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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 124
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 125
Kunnanjohtaja:

Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni Tornio.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laitinen-Kauppi ja Jouni
Tornio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Khall § 126
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lisättiin pykäläksi keskusteluasiana ollut "Koululaisten adressi".
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Viranhaltijapäätökset ajalla 7.5.-20.5.2021 (ohm. 84)
Khall § 127
Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta
7.5.-20.5.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.
Ohm. 84

Päätösluettelo

Khall pj:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteutuma 04/2021 (ohm. 85 -87)
Khall § 128

Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investointien
toteutuma tilanteesta 30.4.2021.
Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 230 teur,
joka on 39,2 % budjetoidusta (4 kk tasainen kertymä on 233,33%).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 4,2 milj. eur, joka on 34,1 %
budjetoidusta.
Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 1,53
milj eur (25,5 % budjetoidusta). Henkilöstökuluihin sis. huhtikuun
lopun lomapalkkavelkaa yht. 130 teur.
Talous- ja hallintojohtaja esittelee huhtikuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 85
Ohm. 86
Ohm. 87

Tuloslaskelma
Tulot-menot=netto
Investoinnit

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2021 talousarvion muutos - Investointiosan määrärahamuutokset ja
uudelleen-budjetoinnit (ohm. 88)
Khall § 129

Kuntalain 110.5 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioonh tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Valtuuston toukokuun kokoukseen on valmisteltu yhdessä toimialojen kanssa talousarvion investointiosaa koskevat määrärahamuutokset ja uudelleen budjetoinnit (lisäykset ja säästöt), kevään 2021 lisätalousarvio hankekohtaisine perusteluineen.
Kehitys ja elinvoima:
- seuraavat investoinnit siirretään tuleville vuosille:
1) Kaavateiden rakentaminen/Terontie. Kaava ei ole valmis, jotta rakentamista voitaisiin aloittaa.
2) Virkistysalueiden kehittäminen. Terontien ulkoliikunta- ja leikkipaikka.
3) Varjakan päälaiturin saneeraminen. Tämän hetkisen ohjelmakauden rahoitusta ei ole enää saatavissa kesälle 2021.
Yleishallinto:
4) Ruutikankaan tieliittymä (8-tie, v. 2022)
Lisäksi investointiosaan sisällytetään seuraavat myönnetyt tukirahoitukset:
1) Virkistysalueiden kehittäminen/Viinavuoren uimamonttu
2) Energiainvestointi/Aurinkopaneelit
Oheismateriaalissa ovat talousarvion investointiosan euromääräiset
muutokset.

Ohm. 88

TA21 Investointiosa -taulukko muutoksineen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy pykälässä esitetyt talousarvion 2021 investointiosan määrärahamuutokset ja
uudelleenbudjetoinnit.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sote-palveluiden uusi kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle
Khall § 130
Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oyj:n sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeva palvelusopimus käynnistyi 1.1.2018
ja se päättyy 31.5.2022.
Perusteina palveluiden ulkoistamiselle olivat ja ovat edelleen erityisesti lähipalveluiden turvaaminen kotikunnan alueella ja kustannustason hallinta ja ennakoitavuus pidemmällä aikavälillä. Ulkoistamisen keskeisinä tavoitteina ovat kuntalaisten palveluiden laadun ja
vaikuttavuuden edelleen kehittyminen sekä hoitoketjujen sujuva integraatio niin paikallisesti kuin alueellisesti. Ulkoistamisen odotetaan
myös pitävän sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöresurssit kunnassa tarvittavan hyvällä tasolla.
Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskeva lainsäädäntö on siirtämässä järjestämisvastuun vuoden 2023
alusta hyvinvointialueelle, joten uusi palvelusopimus siirtyisi tälle uudelle osapuolelle Lumijoen kunnalta. Lainsäädäntö mahdollistaa jatkossakin palveluiden ostamisen yksityiseltä palveluntuottajalta ja uutena sopimuskumppanina hyvinvointialue ratkaisee tarvittaessa sopimuksen jatkon voimaantulevan lainsäädännön mukaisesti.
Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016, ns. rajoituslaki)
annettu laki asettaa rajoituksia kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuudelle tehdä ulkoistamissopimuksia. Lain mukaan mukaan kunnan tai kuntayhtymän tehdessä sopimuksen yksityisen yrityksen tai
yhteisön kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, olisi sopimuksessa oltava irtisanomislauseke, jos sopimuksen arvo on yli
15 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan
sosiaali- ja terveydenhuollon vuotuisista käyttömenoista ja sopimus
on voimassa pitempään kuin vuoden 2025 loppuun.
Hallituksen esityksen (HE 241/2020) 2.4.6. kohdan mukaan palvelujen saatavuus voitaisiin turvata sopimuksien mitättömyys- ja irtisanomistapauksissa siten,että voimassaoloa voitaisiin jatkaa vielä irtisanomiskategoriaan kuuluvien sopimuksien osalta kaksi vuotta vuoden
2026 alusta lukien. Sopimusten päättämisestä tulisi lisäksi neuvotella ja niitä voitaisiin muuttaa hankintalainsäädännön rajoissa ilman
uutta tarjouskilpailua. Pitkä siirtymäaika ja neuvotteluvelvollisuus sopimuksen muuttamisesta turvaisi perusoikeuksien saatavuuden kaikissa tapauksissa ja myös lieventäisi mitättömyyden ja irtisanomisen
sopimusosapuolelle aiheuttamaa haittaa.
Palvelujen hankkimista yksityisiltä palveluntuottajilta rajoittaa perustuslain (731/1999) 124 §:n säännös, jonka mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain
nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiPöytäkirjan tarkastajat:
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seksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Lumijoen kunnan ja Terveystalon välisen nykyisenkin sopimuksen mukaan julkisista hallintotehtävistä ovat vastanneet Lumijoen kunnan
viranhaltijat.
Ennen varsinaisen kilpailutuksen käynnistämistä on valittava kilpailutuksen muoto ja kilpailutukseen ilmoitettavien toimintojen kokonaisuus sekä päätettävä ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä.
Sote-palveluiden kilpailutus tehdään käytännössä avoimella menettelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
Kun Lumijoella on kysymyksessä laajan ja monimuotoisen kokonaisuuden kilpailutus, jonka tarkka määrittäminen kaikkien yksityiskohtien osalta ei ole ennalta mahdollista, avoin menettely ei ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Edellisellä kerralla valtuusto päätyi valitsemaan neuvottelumenettelyn, joka käynnistyi/käynnistyy hankintailmoituksen julkaisulla Hilmassa. Ilmoitukseen liitetään mukaan
osallistumishakemus ohjeineen ja lisäksi liitteinä julkistetaan alustava palvelukuvaus ja vaadittavien referenssien kuvaus.
Kaikki halukkaat toimijat saavat vastata hankintailmoitukseen osallistumishakemuksella. Ehdokkaiden joukosta hankintayksikkö valitsee ne, joiden kanssa se neuvottelee hankinnan ehdoista. Ehdokkaita on kutsuttava riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun nähden, kuitenkin vähintään kolme, jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä
ehdokkaita on tarpeeksi. Ennen neuvotteluja ehdokkaat antavat
alustavat tarjouksensa, jotka toimivat neuvottelujen pohjana. Neuvotteluvaiheen jälkeen annetaan lopulliset tarjoukset, joiden joukosta
valitaan parhaiten vaatimuksia vastaavan toimija.
Kilpailutus toteutettiin vuonna 2017 ns. käänteisenä menettelynä,
eli hinta kerrottiin jo hankintailmoituksessa. Hankintailmoituksessa
on ilmoitettava hankinnan ennakoitu kokonaisarvo, jonka voi myös ilmoittaa ns. hintahaarukkana. Hintalauseke voidaan asettaa myös siten, että asetetaan enimmäishinta ja varataan tarjoajille mahdollisuus esittää oma, enimmäishintaa alempi tarjoushinta. Hinnan määrittelyssä voidaan pohjana käyttää nykyistä sopimusta. Valtuuston
lopullisessa valintapäätöksessä valittaisiin hinta-laatusuhteeltaan
paras ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1) Lumijoen kunta käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuotannon uuden kilpailutuksen neuvottelumenettelyn kautta
siten, että uuden palvelusopimuksen mukainen toiminta käynnistyy
1.6.2022.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) Kilpailutusta valmistelemaan kunnanhallitus nimeää
valmisteluryhmän, jonka työ alkaa välittömästi.
Päätös:

1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
2) Valmisteluryhmään nimettiin kunnanjohtaja, hyvinvointipäällikkö,
talous- ja hallintojohtaja, kunnanhallituksen edustajina Jaana
Ollakka, Teppo Greus ja Eino Jakkula sekä perusturvalautakunnan
pj Matti Jokela.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen, väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettamiseen ja toimeenpanon edistämiseen sote-uudistusta
koskevan lakikokonaisuuden voimaantulon jälkeen
Khall § 131
Aiemman kuntakirjeen (28.1.2021; khall 8.2.2021 § 30) perusteella
kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan Lakeuden
seudun muiden kuntien kanssa Lakeuden jäsenestä ja varajäsenestä
väliaikaistoimielimeen. Lakeuden esitys valittavista henkilöistä ei ole
muuttunut, vaikka neuvottelut toimielimen kokoonpanosta ovat jatkuneet. Pohjois-Pohjanmaan kunnille, sote-organisaatioille ja pelastuslaitoksille 30.4.2021 osoitetussa uudessa kuntakirjeessä esitetään
väliaikaisen toimielimen muuttunut kokoonpano. Ehdotuksen hyväksymisestä pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti 31.5.2021 mennessä
sähköpostitse (kirjaamo@ppshp.fi). Samalla em. organisaatioita pyydetään esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti.
Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020
esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan
porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämän johdosta ehdotetaan, että hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1. päivänä
heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja 1. päivä maaliskuuta 2022
välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi väliaikainen valmistelutoimielin. Hyvinvointialueen monijäseninen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu.
Käytännössä väliaikaisen valmisteluelimen toimikausi olisi noin kahdeksan kuukautta. Valtio myöntäisi voimaanpanolain 15§ perusteella
hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022.
Hyvinvointialueen kuntien (määritelty voimaanpanolain 6 § maakuntajako), perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asetPöytäkirjan tarkastajat:
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taa valmistelutoimielimet. Voimaanpanolain 8 § 2. momentin mukaan
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja
taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.
Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat lakiesityksen
voimaanpanolain 8 § 3. momentin mukaan seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin vastatessa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta:
- alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä seitsemän jäsentä
- sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä
- erityishuoltopiiri yksi jäsen
- alueen pelastustoimi yksi jäsen
- sekä jokaiselle varajäsen
Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on säädetty
voimaanpanolain 10 §:ssä ja ne liittyvät mm. hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelmaan, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmisteluun sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista
päättämiseen. Valmistelutoimielimen toimivaltaa on rajattu siten, että
se voi tehdä määräaikaisia virka- ja työsopimuksia sekä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain vuoden 2023 loppuun saakka.
Uudistuksen täytäntöönpanoa varten hyvinvointialueelle voidaan perustaa poliittinen seurantaryhmä.
Uudistuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaalla
Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Palvelujen uudistamista varten haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta, jota saatiin Pohjois-Pohjanmaalle
13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen
kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osuus tästä on 4,9 miljoonaa ja rakenneuudistushankkeen 10,9 miljoonaa euroa.
Alueellisen hanketyön perustana käytetään kuuden alueen (Oulu,
Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen)
sekä yhteisten palveluiden mallia.
Kehittämistyötä tehdään useassa eri työryhmässä. Valmistelua linjaavat ja ohjaavat luottamushenkilöistä koostuvat laaja ja suppea poPöytäkirjan tarkastajat:
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liittinen ohjausryhmä sekä valmistelua seuraavat alueelliset poliittiset
seurantaryhmät. Laajaan ohjausryhmään kuuluvat myös Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat, pelastustoimen edustajat sekä sidosryhmien edustajat. Laaja ja suppea poliittinen ohjausryhmä toimivat
myös lakien voimaantulon jälkeen voimaanpanolain 8 § 6 mom mukaisina seurantaryhminä.
Laaja poliittinen ohjausryhmä antoi 22.12.2020 suppealle poliittiselle
ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. 28.1.2021 pidetyn kuntakokouksen jälkeen kunnille, sote-organisaatioille ja pelastuslaitoksille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin ottamaan kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamiseen kirjeessä ehdotetulla tavalla.
Kuntakirjeeseen annetuissa vastauksissa ei saavutettu yksimielisyyttä väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, minkä vuoksi
asiasta on neuvoteltu uudelleen Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen kuntien, sote-kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin sekä pelastuslaitosten johdon neuvottelussa 31.3.2021 ja uudessa kuntakokouksessa 13.4.2021. Kuntakokouksen jälkeen laaja poliittinen ohjausryhmä päätti 13.4.2021 jatkaa neuvotteluja ja antaa 3 suppealle
poliittiselle ohjausryhmälle valtuudet tehdä uusi esitys väliaikaisen
valmistelutoimielimen muodostamiseksi.
Puolueiden poliittiset piirijärjestöt ovat yksimielisesti esittäneet nyt
ehdotettavaa ratkaisua. Lisäksi ehdotus on hyväksytty yksimielisesti
paikalla olleiden neuvotteluosapuolten kokouksessa 30.4.2021.
Em. neuvottelujen pohjalta suppea poliittinen ohjausryhmä tekee uuden ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämisestä
seuraavasti:
Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta
Edellä kerrottuun valmisteluun perustuen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia, yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia pyydetään esittämään kannanottonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen
asettamiseen seuraavasti:
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin hallitus.
2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (yhteensä 22 jäsentä, ei varajäseniä) nimetään alueittain ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti:
o Oulu: neljä jäsentä
o Oulunkaari: kaksi jäsentä
o Koillismaa: kaksi jäsentä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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o Lakeus: kaksi jäsentä
o Rannikkoseutu: kaksi jäsentä
o Oulun eteläinen: kaksi jäsentä
o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: neljä jäsentä
o Erityshuoltopiiri: kaksi jäsentä
o Oulu-Koillismaan pelastuslaitos: yksi jäsen
o Jokilaaksojen pelastuslaitos: yksi jäsen
Kunkin alueen/organisaation ehdottamista väliaikaistoimielimen jäsenistä joka toisen tulee varautua käyttämään vähintään 50 % ja joka
toisen erikseen neuvoteltava osa työajastaan väliaikaistoimielimen
työhön 1.8.2021 alkaen.
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii
sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I varapuheenjohtajana Oulun
kaupungin ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana Oulun
eteläisen ehdottama jäsen.
4. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet
voimaan.
5. Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimii samalla valmistelua
johtavana viranhaltijana ja erillistä muutosjohtajaa ei nimetä.
Näiden lisäksi perustetaan erillinen kuntajohtajafoorumi.
Kunnanjohtaja:
Lumijoen kunta hyväksyy hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen
asettamista koskevan ehdotuksen, ja esittää väliaikaistoimielimeen
Lakeuden alueelta jäseniksi Kempeleen sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Marja-Leena Meriläistä (50%-) ja Limingan perusturvajohtaja Eliisa
Tornbergia.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Vs. sosiaaliohjaajan määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen
Khall 10.05.2021 § 118
Oulun seudun kuntien yhteinen työllisyyskokeilu alkoi 1.3.2021 ja se
jatkuu 30.6.2023 saakka. Tämän hetkisten valtakunnallisten suunnitelmien mukaan työllisyyden hoito siirtyisi kokeilujen jälkeen kuntien
vastuulle. Sosiaaliohjaajan opintovapaan sijaisuuttta hoitavan viranhaltijan työajasta on suunnattu noin 50 % työllisyyskokeiluun.
TE-palveluista kokeilussa oleva työntekijä on Lumijoen, Tyrnävän ja
Hailuodon kuntien yhteinen. Lumijoen osuus hänen työajastaan on
käytännössä 1 päivä/viikko eli noin 20 -30 %.
Kokeilun käynnistymisen jälkeen on todettu, että kokeilun onnistumiseen Lumijoella tarvitaan myös kunnan oman työntekijän työpanosta
vähintään nyt käytettävissä oleva 50 %:n työaika. Sosiaaliohjaajan
opintovapaa jatkuu osittaisena kuluvan vuoden loppuun, joten sijaisen määräaikaista virkasuhdetta pitää jatkaa ainakin vuoden 2021
loppuun saakka.
Vuoden 2022 alusta määräaikaisen virkasuhteen jatkuminen työllisyyskokeilun päättymiseen saakka turvaisi riittävät resurssit kokeilun
toiminnan kannalta.
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus käy keskustelun työllisyyskokeilussa tarvittavasta
kunnan resurssista ja päättää tarvittavista toimenpiteistä kokouksessa annettavan päätösesityksen perusteella

Päätös:

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Khall § 132
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkaa työllisyyskokeiluun valitun Lumijoen
kunnan viranhaltijan virkasuhdetta määräaikaisena työllisyyskokeilun
loppuun eli 30.6.2023 saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 133

9/2021

17

24.05.2021

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet 24.5.- 13.6.2021 (ohm. 89)
Khall § 133

Kunnanhallitus vahvisti kokouksessaan 10.5.2021 (§ 119) Lumijoen
kunnan päivitetyt koronatoimenpiteet 23.5.2021 saakka Oulun seudun kuntien yhteisten linjausten mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaa on
nyt epidemian perusvaiheessa. Tartuntojen määrä on huomattavasti
vähentynyt koko maakunnassa.
Kunnan koordinaatiotyöryhmä on voinut edelleen hieman keventää
suosituksia Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän 18.5.2021 antamien ohjeistusten mukaisesti.
Uusin suositusten kevennys on se, että sisä- ja ulkotiloissa
tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 50
henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä aiemman 20 hengen
sijaan. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla
erityisjärjestelyjä.

.

Aiemmat suositukset ovat voimassa 23.5.2021 saakka. Uudet
suositukset tulevat voimaan 24.5.2021 alkaen.

Ohm. 89

Koronaohje

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus vahvistaa Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet
jatkumaan ajalle 24.5 - 13.6.2021.

Päätös:

Vahvistettiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja
Khall § 134

1. Kiinteistönluovutusilmoituksi 5 kpl
-Ruosteperä, koko kiinteistö, 44000 m2
Luovuttajana Heikkinen Merja
Luovutuksen saajana Ympäristöministeriö
-Saukkola, määräala (uusi), 5000 m2
Luovuttajana Jaatinen Tauno
Luovutuksen saajana Aho Julia ja Paakkonen Arto
-Männikkö, koko kiinteistö, 5000 m
Luovuttajana Korkala Jorma
Luovutuksen saajina Korkala Ari ja Lakso-Korkala Satu
-Ahtikari, koko kiinteistö, 119330 m2
Luovuttajana Korkala Jorma
Luovutuksen saajina Korkala Ari ja Lakso-Korkala Satu
-Pulkka, koko kiinteistö, 1593 m2
Luovuttajina Silfver Eila ja Matti
Luovutuksen saajina Lampela Toni ja Miira
2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntahallituksen päätöksiä 17.5.2021
3. Sosiaali- ja terveysministeriö
-Kirje 10.5.2021: Epidemiavaiheisiin perustuvat suositukset ja
rajoitukset epidemian leviämisen estämiseksi
-Kuntainfo 17.5.2021: Koronaviruspandemian kustannuksia
korvataan valtionavustuksilla
4. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
-Suositukset 11.5.2021
-Suositukset 18.5.2021
5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
-Yhtymähallituksen pöytäkirja 17.5.2021
-Yhtymäkokouksen esityslista 31.5.2021
6. Monetra Oulu Oy
-Neuvottelukunnan kokous 1/2021 muistio
7. Kiertokaari Oy
-Varsinainen yhtiökokous 27.5.2021
8. Keskusvaalilautakunta
-Kuntavaalit 2021, ehdokaslistojen yhdistelmä
9. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
-Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun maakuntien alueille
10. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
-Hallituksen 17.5.2021 pöytäkirja

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koululaisten adressi (ohm 90)
Khall § 135
Viisikymmentä (50) Lumijoen koululaista on toimittanut kunnanjohtajalle adressin, jossa he toivovat läksytuen palauttamista entisessä
muodossaan.
Aiemmin koululla toiminut läksytuki on motivoinut oppilaita koulunkäyntiin ja oppimiseen, kun läksytuen opettaja on huomioinut oppilaiden yksilölliset tarpeet opetuksessa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus arvostaa oppilaiden adressialoitetta ja pitää tärkeänä, että oppilaiden toive huomioidaan koulun toiminnassa. Adressi
annetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle toimenpiteitä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
Khall § 136

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Khall § 137
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09.
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Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET
__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 124-130, 133-137
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 131-132
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: 131-132
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:

