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85
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall

Päätös:
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86
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Hirvasniemi ja Teppo Greus.

Päätös:
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87
Kokouksen työjärjestys

Khall

Päätös:
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88
Kunnanvaltuuston kokouksen 29.3.2021 päätösten täytäntöönpano (ohm. 57)

Khall
 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. 57 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 29.3.2021 pidetyn
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muuten ole lainvastaisia, joten päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös:
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89
Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 58)

Khall
 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:
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  kehitys- ja elinvoimalautakunta 13.4.2021
  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta -

Ohm. 58 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:
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90
Viranhaltijapäätökset ajalla 18.3.-14.4.2021 (ohm. 59-60)

Khall
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

18.3.-14.4.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 59-60 Päätösluettelot

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

Päätös:
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91
Lumijoen kunnan henkilökuljetukset- kilpailutus ja liikennöitsijän valinta (ohm. 61)

Khall
 Lumijoen kunnan henkilökuljetusten voimassa oleva sopimus päät-

tyy 31.7.2021. Henkilökuljetusten hankintailmoitus julkaistiin Hil-
ma-Il moi tus ka na vas sa (www.hankintailmoitukset.fi) 22.2.2021 ja Lu-
mi joen kunnan internetsivuilla.

 Tarjousten jättämisen määräaikaan 30.3.2021 klo 15:00 mennessä
saa pui seitsämän tarjousta. Tarjousajan päättymisen jälkeen saapui
yk si tarjous 1.4.2021, tämä tarjous hylättin, eikä tarjouskirjettä avat-
tu. Myöhästyneen tarjouksen jätti Lesonen & Wiman Oy.

 Kaksi saapuneista tarjouksista, JS Matkat Oy:n ja Triabusin tarjous,
hy lät tiin puutteellisena.

 Yhteenveto tarjousten sisällöstä on tarjousten avauskokouksen pöy-
tä kir jas sa, ohm. 61

Ohm. 61 tarjousten avauskokouksen pöytäkirja

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Revon Turistiliikenne Oy:n ko ko nais tar-
jouk sen (kohteet 1,2 ja 3), joka on hinnaltaan edullisin. Kun nan hal li-
tus oikeuttaa kunnaninsinöörin allekirjoittamaan tar jous pyyn tö asia-
kir jo jen mukaisen ostoliikennesopimuksen Revon Turistiliikenne
Oy:n kanssa.

Päätös:
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92
Suomen lajitietokeskuksen viranomaisportaaliin liittyminen

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 13.04.2021 § 31

Suomen Lajitietokeskus avasi vuonna 2020 viranomaisten työkaluksi
tarkoitetun Viranomaisportaalin. Viranomaisportaali tarjoaa lajitietoa
viranomaistehtävissään tarvitseville suoran pääsyn kaikkeen lajitietoon,
joka avoimessa Laji.fi-portaalissa on karkeistettu tai piilotettu joko
luonnonsuojelullisista syistä tai aineiston omistajan päätöksellä.

Lajitietokeskuksen tietovarastoon on tallennettu Metsähallituksen ja
Suomen ympäristökeskuksen aineistoja Metsähallituksen
LajiGIS-järjestelmästä (mm. SYKEn Hertta Eliölajit -tietokannan
havainnot). Palvelussa on käytettävissä myös muita erittäin merkittäviä
aineistoja viranomaistarpeisiin, kuten mm. Luomuksen hallinnoimat
pitkäaikaisseurantojen aineistot ja Suomen luonnontieteellisten
kokoelmien digitoidut aineistot. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen kanssa
toteutetaan tiedonsiirtoa aineistoittain mahdollisimman pikaisella
aikataululla. Tietovarastossa on n. 38,7 miljoonaa havaintotietoa siinä
tarkkuudessa kuin ne ovat olemassa alkuperäisinä.

