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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Hirvasniemi  Sirpa vpj.
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 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Teppo Greus  Sirpa Hirvasniemi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen
kunnan www-sivuilla
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Kunnanhallitus § 145 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 145

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 146 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 146

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Teppo Greus ja Sirpa Hirvasniemi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Greus ja Sirpa Hirvasniemi.
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Kunnanhallitus § 147 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 147

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 148 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokouksen 31.5.2021 päätösten täytäntöönpano (ohm. 92)

Khall § 148
 KuntaL 39 §:n  kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta

se kä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.

 Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että val-
tuus ton päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain-
vas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pa ne-
mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä si tel tä-
väk si.

Ohm. 92 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 31.5.2021 pidetyn kun nan val-
tuus ton kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa jär jes tyk ses-
sä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muu ten ole lainvastaisia, joten päätökset päätetään panna
täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 149 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 93-97)

Khall § 149
 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 pöy tä kir-
jat:
  kehitys- ja elinvoimalautakunta 25.5.2021
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Kunnanhallitus § 149 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.5.2021 ja 8.6.2021
  perusturvalautakunta 27.5.2021 ja 10.6.2021

Ohm. 93-97 Oheisena pöytäkirjat

Kunnanjohtaja on ilmoittanut hyvinvointipäällikölle ja pe rus tur va lau ta-
kun nan puheenjohtajalle käyttävänsä otto-oikeutta 10.6.2021 § 42
pää tök ses tä, joka koskee vuokrasopimuksen irtisanomista ja päät ty-
mis tä 31.12.2021. Perusturvalautakunta jätti asian pöydälle. Koska
voi mas sa ole van hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnalla ei
ole toimivaltaa päättää kiinteistöjen vuokrauksesta, vuok ra so pi muk-
ses ta päättäminen siirretään kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen pe rus tur va lau ta kun-
nan  10.6.2021 kokouksen § 42. Kunnanhallitus päättää, että muissa
edel lä mainituissa pöytäkirjoissa olevia lautakunnan toimivaltaan siir-
ret ty jä asioita ja niissä tehtyjä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen
kä si tel tä vik si, joten ne ovat täytäntöön pantavissa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan 10.6.21 §
42 otetaan käsittelyyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.
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Kunnanhallitus § 150 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 21.5.-16.6.2021 (ohm.98-100)

Khall § 150
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

21.5.-16.6.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 98-100 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 151 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuustokaudeksi 2021-2025

Khall § 151 Lumijoen kunnan hallintosäännön 107 § mukaan valtuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien (kuntalaki 105 §)
toimittamista varten vaalilautakunnan.

 Hallintosäännön 107 §:n mukaan lautakunnassa on kolme (3)
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 Lisäksi valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
valtuusto toisin päätä.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen, sekä

 - valitsee jäseneksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, sekä

 - toteaa, että vaalilautakunnan sihteerinä toimii pöytäkirjanpitäjä,
ellei valtuusto erikseen toisin päätä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 152 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston puheenjohtajiston valinta: toimikauden pituus, varapuheenjohtajien määrä
ja puheenjohtajiston vaali

Khall § 152 Kuntalain 18.1 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.

 Lumijoen kunnan hallintosäännön 78.2 §:n mukaan ennen
puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston
toimikaudesta.

 Hallintosäännön 78.3 § mukaan ennen puheenjohtajiston vaalia
valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää valtuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudesta, ja
 - päättää valittavien varapuheenjohtajien lukumäärästä, ja
 - suorittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/-johtajien vaalin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 153 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston siihteerin määrääminen

Khall § 153 Lumijoen kunnan hallintosäännön 78.5 §:n mukaan valtuuston
kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii
valtuuston määräämä viranhaltija.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää
kokoustensa pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimivan
viranhaltijan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 154 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja varapuheenjohtajien määrä sekä
kunnanhallituksen vaali

Khall § 154 Kuntalain 30 §.n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kun-
nan hal li tus ja tarkastuslautakunta. Kunnanhallituksen tehtävistä sää-
de tään kuntalain 39 §.ssä.

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi-
mi kau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi. Lumijoella on toi mit tu 2-vuotisin
toi mi kau sin.

 Kuntalain 33.1 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toi-
mi eli men puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi-
mituksessa.

 Kunnanhalituksen kokoonpano on vahvistettu kunnan hal lin to sään-
nön 7 §:ssä:  "Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista
val tuus to valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heen-
joh ta jan/-t. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää va ra-
pu heen joh ta jien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on hen ki lö-
kohtainen varajäsen."

 Kuntalain 73 §:n mukaan "vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on
hen ki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve luk-
ses sa oleva henkilö;
 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kun-
nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
 valmistelusta;
 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan-
hal li tuk ses sa ta van omai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh ti van
yh tei sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu heen joh-
ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myös kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas-
taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kun-
nan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve-
luk ses sa olevia henkilöitä.
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Kunnanhallitus § 154 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan  määräysvallassa
ole van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-
se neen."

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden,
 - päättää valittavien varapuheenjohtajien lukumäärästä, ja
 - valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille kullekin

henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
 - valitsee jäseneksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan/-johtajat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 155 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunnan toimikauden pituus ja tarkastuslautakunnan vaali

Khall § 155 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hal lin non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä var-
ten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
val tuu tet tu ja.

 Kuntalain 74 §:n mukaan: "Vaalikelpoinen lautakuntaan..... on hen ki-
lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal ve-
luk ses sa oleva henkilö;
 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh tä-
vä alu eel la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
sää tiön palveluksessa;
 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta-
kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan edellisen lisäksi sää de-
tään kuntalain 75 §:ssä::

 "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
 1) kunnanhallituksen jäsen;
 2) pormestari ja apulaispormestari;
 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por-

mes ta rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es teel li syys-
pe rus tei ta koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh tei-
sön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."

Vaikka tarkastuslautakunnan toimikausi voidaan päättää valtuuston
toi mi kaut ta lyhyemmäksi, työ vaatii pitkäjänteisyyttä, joten tar koi tuk-
sen mu kais ta on valita lautakunta valtuuston koko toimikaudeksi.

Lumijoen kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tar kas tus lau ta kun-
nas sa on kolme (3) jäsentä, joista valtuusto valitsee lau ta kun nan pu-
heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja va ra pu heen-
joh ta jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on hen ki lö koh tai-
nen varajäsen.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 11/2021 17

Kunnanhallitus § 155 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 - päättää tarkastuslautakunnan toimikauden pituuden,
 - valitsee tarkastuslautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin

henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
 - valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 156 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025

Khall § 156 Hallintosäännön 10 § mukaan vaalitoimielimistä, mukaan lukien
 keskusvaalilautakunta, säädetään vaalilaissa.

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi mi kau-
dek seen kunnan keskusvaalilautakunta.

 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, va ra pu-
heen joh ta ja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va ra jä-
se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tet ta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jä sen ten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kun nas sa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää nes-
tä jä ryh miä.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää montako varajäsentä keskusvaalilautakuntaan valitaan,
 - valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh-

ta jan,
 - valitsee keskusvaalilautakuntaan  kolme (3) jäsentä, sekä
 - valitsee keskusvaalilautakunnan varajäsenet ja päättää

varajäsenten järjestyksestä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 157 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunnan toimikauden pituus ja perusturvalautakunnan vaali

Khall § 157
 Lumijoella sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta

joh tuen perusturvalautakunnan rooli on kaventunut kuluvalla val-
tuus to kau del la huomattavasti. Mikäli uusi sote-lainsäädäntö tulee
voi maan lähiaikoina, siirtää se sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes-
tä mis vas tuun kunnalta tulevalle hyvinvointialueelle. Kun nan hal li tuk-
sen on syytä jo tässä vaiheessa tarkastella perusturvalautakunnan
teh tä viä ja kokoonpanoa tulevia muutoksia ennakoiden. Yksi
vaihtoehto lautakunnan sijaan on kunnanhallituksen alainen
yksilöasiainjaosto, joka käsittelee perusturvan toimialueelle kuuluvat
muutoksenhakuihin liittyvät asiat.

 Lumijoen hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnassa on kolme lau ta-
kun taa:

  - perusturvalautakunta
  - sivistys- ja hyvinvointilautakunta
  - kehitys- ja elinvoimalautakunta.

 Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jä se nel lä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lau ta-
kun tien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi-
mi kau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toi mi-
eli men puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi-
tuksessa.

 Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kun-
ta lain 31 §:ssä tarkoitettua valiokuntamallia tai puheenjohtajamallia.

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, jo-
ka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1) asianomaisen lautakunnan alainen 
 kunnan palveluksessa oleva henkilö;

  2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan 
 tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
 olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

  3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
 toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
 tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
 liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
 kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
 asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti 
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Kunnanhallitus § 157 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
 olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää perusturvalautakunnan toimikauden pituuden, ja
 - valitsee perusturvalautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille

kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
 - valitsee jäseneksi valituista perusturvalautakunnan puheenjohtajan

ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 158 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikauden pituus ja sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan vaali

Khall § 158 Lumijoen hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnassa on kolme lau ta-
kun taa:

  - perusturvalautakunta
  - sivistys- ja hyvinvointilautakunta
  - kehitys- ja elinvoimalautakunta.

 Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jä se nel lä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lau ta-
kun tien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi-
mi kau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toi mi-
eli men puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi-
tuksessa.

 Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kun-
ta lain 31 §:ssä tarkoitettua valiokuntamallia tai puheenjohtajamallia.

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1) asianomaisen lautakunnan alainen 
 kunnan palveluksessa oleva henkilö;

  2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan 
 tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
 olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

  3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
 toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
 tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
 liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
 kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
 asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti 
 käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
 olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikauden pituuden, ja
 - valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan seitsemän (7) jäsentä
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Kunnanhallitus § 158 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
 - valitsee jäseneksi valituista sivistys- ja hyvinvointilautakunnan

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 159 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kehitys- ja elinvoimalautakunnan toimikauden pituus ja kehitys- ja
elinvoimalautakunnan vaali

Khall § 159 Lumijoen hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnassa on kolme lau ta-
kun taa:

  - perusturvalautakunta
  - sivistys- ja hyvinvointilautakunta
  - kehitys- ja elinvoimalautakunta.

 Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jä se nel lä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lau ta-
kun tien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi-
mi kau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toi mi-
eli men puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi tuk-
ses sa.

 Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kun-
ta lain 31 §:ssä tarkoitettua valiokuntamallia tai puheenjohtajamallia.

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1) asianomaisen lautakunnan alainen 
 kunnan palveluksessa oleva henkilö;

  2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan 
 tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
 olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

  3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
 toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
 tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
 liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
 kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
 asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti 
 käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
 olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

 - päättää kehitys- ja elinvoimalautakunnan toimikauden pituuden, ja
 - valitsee kehitys- ja elinvoimalautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja
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Kunnanhallitus § 159 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
 - valitsee jäseneksi valituista kehitys- ja elinvoimalautakunnan

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 160 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenten ja varajäsenten valinta PPSHP:N valtuustoon toimikaudelle 2021-2025 (ohm.
101)

Khall § 160 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kirjeellään 15.6.2021 pyy-
tä nyt kuntia nimeämään edustajansa kuntayhtymän valtuustoon.

Ohm. 101 Kirje 15.6.2021

 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sellaisen jäsenkunnan,
jon ka asukasluku on 2.001-8.000, valtuustolla on oikeus valita kaksi
jä sen tä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 Jäsenkuntia pyydetään asettamaan valtuutetut toimikaudelle
2021-2025, mutta päätöksessä on syytä huomioida, että sosiaali- ja
ter vey den huol lon ja pelastustoimen uudistuksen toteutuessa Suo-
men hallituksen suunnittelemassa aikataulussa ja Poh jois-Poh jan-
maan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023, sai raan-
hoi to pii rin valtuutettujen toimikausi päättyy PPSHP:n siirtyessä osak-
si Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi jä-
sen tä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän val tuus-
toon ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi
2021-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 161 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajan ja varaedustajan valinta Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien
edustajainkokoukseen (ohm. 102)

Khall § 161 Pohjois-Pohjanmaan liitto on kirjeellään 14.6.2021 pyytänyt jä sen-
kun tia nimeämään edustajansa liiton edustajainkokoukseen. Kokous
pi de tään 4.10.2021 Oulussa.

Ohm. 102 Kirje 14.6.2021

 Maakunnan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edus ta jain ko kouk-
seen edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaisesti siten,
et tä kunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa 7000 asukasta
koh den. Lisäksi kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen va ra-
edus ta ja.

 Kuntien edustajien ja varaedustajien tulee olla jäsenkunnan val tuu-
tet tu ja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.
Poh jois-Poh jan maan liiton perussopimuksen mukaisesti jä sen kun-
tien edustajainkokous valitsee Pohjois-Pohjanmaan liiton maa kun ta-
val tuus ton seuraavaksi vaalikaudeksi.

 Maakunnan ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla jä-
sen kun tien valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina ole-
vien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien
val tuus tois sa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saa-
maa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suh teel li-
suus pe ri aat teen mukaisesti.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee yhden
edus ta jan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan Poh jois-Poh jan-
maan liiton edustajainkokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 162 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen ja varajäsen valinta Oulun poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle
2021-2025 (ohm. 103)

Khall § 162 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan kunnanvaltuusto va-
lit see poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset va ra jä se-
net toimikaudekseen.

 Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata
po lii sin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toi-
min taa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lau-
sun to ja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jot-
ka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

 Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vah-
vis tet tu 42 varsinaista ja 42 varajäsentä. Oulun kaupungin jä sen-
mää rä neuvottelukunnassa on viisi (5) ja muiden kuntien edustajien
mää rä on yksi(1).

Ohm. 103 kirje 15.6.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee toi mi kau-
dek si 2021-2025 Oulun poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja
täl le henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 163 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2021-2025 (ohm. 104)

Khall § 163 Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 TIV/67/2021 mää-
rän nyt lautamiesten lukumäärän käräjäoikeuksissa ja antanut ohjeita
lau ta mies ten valintaan liittyen.

Ohm. 104 Tuomioistuinviraston päätös 16.6.2021 TIV/67/2021

 Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toi mi-
kaut taan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mah dol li sim man tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elin kei-
no-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

 Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kun-
nas sa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toi min ta kel poi suut ta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toi-
mi maan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on
al le 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.

 Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuo mio is-
tui mes sa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suo-
rit taa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai po lii si val-
von taa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen
asian ajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 2 §).

 Lautamies vannoo tuomarin valan tai antaa vastaavan vakuutuksen
en nen toimikautensa alkamista (tuomioistuinlaki 1 luku 7 §).

 Ohjeessaan tuomioistuinvirasto muistuttaa valtuustoja siitä, että lau-
ta mie het valitaan tuomarintehtävään. Lautamies ei ole poliittisella
val ta kir jal la toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee
ol la riippumaton.  Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vas-
tuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toi-
mi maan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen
teh tä vän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä
vaa tia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak sa-
mi ses ta istuntopalkkiostaan. Lautamiehille tulee korostaa heidän
teh tä vän sä tärkeyttä ja muun muassa sitä, että se edellyttää va rau-
tu mis ta koko päivän kestävään istuntoon. Lautamiehen on tar vit-
taes sa oltava valmis osallistumaan myös useita päiviä kestävään oi-
keu den käyn tiin.

 Sopivana lautamiestehtävään ei oikeusministeriön mukaan voida pi-
tää  henkilöä, jolla on esimerkiksi rikosrekisterimerkintöjä tai jotka
ovat syyllistyneet toistuvasti vähäisempiin rikoksiin. Tuo mio is tuin vi-
ras to huomauttaa myös, että lautamiesten esteellisyyskysymykset
ovat usein käytännössä tulleet esiin silloin, kun lautamiehinä on esi-
mer kik si kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä.

 Tuomioistuinviraston päätöksen 16.6.2021 (TIV/67/2021)) mukaan
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Kunnanhallitus § 163 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lu mi joen kunta nimeää Oulun käräjäoikeuteen yhden (1) lau ta mie-
hen.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Oulun
kä rä jä oi keu teen toimikaudelle 2021 - 2025 yhden lautamiehen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 164 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudelle 2021-2025 (ohm. 105)

Khall § 164 Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kun nan val-
tuus ton tulee va li ta kuntaan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi
vä hin tään kuu si henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset
olot tunteva henkilö.

 Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa,
mi tä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotun miehen tulee
ol la käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suo-
men kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toi min ta kel poi suut-
ta ei ole rajoitettu, ja jota on pidettävä sopivana toimimaan us kot tu-
na miehenä.

 Uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai
joka on täyttänyt 63 vuotta. Uskottuna miehenä ei saa olla henkilö,
jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa
taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa
taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (Laki
käräjäoikeuden lautamiehistä, 675/2016, § 2).

Ohm. 105 Kirje 15.6.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021 -
2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 165 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokousajat, koollekutsuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
syksyllä 2021

Khall § 165 Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel li-
sek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään
nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit te-
lyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 Päätösesityksessä on suunnitelma valtuuston kokousaikatauluiksi
lop pu vuo del le 2021. Aikataulussa huomiodaan tiedossa olevat tois-
tu vat päätöksentekoon liittyvät ajankohdat.

 Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään hal lin-
to sään nön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta nou da te-
taan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty. Hallintosäännön
104  §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verk ko si-
vuil la kuntalain 140 §:n mukaisesti.

 KuntaL 140 §:n mukaan:

  "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
 kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
 toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
 oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
 pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
 säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan
 salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan
 maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. 
 Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
 kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan
 sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
 oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

  Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa
 tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti
 yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen
 katsoo sen tarpeelliseksi.

  Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
 kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
 nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kokoontuisi seu-
raa van aikataulun mukaisesti:

 päivä   asia
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Kunnanhallitus § 165 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 2.8.2021  järjestäytyminen, vaalit
 23.8.  koulutusilta

 1. - 2.10. (pe-la) talousarvioseminaari, kokous tarvittaessa
 15.11.  verot
 13.12.  talousarvio 2022

 Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla. Ko-
kous ai ka tau luun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia
muu tok sia.

 Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuus to päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen  nähtävänä
kun nan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana. Jos
pöy tä kir jaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun näh tä-
vänäpi to ajan koh taan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan
kun nan tietoverkkosivulla vähintään yhtä päivää ennen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021
Kunnanhallitus § 80 29.03.2021
Kunnanvaltuusto § 14 31.05.2021
Kunnanhallitus § 166 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Terveysasemarakennuksen tilanne

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 16.03.2021 § 22

 Terveysaseman katossa on ollut ongelmia. Oheismateriaalissa 5 on
lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää viedä asian kunnanhallitukseen ja
kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Päätös: Lautakunta kävi lähetekeskustelun esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta
asiasta ja päätti viedä asian kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.

Khall 22.03.2021 § 58
 Kehitys- ja elinvoimalautakunta on kokouksessaan pohtinut

vaihtoehtoja terveysaseman katon ongelmien ratkaisemiseksi.
Kunnan pyytämän asiantuntija-arvion mukaan vaadittavat
korjaustoimet ovat mittavat, joten korjauskustannukset tulevat
edellyttämään talousarviomuutosta. Korjaamisen vaihtoehtona on
valmisteltu myös muita esityksiä terveysaseman tilaratkaisuista.

Ohm. 42 Lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall 29.03.2021 § 80
 Edellisessä kokouksessa kunnanhallituksella ei ollut käytössään

keväällä 2018 Instaro Oy:n laatimaa terveysaseman vanhan puolen
korjaustarpeiden raporttia ja sen pohjalta laadittua kustannusarviota.
Em. raportti sisältää katon kevyen korjauksen ja tuolloin korjausten
kustannusarvio kokonaisuudessaan (katto + muut) oli noin 324 000
euroa (alv 0%; noin 1663 €/m2). Raportissa on myös selvitetty
uuden osan korjaustarpeita, joista keskeisimmät kohdistuvat
yläpohjaan ja kattorakenteisiin. Vuonna 2018 tai sen jälkeen
terveysasemalla on korjattu vain yksi sisäpuolen väliseinä vanhalta
puolelta ja tehty siihen liittyvä ulkoseinän paikallinen muutostyö.

 Terveysaseman tulevaisuuden toiminnan osalta on keskusteltu
useammasta vaihtoehtoja:

 1) Rakennetaan uusi terveysasema samalle alueelle + tehdään
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021
Kunnanhallitus § 80 29.03.2021
Kunnanvaltuusto § 14 31.05.2021
Kunnanhallitus § 166 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

nykyiselle terveysasemalle kevyt katon korjaus, jotta tiloissa voidaan
toimia uuden valmistumiseen saakka;

 2) Käynnistetään kattava peruskorjaus aloittamalla katon
korjauksesta. Korjaaminen edellyttää toimintojen siirtämistä
väliaikaisiin tiloihin;

 3) Katon pikakorjaus, kustannusarvio noin 60 - 70 000 euroa;
korjaus voi aiheuttaa katkoksia tilojen käytössä.

Ohm. 52 Lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
Ohm. 53 kustannuslaskelma
Ohm. 54 kustannusarvio korjaukselle Lumijoen terveysaseman vanha puoli
Ohm. 55 kuntotutkimusraportti

 Keskustelun aikana Jouni Tornio esitti, että korjataan vain
terveysaseman katto. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se käynnistää
uuden terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen vaihtoehto 1)
mukaisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää
hankkeeseen 20 000 euron suunnittelu- ja tutkimusmäärärahan.
HINKU-sopimuksen mukaisesti kunnanhallitus esittää vähähiilistä
rakentamista esimerkiksi massiivipuusta tai hirrestä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt 31.05.2021 § 14

Ohm. 10 Lisätietoja terveysasemasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä
Ohm. 11 Instaron tutkimuksen tiivistelmä 2018

 Keskustelun aikana Jaakko Klaavo teki Veli Antero Kaakisen
kannattaman esityksen, että asian käsittely palautetaan
kunnanhallituksen käsittelyyn syksyllä talousarvion yhteydessä.
Valtuuston puheenjohtaja kehotti esityksen vuoksi rajoittamaan
puheenvuorot koskemaan vain tehtyä ehdotusta (Hallintosäännön §
96). Koska esitys ei saanut valtuuston yksimielistä kannatusta,
asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi, että
äänestyksessä kunnanhallituksen esitys on JAA ja Klaavon esitys
on EI. Suoritetussa äänestyksessä:

 JAA-ääniä annettiin viisi (5; Hirvasniemi Sirpa, Greus Teppo,
Kukkohovi Hannu, Nybacka Silvo, Riekki Juha);

 EI-ääniä annettiiin yhdeksän (9; Eino Jakkula, Jaakko Klaavo, Matti
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 22 16.03.2021
Kunnanhallitus § 58 22.03.2021
Kunnanhallitus § 80 29.03.2021
Kunnanvaltuusto § 14 31.05.2021
Kunnanhallitus § 166 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jokela, Tapio Junkkonen, Veli Antero Kaakinen, Arto Kauppi, Sirkka
Kyrö, Risto Prokkola, Hannu Vanhala;

 TYHJÄ-ääniä annettiin kolme (3; Ville Keinänen, Sirpa
Laitinen-Kauppi, Jaana Ollakka).

 Puheenjohtaja totesi Jaakko Klaavon esityksen tulleen päätökseksi.

Päätös: Valtuusto palauttaa terveysasema-asian kunnanhallituksen
käsittelyyn syksyn talousarvion yhteydessä

Khall § 166
 Valtuuston päätös 31.5.2021 asian palauttamisesta kun nan hal li tuk-

sen kä sit te lyyn syksyn talousarvion yhteyteen jätti terveysaseman ti-
lan teen täy sin avoimeksi ns. pöydällepanoehdotuksen vuoksi, kun
kes kus te lua it se asiasta ei tilanteessa voitu käydä. Asian jat ko val-
mis te luun val tuus to ei antanut sisällöllistä ohjausta/evästystä, joten
kun nan hal li tuk sel le aiemmin esitettyjen, valtuustossa kä sit te le mät tö-
mien vaih to eh to jen li säk si on valmisteltu keskusteluun ja edelleen
to teu tuk seen uusia ratkaisuvaihtoehtoja:

 1) Rakennetaan uusi päiväkoti koulualueelle ja saneerataan
nykyisestä päiväkodista tilat terveysasemalle ja kunnantoimistolle.
Tällä vaihtoehdolla ratkaistaisiin esimerkiksi varhaiskasvatuksen
kasvanut tilantarve;

 2) Käynnistetään Lumijoelle jo vuosia tavoitellun monitoimitalon
suunnittelu ja rakentaminen valtuuston hyväksymän kuntastrategian
mukaisesti. Monitoimitalossa voisi olla tilaa uudelle terveysasemalle,
muuntuvia toimitiloja yrityksille, varhaiskasvatukselle, kuntosalille,
kunnantalolle.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että

 1) terveysaseman katto korjataan;
 2) käynnistetään monitoimitilojen suunnittelu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 11/2021 36

Kunnanhallitus § 167 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maanvuokrasopimusten hyväksyminen (ohm. 106-107)

Khall § 167
 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan maa po li tii-

kas ta. Uusia vuokrasopimuksia on kaksi kappaletta: toinen As Oy
Lumijoen Lu mi ran ta II kanssa noin 2235 m2 maa-alasta (436 – 403
– 37 – 55) ja toinen KOy Lumijoen Kartanon kanssa n. 2950 m2
maa-alasta (436 – 403 – 1 – 95) . Oheismateriaalina on laaditut
alustavat vuok rasopimuk set.

Ohm. 106-107 vuokrasopimukset

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimukset ja valtuuttaa kun nan joh-
ta jan allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuokrasopimus tulee voimaan
1.1.2022 alkaen.

 Eino Jakkula, Kyösti Rajaniemi, Jaakko Klaavo ja Sirpa Hirvasniemi
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajksi.

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 168 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallinnanjakosopimuksen uudistaminen (ohm. 108)

Khall § 168
 Kunnalla on ollut hallinnanjakosopimus As Oy Lumijoen Ho piakujan

kanssa. Tässä vuokrasopimuksessa on määritelty neljä (4) aluetta
kiin teis töl le Kaurala (436 - 403 - 1 - 95). Nyt tontille on suunnitteilla
KOy Lu mi joen Kartanon vuokra-asuntoja ja aikaisempi hal lin nan ja-
ko so pi mus on päivitettävä. Uudistettu hal lin nan ja ko so pi mus on
oheismateriaalina.

Ohm. 108 päivitetty hallinnanjakosopimus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy hallinnanjakosopimuksen muutoksen ja
val tuut taa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden hal lin nan ja ko so pi-
muk sen sekä rekisteröimään sen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Jaakko Klaavo, Sirpa Hirvasniemi, Kyösti Rajaniemi ja Eino Jakkula
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 169 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeaminen / Saukkola (ohm. 109)

Khall § 169

Valmistelu:                      kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi

Tilan 436-403-84-9 Saukkola omistaja hakee poikkeamislupaa oma-
ko ti ta lon ja kolmen talousrakennuksen rakentamiselle Lumijoen kir-
kon ky län osa yleis kaa van 2030 alueelle Vitanderintielle, jossa kaa-
vas sa on merkinnät MU (vir kis tysalue).

Lähtötiedot:

Tila                                     Saukkola

Kiinteistötunnus               436-403-84-9

Pinta-ala                           ostettu määräala 0,5 ha = 5000 m2

Liittyminen tiestöön         on

Sähköverkkoon               on

Vesijohtoon                      on

Viemäriin                          on

Pohjavesialue                  ei

Rakennettavat rakennukset: OKT 220 m2, autotalli 90 m2, pi ha-
sau na 40 m2, liiteri 40 m2, yhteensä 390 m2.

Kaavatilanne: Rakennuspaikka rajautuu Lumijoen kirkonkylän osa-
yleis kaa va 2030 -a lu ee seen. Alue on merkitty osayleiskaavassa
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun
oh jaa mis tar vet ta.

Rakennusjärjestys: Lumijoen kunnan rakennusjärjestyksen mu-
kaan haja-alueelle muo dos tu van rakennuspaikan pinta-alan on ol ta-
va vähintään 3000 m2 (14 §). Rakennuspaikalle saa rakentaa enin-
tään yhden kak siasun toi sen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen.
Ra ken nus pai kan sallittu ko ko nais ker ros ala on 10 % rakennuspaikan
pin ta-alas ta (3.3).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on hankkinut kaikkien naa pu ri-
kiin teis tö jen omistajilta allekirjoituksen. Kenelläkään naapurilla ei ol-
lut huomautettavaa rakentamisesta.

Rakennuspaikkaan tutustuminen: Ehdotettu rakennuspaikka si-
jait see metsäisellä alueella, josta puustoa on kaadettu pois. Ra ken-
nus pai kalla, Vitanderintien varrella, on olemassa olevaa ra ken nus-
kan taa.
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Kunnanhallitus § 169 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistöpäällikön lausunto: Poikkeamislupaa haetaan oma ko ti ta-
lon sekä kolmen talousrakennuksen ra ken ta mi seen. .

Naapureilla ei ole huomautettavaa rakentamiseen ja rakentaminen
ei vaikeuta kunnan kaavoituksen tekemistä tai estä sitä. Ra ken ta mi-
sen vaikutukset ympäröivään maisemaan ovat vähäisiä, koska vie-
rei sis sä kiinteistöissä on vastaavia rakennuksia. Rakentamisessa tu-
lee kiinnittää huomiota tontin korkeuseroihin ja sen varmistamisesta
tu lee rakennuslupahakemuksen yhteydessä antaa selvitys.

Kiinteistöpäällikön ehdotus: Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kun-
nan hal li tus myöntää hankkeelle poikkeamisluvan. Perustelu eh do-
tuk sel le: Rakentamisesta ei ole haittaa kunnan kaavoitukselle vaan
se omalta osaltaan täydentää Vitanderintien rakentamista. Ra ken ta-
mi sen vaikutukset ympäristöarvoihin ovat vähäiset.

Ohm.109                        Kartta paikasta sekä naapureiden kuulemiset

Kunnanjohtaja:               Kunnanhallitus päättää, että poikkeamislupa ehdotetulle paikalle
  myönnetään kiinteistöpäällikön esittämin perustein. Poikkeuslupa on
  voimassa 2 vuotta luvan myöntämisestä. Rakennuslupa on haettava
  poikkeusluvan voimassaoloaikana.

Päätös:                             Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 170 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion 2022 laadintaohje (ohm. 110)

Khall § 170 Julkisen talouden tämän hetkinen tilannekuva on poikkeuksellinen ja
haas teel li nen johtuen koronavirusepidemiasta ja sen vaikutuksista.
Ta lou den ennustaminen on tässä hetkessä erityisen epävarmaa.
Ke vään 2021 koronatapausten määrän nousu luo epävarmuutta ta-
lou teen, mutta kesää kohden tapahtunut tartuntojen määrän las ke-
mi nen toivotaan parantavan tilannetta ja mahdollistaa rajoitusten lie-
ven tä mi sen ja purkamisen. Koronaepidemialla ja sitä seuranneilla
ra joi tus toi men pi teil lä on ollut merkittäviä vaikutuksia niin kan san ta-
lou teen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin.

 Talouskasvu jää epidemian seurauksena hitaaksi alkuvuonna 2021,
mut ta alkaa vähitellen nopeutua kesän aikana ja on loppuvuonna
sel väs ti keskimääräistä nopeampaa. BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,5
% vuonna 2022 ja  2,6 prosenttia kuluvana vuonna 2021. Yksityinen
ku lu tus kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021 patoutuneen kysynnän
pur kau tues sa tavarakauppana ja myöhemmin palveluiden ky syn tä-
nä. Palveluiden palautuminen siirtyy siten osin vuoden 2022 puo lel-
le. Vuoden 2021 työllisyysaste pysyy vuoden 2020 tasolla 71,7 pro-
sen tis sa, ja sen arvioidaan nousevan noin 72,6 prosenttiin v. 2022.

 Yksityiset investoinnit supistuvat vielä vuonna 2021 alkuvuoden hei-
kon kehityksen ja rakennusinvestointien vähenemisen takia. Jul ki-
nen rahankäyttö tukee talouden kokonaiskysyntää vuonna 2021.

 Valtionosuusennakoiden ja verotuloennusteiden uusimmat arviot on
esi tet ty oheismateriaalissa.

 Hallintokuntien kehys on seuraava:

 - Hallintokuntien toimintamenot suunnitellaan vuoden 2021 ta lous ar-
vion tasolla huomioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutus.
Mah dol li set muutosesitykset perustellusti, kirjallisena.

 - Huomioidaan hallitusohjelman sekä kuntien tehtävissä tapahtuvat
vel voit teet ja muutokset sekä kunta-alan sopimuksien mukainen
kus tan nus vai ku tus. Vastaavasti toimintakuluja supistaa kunnan
omat sekä hallituksen säästötoimet;

 - Suunnitteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomioita vuo si kat-
tee seen, joka on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen
riit tä vyyt tä.

 - Suunnitelmavuosissa ei huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon
jär jes tä mis tä koskevaa uudista, koska uudistusta koskevaa lain sää-
dän töä ei ole vielä vahvistettu. VM:n toukokuussa 2021 päivitettyjen
las kel mien mukaan kunnilta siirretään kunnallisveroa 12,39 %-yksik-
köä maakuntien sote-tehtävien rahoitukseen ns. so te-val ti on osuuk si-
en lisäksi. Vastaavasti valtionosuuksista siirretään sote-relevantit
osat, yhteensä noin 67,5 % ja veromenetysten kompensaatioista 70
%.
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Kunnanhallitus § 170 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Ohjetta päivitetään syksyllä kunnan talousarvion laatimiseen mer kit-
tä väs ti vaikuttavien asiakokonaisuuksien (sosiaali- ja ter vey den huol-
lon järjestämistä koskeva uudistus, syksyn kehysriihi) perusteella.

Ohm. 110 TA-laadintaohje

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja
päättää kunnan toimialueille annettavista talousarvio-ohjeista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 171 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallintosäännön muutokset (ohm. 111)

Khall § 171
Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksen myötä
op pi vel vol li suus ikä nousee 18 ikävuoteen ja jokaisen pe rus ope tuk-
sen keväällä 2021 päättäneen nuoren on pitänyt hakeutua yh teis-
haus sa tai muutoin toisen asteen koulutukseen.

 Lainsäädäntö lisää oppivelvollisen asuinkunnalle uusia tehtäviä val-
voa- ja ohjata oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vai heis-
sa. Tehtävät voivat edellyttää oppivelvollista koskevaa pää tök sen te-
koa. Koska oppivelvollisuuslaissa ei ole säädöksiä pää tök sen te ki jäs-
tä, on kunnan määrättävä toimivaltaisesta päätöksentekijästä hal lin-
to sään nös sä. Tämä toimivalta esitetään tässä vaiheessa an net ta-
vak si kunnan viranhaltijana toimivalle sosiaalityöntekijälle.

 Samalla kertaa on valmisteltu hallintosääntöön 5.6. Pe rus tur va-toi-
mi ala -luvun 30 §:n Perusturva -toimialan viranhaltijoiden tehtävät ja
rat kai su val ta - kohtaan tarvittavia muita lisäyksiä ja lainsäädännön
ede lyt tä miä täsmennyksiä tehtäviin, viranhaltijoiden keskinäiseen
työn ja koon ja sosiaaliohjaajan tehtäviin mm. työllisyyskokeiluun liit-
tyen. Pykälän 3. kohdaksi muutetaan sosiaaliohjaajan tehtävät 1-7.
Joh ta van lääkärin tehtävät pysyvät ennallaan, mutta kohdan numero
muut tuu 3 -> 4:ksi. Oppivelvollisuuteen liittyvät tehtävät ovat so si aa-
li työn te ki jän tehtävissä 12-14.

Ohm. 111 muutokset hallintosääntöön

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheis ma te ri aa-
lis sa esitetyt muutokset hallintosääntöön. Hallintosääntö tulee voi-
maan, kun valtuuston pöytäkirja on tarkastettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 172 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoki2026, kansainvälinen konferenssi/Oulu2026 kulttuuripääkaupunkihanke

Khall § 172 Oulu2026 -hakemus kulttuuripääkaupungiksi oii voittoisa - Oulu va lit-
tiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Lumijoki on
mu ka na hankkeessa, kun rakentuminen laaja-alaisesti maa kun ta ra-
jat ylittävällä alueella käynnistyy meilläkin konkreettisesti. Yksi hank-
keen ulottuvuus on alueemme tunnettuuden ja houkuttelevuuden li-
sään ty mi nen kansainvälisesti.

 Kansainvälisyyttä tulevina vuosina tuo alueellemme Ruutikankaan
am pu ma ur hei lu kes kuk sen kilpailutoiminnan laajamittainen käyn nis-
ty mi nen, mutta myös jonkin muun kansainvälisen konferenssin tai
ta pah tu man järjestäminen Lumijoella toisi  merkittävää näkyvyyttä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhalitus päättää käynnistää valmistelun sopivan
kansainvälisen konferenssin löytämiseksi ja järjestämiseksi
Lumijoella vuonna 2026. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan
valmistelemaan hanketta eteenpäin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 101 19.04.2021
Kunnanhallitus § 173 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pankkiautomaatin säilyminen Lumijoella

Khall 19.04.2021 § 101

 Lumijoella sijaitsevan pankkiautomaatin tapahtumamäärät ovat ku lu-
neen vuoden aikana laskeneet huomattavasti. Tämän vuoksi au to-
maa tin ylläpito ei ole Automatia Pankkiautomaatit Oy:n mielestä
enää kannattavaa ja automaatin säilyminen Lumijoella on epä to den-
nä köis tä.

 Voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on osapuolten kesken
3 kk. Mikäli automaatti halutaan säilyttää, on käynnistettävä neu vot-
te lut jatkosopimuksesta. Lähiaikoina myös automaatti on uusittava,
jo ka puolestaan lisää tulevia käyttökustannuksia.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksen Automatia Pank ki au to-
maa tit Oy:lta sekä Eurocash Oy:lta automaatin säilyttämiseksi
Lumijoella.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Khall § 173
 Eurocash Oy on kiinnostunut  tarjoamaan ja toimittamaan pank ki au-

to maa tin Lumijoen kuntaan.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus irtisanoo Automatia Pankkiautomaatit Oy:n
sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ja
allekirjoittamaan sopimuksen Eurocash Oy:n automaatista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 174 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuoden 2021 kutsuntoihin (ohm.
112-113)

Khall § 174 Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto jär-
jes tää lumijokisten kutsunnat ti 2.11.2021 klo 9.00 Lakeustalossa Li-
min gas sa. Kutsuntakuulutuksessa kuntia on pyydetty ni meä mään
kun nan edustajat varaedustajineen kutsuntalautakuntiin. Kun nan
edus ta jien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- ja sosiaalityöhön pe-
reh ty nei tä. Lumijoen kunnan edustajana vuonna 2020 oli hy vin voin ti-
pääl lik kö ja hänen varaedustajanaan vapaa-aikatoimenohjaaja. Kut-
sun ta lää kä ri on myös pyydetty nimeämään yhteistyössä Li min gan
kans sa.

Ohm. 112 Pyyntö 28.5.2021
Ohm. 113 Kutsuntakuulutus 

Kunnanjohtaja Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja va ra edus ta jan/va ra hen-
kilön 2.11.2021 kutsuntatilaisuuteen.

Päätös: Kutsuntatilaisuuteen nimettiin kunnan edustajaksi kunnanjohtaja ja
hä nen varaedustajakseen hyvinvointipäällikkö sekä va paa-ai kasih-
teeri.
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Kunnanhallitus § 175 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloitteet valtuusto 31.5.2021

Khall § 175
Valtuuston kokouksessa 31.5.2021 annettiin kaksi aloitetta:

1) Tapio Junkkonen esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta aloit-
teen 18-väyläisen frisbeegolfradan rakentamiseksi urheilutalon
maas toon;

2) Jaakko Klaavo esitti Lumijoen Keskustaryhmän puolesta aloitteen
li sä mää rä ra hak si remontteihin ja tiealueiden kunnossapitoon käy tet-
tä väk si vuodelle 2021.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää siirtää aloitteet kehitys- ja elin voi ma lau ta kun
  nal le valmisteltavaksi.

Päätös:    Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 176 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 176 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl
 -Kuusela, koko kiinteistö, 1617 m2
 Luovuttajina Mäki Anna-Riikka ja Matti
 Luovutuksen saajina Karjalainen Tessa ja Erkka
 -Kangastupa, koko kiinteistö, 2936 m2
 Luovuttajina Arhippainen Riitta ja Pekkala Seppo
 Luovutuksen sajana Mikkonen Ritva
 -Korpikyrö, koko kiinteistö, 510960 m2
 Luovuttajina Kyrö Mikko ja Ritva
 Luovutuksen saajina Lahtimaa Elisa ja Kyrö Raine
 -Oltava, koko kiinteistö, 2500 m2
 Luovuttajana Lahdenperä Veijo
 Luovutuksen saajana Askelin  Oy
 -Rahtula I, koko kiinteistö, 5000 m2
 Luovuttajana Saarikoski Outi
 Luovutuksen saajana Heikkilä Jani
 -Jokivainio, määräosa, 793,5 m2
 Luovuttajina Höyhtyä Sauli ja Krista
 Luovutuksen saajana Lukkari Teemu
 -Issikka, koko kiinteistö, 1690 m2
 Luovuttajina Määttä Eljas ja Soile
 Luovutuksen saajina Kettunen Tobias ja Virtanen Mari-Helena
 -Kurtintorppa, koko kiinteistö, 1642 m2
 Luovuttajana Kurtti Markku
 Luovutuksen saajana Qvick Aki
 -Kesäheinä, koko kiinteistö, 3340 m2
 Kesäkeko, koko kiinteistö, 2720 m2
 Kivinokka, koko kiinteistö, 2360 m2
 Meriniemi, koko kiinteistö, 4000 m2
 Luovuttajana Jokisalo Veikko
 Luovutuksen saajana Myllykangas-Hamari Oy
 -Ahjo, koko kiinteistö, 1632 m2
 Luovuttajina Holappa Jorma ja Maija Liisa
 Luovutuksen saajina Hiltunen Janne ja Havana Saara
 2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntavaltuuston 7.6.2021 esityslista
 -Maakuntahallituksen 14.6.2021 päätöksiä
 3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Päätös 1.6.2021: Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen

kumoaminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla
 4. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 25.5.2021
 -Suositukset 1.6.2021
 -Suositukset 15.6.2021
 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Valtuuston 8.6.2021 pöytäkirja
 6. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 25.6.2021: Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä
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Kunnanhallitus § 176 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa
 -Kirje 27.5.2021: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen

mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi
 7. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 8/2021: Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden

toimielinten valinnat
 -Yleiskirje 9/2021: Kuntayhtymän toimielinten valinta
 -Yleiskirje 10/2021: Kuntalain muutokset
 -Yleiskirje 11/2021: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen

työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista
 8. Kuntatyönantajat
 -Yleiskirje 5/2021: Yleinen valtuutus sopia paikallisesti

lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta
 -Yelsikirje 6/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja

virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021
 -Yleiskirje 7/2021: Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES

2020-2021:sta OVTES 2021-2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät
KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset

 -Yleiskirje 8/2021: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
2020-2021 muutokset 1.9.2021 alkaen

 -Kuntatyönantaja-lehti
 9. Monetra Oulu Oy
 -Varsinainen yhtiökokous 21.5.2021
 10. Oulun seudun ympäristötoimi
 -Ilmoituspäätös Ollakan Tila Oy:n eläinsuojan toiminnan

muuttamisesta, Lumijoki
 11. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 21.6.2021 esityslista
 -Ote yhtymäkokouksen 31.5.2021 §:stä 7: Tilinpäätös ja

toimintakertomus vuodelta 2020
 12. Valtiovarainministeriö
 -Kunnat-uutiskirje 17.6.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 177 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 177 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - Varjakan toiminnan kehittäminen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 178 21.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 178

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39.


