhteinen
työpajatyöskentely.

Tilaisuuden vetivät Anu Vuorinen, Liisa Jurmu ja Tiina Peltola
POPsote-organisaatiosta.
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Kunnanhallitus § 20 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 20

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Hirvasniemi ja Teppo Greus.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hirvasniemi ja Teppo Greus.
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Kunnanhallitus § 21 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 21

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn kaksi lisäasiaa:
osa ke huo neis ton myynti ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
val mis te luun varautuminen/Kuntakirje 28.1.2021.Esityslista hy väk-
syt tiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 22 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 17-19)

Khall § 22
 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 2.2.2021
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Kunnanhallitus § 22 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.1.2021
  perusturvalautakunta 28.1.2021

Ohm. 17-19 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 § 23 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 14.1.-3.2.2021 (ohm. 20-22)

Khall § 23
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

14.1.-3.2.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 20-22 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 9 18.01.2021
Kunnanhallitus § 24 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2021 valtionosuuksia koskevat päätökset (ohm. 23)

Khall 18.01.2021 § 9
 Kuntaan on saapunut vuoden 2021 valtionosuuksia ja yksikköhintoja

kos ke vat päätökset.

Ohm. 8 VM:n päätös (pvm 30.12.2020) kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten kor-
vauk ses ta vuonna 2021(Liite)

Ohm. 9 VM:n päätös (pvm 30.12.2020) kuntien kotikuntakorvauksen
perusosasta vuodelle 2021 (Liite 1: osa 1 - 2)

Ohm. 10 OKM:n päätös (pvm 9.11.2020) liikuntatoiminnan ja nuorisotyön
yksikköhinnoista vuonna 2021

 Päätökset vastaavat vuoden 2021 talousarvion valmistelutyössä
käytössä olleita ennustetietoja.

 Päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2021 valtionosuuksia
koskevat päätökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Khall § 24 Kuntaan on saapunut vuoden 2021 valtionosuuksia ja yksikköhintoja
koskevat päätökset.

 OKM:n päätökset (pvm 30.12.2020, pvm 4.12.2020 ja pvm
31.12.2020) esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2021
sekä perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määristä vuonna
2021 ja opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta
vuodelle 2021.

 Päätökset vastaavat vuoden 2021 talousarvion valmistelutyössä
käytössä olleita ennustetietoja.

 Päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteistiin.

Ohm. 23 Raportti

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2021 valtionosuuksia
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Kunnanhallitus § 9 18.01.2021
Kunnanhallitus § 24 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

koskevat päätökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 9 20.01.2020
Kunnanhallitus § 25 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 valtionosuuksia koskevat päätökset (ohm. 24)

Khall 20.01.2020 § 9
 Kuntaan on saapunut vuoden 2020 valtionosuuksia ja yksikköhintoja

kos ke vat päätökset.

Ohm. 9 VM:n päätös (pvm 30.12.2019) kunnan peruspalvelujen val tion osuu-
des ta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten kor-
vauk ses ta ja opetustoimen muusta rahoituksesta mukaanlukien
pää tös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020, li-
säk si liitteitä

Ohm. 10 OKM:n päätös (pvm 3.12.2019) liikuntatoiminnan ja nuorisotyön
yksikköhinnoista vuonna 2020

Ohm. 11 OKM:n päätökset (pvm 30.12.2019, pvm 29.11.2019 ja pvm
31.12.2019) esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2020
sekä perustusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinnasta, ohjaustuntien laskennallisesta määristä vuonna
2020 sekä opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille
käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta.

 Päätökset vastaavat vuoden 2020 talousarvion valmistelutyössä
käytössä olleita ennustetietoja.

 Päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2020 valtionosuuksia
koskevat päätökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Khall § 25 Kuntaan on saapunut vuoden 2020 valtionosuuksia ja yksikköhintoja
koskevat tarkistuspäätökset.

 OKM:n päätökset (pvm 11.12.2020, pvm 31.12.2020 ja pvm
11.12.2020 perustuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
vuoden 2020 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta,
opetus- ja kulttuuritointa varten kunnilla käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta sekä valtionavustuksesta vuoden
2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten
kompensoimiseksi.

 Vuoden 2020 valtionosuuden/rahoituksen tarkastuspäätöksen
mukainen maksu/perintä tullaan suorittamaan vuoden 2021
valtionosuuksien helmikuun maksuerässä kuitenkin niin, että alle
2.000 euron suuruista suoritusta ei kuitenkaan makseta eikä peritä
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Kunnanhallitus § 9 20.01.2020
Kunnanhallitus § 25 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

takaisin.

Ohm. 24 Raportti

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2020 valtionosuuksia
koskevat päätökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 26 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ennakkotietoja tilinpäätöksestä 2020 (ohm. 25-26)

Khall § 26 Lumijoen kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös 2020 on
valmistumassa. Kokouksessa esitetään alustavat tilinpäätöstiedot
(tilanne 4.2.2021).

 Tilivuoden 2020 tulokseen ovat vaikuttaneet positiivisesti kunnan
käyttötalousosan alittuminen (-120 t€) sekä tuloslaskelmaosan
ylittyminen verrattuna alkuperäiseen talousarvioon johtuen vuoden
aikana valtionosuuksiin tulleista muutoksista/korjauksista.
Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.
Vuoteen 2019 verrattuna valtionosuudet nousivat 654 t€. Verotulot
toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta vuoteen 2019 verrattuna
verotulot laskivat 60,5 t€.

 Ylijäämäisen tuloksen käsittelystä on käyty keskusteltua mm.
tilintarkastajan kanssa sekä kunnanhallituksen kokouksissa.
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.
Investointivarauksien lisäksi ylijäämä mahdollistaa
poistosuunnitelmasta poikkeavien lisäpoistojen tekemisen.
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa Kunnan ja kuntayhtymän
suunnitelman mukaisista poistoista (v. 2016) on ohjeistettu mm.
poistoaikojen alarajojen suosimisesta.

Ohm. 25 tuloslaskelma joulukuu 2020
Ohm. 26 tulot-menot=netto hallintokunnittain joulukuu 2020

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 27 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet (ohm. 27)

Khall § 27
 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2021 (§ 15) Lumijoen

kun nan koronatoimenpiteet 1.2.2021 saakka Oulun seudun kuntien
yh teis ten linjausten mu kai ses ti. Kunnan koronatyöryhmän ko kouk-
ses sa 27.1.2021 linjattiin alle 18 -vuotiaiden harrastustoiminnan sal-
li mi ses ta aiemmin aluellisen koordinaatioryhmän ja PSAVIn an ta-
mien koronasuositukset ja määräykset huomioiden. Kunnan
koronatyöryhmässä sovittiin myös kirjaston aukiolon lisäämisestä
1.2. ja kuntosalin hyvin rajoitetun käytön 3.2. alkaen

Pohjois-Pohjanmaa on alueena epidemiatilanteen kiih ty mis vai hees-
sa. Alueellinen koordinaatioryhmä on suositellut ny kyis ten pääosin
le viä mis vai heen rajoitusten jatkamista 28.2.2021 saakka. Suo si tus-
ten noudattaminen on edelleen tärkeää kaikissa ikä ryh mis sä. Maa-
kun nan ja Oulun seudun kunnat ovat arvioineet tarvittavia toimia yh-
tei ses ti yhteneväisten linjausten aikaansaamiseksi mahdollisuuksien
mu kaan. Ohjeistukset muuttuvat nopealla aikataululla.

Ohm. 27      koronaohjeet nettisivuilla

Kunnanjohtaja:     Kunnanhallitus hyväksyy Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet ajalle
      1.2.2021 - 28.2.2021.

Päätös:      Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 28 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 28 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
 -Takametsä, määräala (uusi), 33,0 ha
 Luovuttajana Prokkola Pentti
 Luovutuksen saajana Lumijoen seurakunta
 -Kursula III, Kaapeli II, Tuomiranta, Kangas, Lumijärvi, Koivusuo,

Lumijärvi 1, Kenttä, Heikkilä II, Rauhala, KittiläI, Lehtomaa, Heikkilä
I, Rauhala I, Rajala, Huhta, Nimetön, Karjala, Uutela, Lisäuutela,
koko kiinteistöt, 5298900 m2

 Luovuttajina Kukkohovi Eila ja Rainer
 Luovutuksen saajina Kukkohovi Oy
 2. Aluehallintovirasto
 - Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan alueelle

2.2.2021-28.2.2021
 3. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen

estämiseksi
 -Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä
 4. Pohois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 -Alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatiotyöryhmän suositukset
 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen pöytäkirja 18.1.2021
 -Valtuuston 9.2.2021 esityslista
 6. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 2/2021: Kansallinen julkisen hallinnon strategia ja

kansallinen julkisten hankintojen strategia
 -Yleiskirje 3/2021: Oppivelvollisuuden laajentaminen
 7. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä

18.1.2021
 -Maakuntahallituksen 18.1.2021 pöytäkirja
 8. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 18.1.2021 pöytäkirja
 -Yhtymähallituksen 1.2.2021 pöytäkirja
 9. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa, pistiäistyöryhmän työ

 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa, perhostensuojelutoimikunnan työ

 10. Opetus- ja kulttuuriministeriö
 -Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden

2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu
 -Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n
mukaiset esi- ja esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021
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Kunnanhallitus § 28 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 29 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Osakehuoneiston myynti

Khall § 29
 Lumijoen kunnalla on omistuksessaan Asunto Oy Lumijoenrivi -ni mi-

sen yhtiön osakkeet, jotka oi keut ta vat 54 m2:n suuruisen  asuin huo-
neis ton hallintaan Lumijoen Mällisentiellä. Kunnanhallitus otti tes ta-
ment ti lah joi tuk sen vastaan kokouksessaan 9.9.2019 (§ 177) ja
omis tus oi keus siir tyi kunnalle perinnönjakotilaisuudessa 16.9.2019.
Huo neis ton käyttötarkoituksesta ei kunnanhallitus tuolloin ko kouk-
ses saan päättänyt.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää myydä Mällisentie 3 as 4, 91980 Lumijoki 
54 m2:n asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 30 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun varautuminen/Kuntakirje
28.1.2021

Khall § 30
Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla yh teis-
työs sä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden
kans sa. Palvelujen uudistamista varten haettiin sosiaali- ja ter veys mi-
nis te riöl tä valtionavustusta, jota saatiin Pohjois-Pohjanmaalle 13,6
mil joo naa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen ko ko-
nais bud je tik si tulee 15,8 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden so te-kes-
kus -ohjelman osuus tästä on 4,9 miljoonaa ja ra ken ne uu dis tus hank-
keen 10,9 miljoonaa euroa. Alueellisen hanketyön perustana käy te-
tään kuuden alueen sekä yh teis ten palveluiden mallia eli Oulu, Ou-
lun kaa ri, Koillismaa, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen.

Kehittämistyötä tehdään useassa eri työryhmässä. Valmistelua lin-
jaa vat ja ohjaavat luottamushenkilöistä koostuvat laaja ja suppea po-
liit ti nen ohjausryhmä sekä valmistelua seuraavat alueelliset poliittiset
seu ran ta ryh mät. Laajaan ohjausryhmään kuuluvat myös Poh-
jois-Poh jan maan kuntajohtajat, pelastustoimen edustajat sekä si dos-
ryh mien edustajat.

Suppea poliittinen ohjausryhmä esitti 22.12.2020 laajalle poliittiselle
oh jaus ryh mäl le, että se antaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle
val tuu det käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hy vin voin ti alu-
een valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. Laaja po-
liit ti nen ohjausryhmä hyväksyi 22.12.2020 hankkeen mahdollisen laa-
jen ta mi sen kuitenkin niin, että valmistelu valmisteluorganisaation as-
teit tai sek si rakentamiseksi käsitellään kuntakokouksessa ennen
hank keen ohjausryhmien päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Samalla
sup pea poliittinen ohjausryhmä valtuutti työvaliokunnan pu heen joh ta-
jan käynnistämään neuvottelut väliaikaistoimielimen muo dos ta mi sek-
si. Kysymys ei ole ennakoivasta uudistuksen toimeenpanosta, vaan
val mis tau tu mi ses ta mahdollisimman ripeään valmistelun käyn nis tä-
mi seen lakien voimaantulon jälkeen.

Laajan poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto kutsui koolle so-
te-uu dis tuk sen valmisteluun liittyvän kuntakokouksen 28.1.2020
Kuntakokoukseen osallistuivat kunnan/kaupunginjohtajat, kuntien
hal li tus ten ja valtuustojen puheenjohtajisto, sote-toimielinten pu heen-
joh ta jis to, ryhmäpuheenjohtajat, suppean ja laajan poliittisen oh jaus-
ryh män luottamushenkilöt, alueen sote-organisaatioiden vir ka mies-
joh to sekä alueen pelastuslaitosten johtajat ja pelastuslaitosten joh to-
kun tien puheenjohtajistot. Ko. tilaisuudessa esiteltiin kansallisen uu-
dis tuk sen tilanne ja Pohjois-Pohjanmaan varautuminen hy vin voin ti-
alu een perustamiseen.
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Kunnanhallitus § 30 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta
Edellä kerrottuun valmisteluun perustuen Pohjois-Pohjanmaan hy vin-
voin ti alu een kuntia, yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, eri tyis-
huol to pii riä sekä pelastuslaitoksia pyydetään esittämään kan nan ot-
ton sa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen
aset ta mi seen seuraavien asioiden osalta:

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan
sai raan hoi to pii rin hallitus.

2. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään ns.
pe rä lau ta mal lin mukaan (11 varsinaista ja varajäsentä) alueittain ta-
sa-ar vos ta annetun lain mukaisesti seuraavasti:

o Oulu: kaksi jäsentä ja varajäsentä
o Oulunkaari: yksi jäsen ja varajäsen
o Koillismaa: yksi jäsen ja varajäsen
o Lakeus: yksi jäsen ja varajäsen
o Rannikkoseutu: yksi jäsen ja varajäsen
o Oulun eteläinen: yksi jäsen ja varajäsen
o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: kaksi jäsentä ja varajäsentä
o Erityshuoltopiiri: yksi jäsen ja varajäsen
o Alueen pelastustoimi: yksi jäsen ja varajäsen

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta
2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työ-
hön.

3. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet voi-
maan. Se toimii kuitenkin sitä ennen väliaikaisena asian tun ti ja ryh mä-
nä ja valmistelee hyvinvointialueen valmisteluorganisaation pe rus ta-
mis ta niin, että varsinainen valmistelu voi käynnistyä heti lakien tultua
voi maan. Asiantuntijaryhmä ja lakien voimaantultua väliaikainen
valmistelutoimielin korvaa POPsote-hankkeen työvaliokunnan.

4. Asiantuntijaryhmän ja lakien voimaantultua väliaikaisen
valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin
ehdottama jäsen, I varapuheenjohtajana Oulun kaupungin
ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana muiden alueiden
ehdottama jäsen.

Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimisi samalla valmistelua
johtavana viranhaltijana ja erillistä muutosjohtajaa ei nimettäisi.

 Kuntia, yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä
sekä pelastuslaitoksia pyydetään esittämään edustajansa
väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Ehdotus tulee
toimittaa POPsote-hankkeen työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka
Luomalle 28.2.2021 mennessä sähköpostitse (kirjaamo@ppshp.fi).
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Kunnanhallitus § 30 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä
varsinaiseksi ja varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Lakeuden
seudun muiden kuntien kanssa Lakeuden jäsenestä ja varajäsenestä
väliaikaistoimielimeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 31 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 31 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

 - Oulun seudun kehityskuva 2030+ - työn käynnistyminen
 - Lumijoen-Lapinniemen yhteisen alueen osakaskunnan kokous

25.2.2021
 - valtuuston iltaseminaari 15.2.2021 klo 18-20 (ei kokousta)

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 32 08.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 32

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.
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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: 19-26, 28, 30-32

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

Pykälät: 27, 29

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: 27, 29

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.