Suomen kunnat kuuluvat viranomaistahoihin, joilla on
Viranomaisportaalin käyttöoikeus, kunhan Viranomaisportaalin käytöstä
ensin solmitaan sopimus kunnan ja Luonnontieteellisen keskusmuseon
Luomuksen välillä.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen kunta nimeää vastuuhenkilön, joka
vastaa siitä, että organisaation käyttäjien luettelo on ajan tasalla ja että
kaikilla käyttäjillä on riittävä tieto palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista,
oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomen Lajitietokeskuksesta ollaan
yhteydessä vastuuhenkilöön ja opastetaan portaalin käyttöönotossa.

Ehdotus:  Lautakunta siirtää päätöksen tekemisen kunnanhallitukselle ja ehdottaa
yhteyshenkilöksi valittavan kunnaninsinööri Ari Korkala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää, että Lumijoen kunta tekee sopimuksen
Suomen Lajitietokeskuksen Viranomaisportaalin käytöstä
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Yhteyshenkilöksi
nimetään kunnaninsinööri.

Päätös:
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93
Talouden toteutuma 02/2021 (ohm. 62-63)

Khall Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma sekä tulot-menot=netto lautakunnittain tilanteesta
28.2.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 100 teur,
joka on 17,2  % budjetoidusta (2 kk tasainen kertymä on 16,67%).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 2 milj. eur, joka on 16,4 %
budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 700
teur (16,0 % budjetoidusta).

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee helmikuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 62 Tuloslaskelma
Ohm. 63 Tulot-menot=netto

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös:
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94
Järjestelyerä 1.4.2021 alkaen

Khall
 Voimassaolevien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten (KVTES;

OV TES, ja TS) mukaan jaetaan 1.4.2021 alkaen paikallinen jär jes te-
ly erä, jonka suuruus on sopimusaloittain seuraava:

 - KVTES 0,8 % palkkasummasta
 - OVTES 0,8 % palkkasummasta
 - TS 0,8 % palkkasummasta

 Korotus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta
mah dol li sim man tavanomaiselta kuukaudelta. Nyt jaettavien sum-
mien suuruus on laskettu marraskuun 2020 palkkasummista so pi-
mus aloit tain. Palk ka hin noit te lun ulkopuoliset muodostavat oman ryh-
män sä. Lumijoella tä hän ryhmään kuuluu osa johtoryhmästä.

 KVTES:n palkkasummasta laskettu järjestelyerä on 919,05 euroa;
 OVTES:n palkkasummasta laskettu järjestelyerä on 882,43 euroa;
 TS:n palkkasummasta laskettu järjestelyerä on 80,60 euroa; ja
 hinnoittelemattomien palkkasummasta laskettu järjestelyerä on

262,70 euroa.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta on ohjeistettu KVTES:n ja
OV TES:n osalta:

"Ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edel-
leen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä
tu lok sel li suut ta edistävien toimintojen ja tehtävien uu del leen jär jes te-
ly jen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esi mies-
ase mas sa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palk-
kaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien
palk kaan nähden."

" Työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö ja-
kaan tuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huo-
mioi den eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ul ko-
puo li set muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä."

"Järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin
ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin"

 TS:n osalta  "järjestelyerän kohdentamisessa työnantajan on kiin ni-
tet tä vä huomiota siihen, että paikallinen järjestelyerä kohdennetaan
palk kaus jär jes tel mien mukaisesti."

 YT-toimielin on neuvotellut ja ratkaissut esityksen järjestelyerien
käyttämisestä 6.4.2021 ko kouk ses saan. KVTES:n erän jakamista
esitetään hen ki lö koh tai siin li siin, koska tällä hetkellä sopimuksen
mu kai nen 1,3 %:n hen ki lö koh tai sen lisän osuus tehtäväkohtaisten
palk ko jen kokonaisummasta jää reilusti em. rajan alle. Uusi 1.4.2021
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maksettava yleiskorotus las kee edelleen edellytettyä
henkilökohtaisten lisien %-osuutta ja siten uut ta arvioita. Edellinen
järjestelyerä kohdennettiin pääosin teh tä vä koh tai siin palkkoihin.
OVTES:n erän jakoesitys on arvioitu tehtävien vaativuden kautta;
TS:n erä esitetään jaettavaksi henkilökohtaisiin lisiin.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jakaa paikallisen järjestelyerän takautuvasti
1.4.2021 al kaen kokouksessa esiteltävän listan mukaisesti. OV-
TES:n jär jes te ly erä jaetaan opettajien TVA-korvauksiin eriteltyjen
työ teh tä vien hoi dos ta. KVTES:n järjestelyerä jaetaan ta sa suu rui se-
na sum ma na henkilökohtaisena lisänä.TS:n erä jaetaan myös hen ki-
lö koh tai siin lisiin tasasuuruisena summana.

Päätös:
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95
Kunnanhallituksen 29.3.2021 pöytäkirjan tarkastaminen

Khall
 Toinen pöytäkirjantarkastajista totesi, että  80 §:n päätösteksti

29.3.2021 pidetyssä kokouksessa ei vastannut kokouksen kulkua,
jo ten hän jätti tarkastamatta ko. pykälän. Kuntalain (410/2015) 90
§:n mu kaan kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset mää-
räyk set mm. päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn liittyvistä
asioista ku ten pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi
an ta mi ses ta. Hallintosäännön 139 §:ssä on säännökset pöytäkirjan
laa ti mi ses ta ja tarkastamisesta: "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla."

 Pöytäkirjasta tulee lain voi mai nen vasta, kun se on tarkastettu. Jos
valitut pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy laadittua pöytäkirjaa, se
tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa (Kuntalaki 107
§, selitys 2.).

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tarkastaa 29.3.3021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:
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96
Luottamushenkilöiden toimikauden jatkaminen

Khall Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021
kun ta vaa lien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

 Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi al-
kaa kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen
1.8.2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kun ta vaa-
leis sa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 lop-
puun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luot-
ta mus hen ki lö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021
alus ta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin
va ra val tuu tet tu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toi mi kau-
dek si ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Val tuu te-
tun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on
il moi tet ta va kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle
muul le toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

 Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Pyy de-
tään lautakuntia tiedottamaan asiasta jäseniään ja varajäseniään.

Päätös:
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97
Joki ICT:n omistajaohjausedustajien nimeämispyyntö

Khall Lumijoen kunta on hyväksytty Joki ICT:n omistajaksi 23.3. jär jes te-
tys sä yhtiökokouksessa.

 Joki ICT on hankintalain mukainen sidosyksikkö, josta han kin ta yk-
sik kö voi tehdä hankintoja ilman kilpailutusta. Lain ja oi keus ta paus-
ten mukaan pelkkä omistaminen ei yksistään riitä. Hankintayksikön
tu lee yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää
mää räys val taa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toi mi paik koi hin-
sa.

 Joki ICT:ssä omistajaohjauksen ehto täytetään Joki ICT:n omis ta ja-
oh jaus ryh mäs sä, eli jooryssä. Jokaisen omistajan on nimettävä 1-3
hen ki löä edustajaa jooryyn. Joory kokoontuu kerran kuukaudessa
en nal ta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokoukset tallennetaan ja ko-
kous ten muistiot ja muut materiaali on saatavissa jooryn teams-työ ti-
las ta.

 Joki ICT pyytää nimeämään 1-3 edustajaa jooryyn ja ilmoittamaan
täs tä Joki ICT:lle. Valituille edustajille lähetetään sähköpostitse kut-
sut työtilaan ja jooryn seuraaviin kokouksiin.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varahenkilön Joki ICT:n
omistajohjausryhmään.

Päätös:



Lumijoen kunta ESITYSLISTA 7/2021 18

Kunnanhallitus 19.04.2021

98
Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 21.5.2021; hallituksen jäsenten valinta.

Khall
Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous pidetään 21.5.2021. Asialistalla on
myös hallituksen jäsenten valinta. Osakassopimuksen mukaan yh-
tiön hallitukseen valitaan yksi pienomistajien edustaja (muu kuin
pää omis ta jien – Oulun kaupunki, PPSHP, Monetra Oy - omis tuk ses-
sa oleva taho). Edellisen kaksivuotiskauden pienomistajia on hal li-
tuk ses sa edustanut Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heis ka nen.

Yhtiökokouksissa on aiemmin linjattu, että muiden osakkaiden hal li-
tus jä se nyyk sien tavoitellaan olevan kiertäviä, 2 vuotta kerrallaan jat-
ku via ja jäsenyys siirtyisi edelleen yhtiöön osak kaak si tu lo jär jes tyk-
ses sä. Hailuodon kunnan jälkeen Monetra Oulun osak kaak si on tullut
Lu mi joen kunta. Jos yhtiökokous noudattaa ai em min so vit tua linjaa,
tu li si seuraavaksi pienomistajien edus ta ja jä sen hal li tuk seen Lu mi-
joen kunnasta.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää Lumijoen kunnan edustajaa valittavaksi Mo-
net ra Oulu Oy:n hallituksen jäseneksi seuraavaksi kak si vuo tis kau-
dek si.

Päätös:



Lumijoen kunta ESITYSLISTA 7/2021 19

Kunnanhallitus 19.04.2021

99
Kunnanviraston kiinni pitäminen 14.5.2021 ja kesällä 2021

Khall Vakiintuneena käytäntönä on ollut, että juhlapyhiin liittyvinä ns. vä li-
päi vi nä on kunnanvirasto pidetty kiinni, jolloin henkilöstö on voinut
ot taa vuosilomapäiviä. Samoin kesällä heinäkuussa kunnanvirasto
on ollut kiinni 3-5 viikkoa, johon on voitu osoittaa pidettäväksi vuo si-
lo mia.

 Keväällä 2021 em. välipäivä olisi helatorstain jälkeinen perjantai
14.5.

 Kesällä toiminnallisesti hiljaisimman ajan voidaan ennakoida ajoit tu-
van viikoille 27-30.

 Eri toiminnoissa huolehditaan siitä, että välttämättömät toi min-
not/pal ve lut ovat tarjolla tarpeellisessa laajuudessa myös viraston
kiinnioloaikana.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on kiinni 14.5.2021 ja
kesällä viikot 27 - 30 (5.7. - 1.8.2021)

Päätös:
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
 -Tähti, koko kiinteistö, 1499 m2
 Luovuttajina Silfver Jaakko ja Hanne
 Luovutuksen saajana Savelius Karoliina
 -Uuni, koko kiinteistö, 1770 m2
 Luovuttajina Myllymäki Armi ja Martti
 Luovutuksen saajina Nikkinen Annika ja Myllymäki Matias
 2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Päätös 9.4.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

Pohjois-Pohjanmaan alueelle 12.4.2021-25.4.2021
 3. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 22.3.2021: COVID-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan

sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon
ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa

 -Kirje 9.4.2021: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian
leviämisen estämiseksi

 4. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 6.4.42021
 -Suositukset 13.4.2021
 5. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 -Lupa poiketa yksityisten luonnonsuojelualueiden

rauhoitusmääräyksistä kahden uhanalaisen kahlaajalajin
pesätuhojen vähentämiseksi; Natura 2000 -alueet FI1102200,
Liminka, Lumijoki ja Oulu; FI1103000, Oulu; FI1105202, Siikajoki;
FI1100203, FI1100201 ja FI1100202, Hailuoto

 -Lupa poiketa yksityisten suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä
lintujen rengastamista sekä veri- ja höyhennäytteiden ottamista
varten

 -Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus
2021

 6. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 6/2021: Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 -

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 14.9.2021
 7. Pohjois-Pohjanmaan sairannhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 22.3.2021 pöytäkirja
 8. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 29.3.2021 pöytäkirja
 -Ote yhtymähallitus 29.3.2021 § 44: Tilinpäätös ja toimintakertomus

vuodelta 2020
 9. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

 10. Lapsiasiavaltuutettu
 -Viime vuosi haastoi lapsen oikeudet
 11. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallitus 15.3.2021 pöytäkirja
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 -Maakuntahallituksen 19.4.2021 esityslista
 -Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 19.4.2021
 12. Kuntatyönantajat
 -Yleiskirje 3/2021: Yleinen valtuutus sopia paikallisesti

perusopetuksen tutoropettajan tutortyön korvaamisesta
 -Yleiskirje 4/2021: Yleinen valtuutus sopia paikallisesti

sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen
ehdoista

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall

Päätös:


