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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Klaavo Jaakko vpj.
Keinänen Ville jäsen
Prokkola Risto jäsen
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Jaakko Klaavo  Ville Keinänen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
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Kunnanhallitus § 187 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 187

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 188 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 188

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Klaavo ja Ville Keinänen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Klaavo ja Ville Keinänen.
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Kunnanhallitus § 189 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 189

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 190 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston kokouksen 2.8.2021 päätösten täytäntöönpano (ohm. 117)

Khall § 190
 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. 117 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 2.8.2021 pidetyn kun nan val tuus
ton kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä,
pää tök set eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä
muu ten ole lainvastaisia, joten päätökset päätetään panna
täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 191 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 118)

Khall § 191
 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen

joh ta ja, kun nan joh ta ja tai hallintosäännössä määrätty kunnan vi ran
hal ti ja voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
tai kun nan hal li tuk sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi
ran omai nen on tehnyt päätöksen.

 Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oi keus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hal
lin to sään nös sä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lau ta
kun nan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan
siir re tyis sä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen
joh ta ja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hal lin to sään nös
sä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi.

Lumijoen kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta
kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kun nan hal
li tuk sen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asia voidaan ottaa kun ta
lain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ot ta mi ses
ta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja
tai esittelijä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa kuntalain134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
pää tök ses tä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kui
ten kaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus,
val von ta ja toi mi tus me net te lyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön
koh dis tu via ope tus toi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioi
ta. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
ku lues sa päätöksen tiedoksisaannista.

 Jos kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut alaisensa vi
ran omai sen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, on
pää tök ses tä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa
(Kun taL 134 §).

Lumijoen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan viranomaisen on
teh tä vä ilmoitus neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta
kun nan hal li tuk sen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle
te ke mis tään ottokelpoisista päätöksistä. Jos pöytäkirjaa ei tar kas te
ta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavien hallintokuntien
pöytäkirjat:
  kehitys ja elinvoimalautakunta 10.8.2021
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Kunnanhallitus § 191 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys ja hyvinvointilautakunta 
  perusturvalautakunta 

Ohm. 118 Oheisena pöytäkirja

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei edellä mainitussa pöytäkirjassa olevia
 lautakunnan toimivaltaan siirrettyjä asioita ja niissä tehtyjä päätöksiä
 oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, joten ne ovat täytäntöön
 pantavissa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 192 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 28.7.-10.8.2021 (ohm. 119)

Khall § 192
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

27.7.10.8.2021, joihin kunnanhallituksella on ottooikeus.

Ohm. 119 Päätösluettelo

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 193 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 06/2021 (ohm. 120-122)

Khall § 193 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulotmenot=netto lautakunnittain sekä investoinnit
tilanteesta 30.06.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 382 t eur,
joka on 65 % budjetoidusta (6 kk tasainen kertymä on 50 %).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt noin 6,2 milj. eur, joka on 50,3
% budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 2,27
milj. eur (52 % budjetoidusta), joihin sisältyvät kesäkuussa
täysmääräisenä maksussa olleet lomarahat.

 Talous ja hallintojohtaja esittelee kesäkuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 120 Tuloslaskelma
Ohm. 121 Tulotmenot=netto
Ohm. 122 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sote-palveluiden uusi kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen (ohm. 123)

Khall 24.05.2021 § 130

 Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oyj:n sosiaali ja ter veys
pal ve lui den tuottamista koskeva palvelusopimus käynnistyi 1.1.2018
ja se päättyy 31.5.2022.

 Perusteina palveluiden ulkoistamiselle olivat ja ovat edelleen eri tyi
ses ti lähipalveluiden turvaaminen kotikunnan alueella ja kus tan nus
ta son hallinta ja ennakoitavuus pidemmällä aikavälillä. Ul kois ta mi
sen keskeisinä tavoitteina ovat kuntalaisten palveluiden laadun ja
vai kut ta vuu den edelleen kehittyminen sekä hoitoketjujen sujuva in
teg raa tio niin paikallisesti kuin alueellisesti. Ulkoistamisen odotetaan
myös pitävän sosiaali ja terveyspalveluiden henkilöstöresurssit kun
nas sa tarvittavan hyvällä tasolla.

 Valmisteilla oleva sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä kos ke
va lainsäädäntö on siirtämässä järjestämisvastuun vuoden 2023
alus ta hyvinvointialueelle, joten uusi palvelusopimus siirtyisi tälle uu
del le osapuolelle Lumijoen kunnalta. Lainsäädäntö mahdollistaa jat
kos sa kin palveluiden ostamisen yksityiseltä palveluntuottajalta ja uu
te na sopimuskumppanina hyvinvointialue ratkaisee tarvittaessa so
pi muk sen jatkon voimaantulevan lainsäädännön mukaisesti.

 Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta ra joit
ta mi ses ta sosiaali ja terveydenhuollossa (548/2016, ns. ra joi tus la ki)
an net tu laki asettaa rajoituksia kuntien ja kuntayhtymien mah dol li
suu del le tehdä ulkoistamissopimuksia. Lain mukaan mukaan kun
nan tai kuntayhtymän tehdessä sopimuksen yksityisen yrityksen tai
yh tei sön kanssa sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisesta, olisi so
pi muk ses sa oltava irtisanomislauseke, jos sopimuksen arvo on yli
15 pro sent tia kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla ole van
so si aa li ja terveydenhuollon vuotuisista käyttömenoista ja so pi mus
on voi mas sa pitempään kuin vuoden 2025 loppuun.

 Hallituksen esityksen (HE 241/2020) 2.4.6. kohdan mukaan pal ve lu
jen saa ta vuus voitaisiin turvata sopimuksien mitättömyys ja ir ti sa no
mis ta pauk sis sa siten,että voi mas sa oloa voitaisiin jatkaa vielä ir ti sa
no mis ka te go ri aan kuu lu vien sopimuksien osalta kaksi vuotta vuoden
2026 alusta lukien. Sopimusten päättämisestä tu li si lisäksi neu vo tel
la ja niitä voitaisiin muuttaa han kin ta lain sää dän nön rajoissa ilman
uut ta tarjouskilpailua. Pitkä siirtymäaika ja neu vot te lu vel vol li suus so
pi muk sen muuttamisesta turvaisi pe rus oi keuk sien saa ta vuuden kai
kis sa tapauksissa ja myös lie ven täi si mitättömyyden ja ir ti sa no mi sen
so pi mus osa puo lel le aiheuttamaa haittaa.

 Palvelujen hankkimista yksityisiltä palveluntuottajilta rajoittaa pe rus
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

tus lain (731/1999) 124 §:n säännös, jonka mukaan julkinen hal lin to
teh tä vä voi daan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain
no jal la, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoi ta mi
sek si eikä vaa ran na perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän
hal lin non vaa ti muk sia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
teh tä viä voi daan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Lumijoen kun
nan ja Ter veys ta lon välisen nykyisenkin sopimuksen mukaan jul ki
sis ta hal lin to teh tä vistä ovat vastanneet Lumijoen kunnan
viranhaltijat.

 Ennen varsinaisen kilpailutuksen käynnistämistä on valittava kil pai lu
tuk sen muoto ja kilpailutukseen ilmoitettavien toimintojen ko ko nai
suus sekä päätettävä ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä.
So tepal ve lui den kilpailutus tehdään käytännössä avoimella  me net
te lyl lä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neu vot te lu me net te lyl
lä.

 Kun Lumijoella on kysymyksessä laajan ja monimuotoisen ko ko nai
suu den kilpailutus, jonka tarkka määrittäminen kaikkien yk si tyis koh
tien osalta ei ole ennalta mahdollista, avoin menettely ei ole  tar koi
tuk sen mu kai nen vaihtoehto. Edel li sel lä kerralla valtuusto päätyi va
lit se maan neu vot te lu me net te lyn, joka käynnistyi/käynnistyy han kin
ta il moi tuk sen julkaisulla Hilmassa. Il moi tuk seen liitetään mukaan
osal lis tu mis ha ke mus ohjeineen ja lisäksi liit tei nä julkistetaan alus ta
va palvelukuvaus ja vaadittavien re fe rens sien kuvaus.

 Kaikki halukkaat toi mi jat saavat vastata hankintailmoitukseen osal
lis tu mis ha ke muk sel la. Ehdokkaiden joukosta hankintayksikkö va lit
see ne, joi den kanssa se neuvottelee hankinnan ehdoista. Eh dok
kai ta on kut sut ta va riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun näh
den, kui ten kin vähintään kolme, jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä
eh dok kai ta on tarpeeksi. Ennen neuvotteluja ehdokkaat antavat
alus ta vat tarjouksensa, jotka toimivat neuvottelujen pohjana. Neu
vot te lu vai heen jälkeen annetaan lopulliset tarjoukset, joiden jou kos ta
va li taan 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 il
moit taa ns. hintahaarukkana. Hintalauseke voidaan asettaa myös si
ten, että asetetaan enimmäishinta ja varataan tarjoajille mah dol li
suus esittää oma, enimmäishintaa alempi tarjoushinta. Hinnan mää
rit te lys sä voidaan pohjana käyttää nykyistä sopimusta. Valtuuston
lo pul li ses sa valintapäätöksessä valittaisiin hintalaatusuhteeltaan
paras ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

 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.

Kvalt 31.05.2021 § 19

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

 Veli Antero Kaakinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja hänen tilalleen kutsuttiin
kokoomusryhmän varavaltuutettu Jouni Tornio.

Khall § 194 Sosiaali ja terveyspalveluiden kilpailutuksessa  on tarpeen käyttää
jonkin verran ulkopuolista asiantuntijaresurssia hankintaprosessin
läpiviemisessä, vaikka aiemman kilpailutuksen aineistoa voidaan
hyödyntää.

 Sosiaali ja terveyspalveluiden kilpailutuksen etenemisestä
valmisteluryhmä on laatinut alustavan suunnitelman aikatauluineen.

Ohm. 123 aikataulu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan pyytämään tarjoukset
sosiaali ja terveyspalveluiden kilpailutusprosessin valmistelun ja
läpiviemisen asiantuntijapalveluista vähintään kolmelta taholta.
Tarjousten jättöaika on 31.8.2021, jotta asiantuntijan valinta voidaan
tehdä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa (6.9.2021).

 Lisäksi kunnanhallituksen nimeämän ja kunnanvaltuuston
hyväksymän kilpailutuksen valmisteluryhmän kokoonpano
tarkastetaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Valmisteluryhmään nimettiin kunnanjohtaja, hyvinvointipäällikkö,
talous ja hallintojohtaja, kunnanhallituksen edustajina Jaana
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ollakka, valtuustosta Eino Jakkula ja Silvo Nybacka sekä
perusturvalautakunnan pj Matti Jokela.
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021
Kunnanhallitus § 195 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja päättyminen 31.12.2021 (ohm. 124)

Ptltk 10.06.2021 § 42
 Perusturvalautakunta on kokouksessaan 10.5.2012 § 57 päättänyt

vuokrata vanhusten palveluasunnot Lumijoen
vanhustenhuoltoyhdistykseltä 1.1.2013. Vuokrasopimuksen mukaan
vuokrauskohteena on Lumijoen vanhustentalojen 20 asuntoa sekä
huoltorakennuksen tilat. Vuokrauskohdetta käytetään sosiaalitoimen
palveluja tukiasuntoina.  Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

 Lumijoen kunta ulkoisti sosiaalija terveydenhuollon palvelut
1.1.2018 alkaen Suomen Terveystalolle. Terveystalo tuottaa
asiakkaiden tarvitsemat asumisja tukipalvelut sopimuksen
mukaisesti. Asukas maksaa itse vuokran. Uuden sosiaalihuoltolain
(30.12.2014) 21 § 3 ja 4 momentin mukaan palveluasumista
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä
hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin
sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito,
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria, vaatehuolto,
peseytymisja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelu.

 Vuokrasopimus on tehty vuonna 2012, jolloin perusturvan toimialue
on järjestänyt ja tuottanut palvelut. Sopimus ei nykyisellään
ulkoistuksen eikä myöskään sosiaalihuollon lainsäädännön
näkökulmasta vastaa enää tarkoitustaan.

Ohm. 16 Vuokrasopimus 21.11.2012

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää irtisanoa 21.11.2012 allekirjoitetun
vuokrasopimuksen Lumijoen vanhustenhuoltoyhdistys ry:n ja
Lumijoen kunnan /perusturvatoimen kesken päättymään
31.12.2021.

Päätös: Keskustelun kuluessa Arja Maijala ehdotti, että asia jätettäisiin vielä
pöydälle. Ritva Lettojärvi kannatti Arja Maijalan ehdotusta.

 Puheenjohtaja esitti äänestystä siten, että hyvinvointipäällikön esitys
on JAA ja Arja Maijalan esitys on EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAAääntä ja neljä (4)
EIääntä.

 Puheenjohtaja totesi Arja Maijalan esityksen tulleen kokouksen
päätökseksi. Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle Arja
Maijalan esityksen mukaisesti.

 Puheenjohtaja Matti Jokela ja hyvinvointipäällikkö AnnaLiisa
Kappinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. AnnaLiisa



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 13/2021 17

Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021
Kunnanhallitus § 195 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karppisen eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.

 Kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn jälkeen.

Khall § 195

Khall 21.6.2021 § 149 Kunnanjohtaja on ilmoittanut hyvinvointipäällikölle ja pe rus tur va lau
ta kun nan puheenjohtajalle käyttävänsä ottooikeutta 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 
 kunnan  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.

Ohm. 124 Vuokrasopimus 21.11.2012

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää irtisanoa 21.11.2012 allekirjoitetun Lumijoen
van hus ten huol to yh dis tys ry:n ja Lumijoen kunnan välisen vuok ra so
pi muk sen 16.8.2021 alkaen hyvinvointipäällikön esittämin perustein.
Ir ti sa no mis ai ka on 6 kk.

Päätös: Kunnanhallitus jätti asian pöydälle neuvotellakseen Van hus ten ta lo
yh dis tyk sen edustajien kanssa. Kunnan viranhaltijoista ja luot ta mus
hen ki löis tä neuvotteluun osallistuvat kunnanjohtaja, hy vin voin ti pääl
lik kö, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelle 2020 (ohm. 125)

Tarkltk 15.03.2021 § 8
 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida,

ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun
nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu
lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tulee arvioida
ta lou den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
ole van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat
ta ma ton ta alijäämää.

 Tarkastuslautakunta laatii ar vioin ti suun ni tel man ja antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta arviointikertomuksen, jos sa esitetään arvioinnin tu
lok set.

 Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh tey des
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pi tä mi
ään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi tilintarkastajan tekemän ar vioin ti ker to
muk sen luonnoksen ja keskusteli sisällöstä. Käsittelyä jatketaan
seu raa vas sa kokouksessa.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tar kas tus lau ta kun nan kä si tel
les sä kehitys ja elinvoimalautakunnan pää vas tuu aluei ta (edus tus
jää vi).

Tarkltk 20.04.2021 § 13

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä. Seu raa
vas sa kokouksessa lopullinen arviointikertomus allekirjoitetaan.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tarkastuslautakunnan kä si tel
les sä kehitys ja elinvoimalautakunnan päävastuualueita (edus tus
jää vi).

Tarkltk 17.05.2021 § 19

Liite Arviointikertomus

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen läpi ja allekirjoitti ker
to muk sen. Tarkastuslautakunta esittää laatimansa ar vioin ti ker to
muk sen valtuustolle keskustelun pohjaksi ja edelleen kun nan hal li
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

tuk sel le mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kvalt 31.05.2021 § 15

Ohm. 12 arviointikertomus vuodelle 2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Arviointikertomus annetaan kunnanhallitukselle
toimenpiteitä varten

Khall § 196 Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan toimielinten
vas tat ta vak si muutamia kysymyksiä:

  miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri
tet tu?

  milloin hyvinvointikertomus valmistuu?
  onko opetuspuolen työtyytyväisyyskysely suoritettu ja millaiset ovat

tu lok set?
  millaiset olivat varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tu

lok set?
 Tarkastuslautakunta kiinnitti myös huomioita siihen, että toiminnan

ta voit teil le on määritelty vain osittain toimenpiteet ja mittarit ja niitä ei
kai kin osin ole tuilinpäätöksessä arvioitu.

Ohm. 125 arviointikertomus

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin ti ker to muk
sen osaltaan kokouksessaan ja toimittamaan kommentit/vastaukset
kun nan hal li tuk sel le. Vastaukset annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 197 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen kokoontuminen syksyllä 2021

Khall § 197 Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko
kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu
heen joh ta jal le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
kä sit te lyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Lisäksi
pu heen joh ta ja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 Hallintosäännön 121 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu heen joh ta
ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kous kut sus
sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus
tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu tulee
lä het tää, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen ko
kous ta. Edelleen hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsu, esi
tys lis ta, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Täl
löin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tä
hän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.

 Päätösesityksessä on suunnitelma kunnanhallituksen ko koon tu mis
ajan koh dis ta syksylle 2021.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kokoontumisestaaan seuraavaa:

 1. Kokoukset pidetään seuraavan suunnitelman mukaan

 Pvm.  Asiat 

 16.8.    
 6.9.   
 27.9.
 18.10.
 8.11.   veroprosentit 

 29.11.   talous ja toimintasuunnitelma 2022
 7.12    

 Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä
tarpeellisia muutoksia.

 2. Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla ja
kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille kutsu ja aineistot lähetetään
sähköisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 198 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Khall § 198 Pöytäkirjan pitämisestä säädetään hallintosäännön 140 §:ssä.

 Hallintosäännön 140 §.n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 KuntaL 140 §:

"Valtuuston, kunnanhallituksen ... 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." ja

  "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, että sen pöytäkirja pidetään nähtävinä
kokousta seuraavana maanantaina kunnan tietoverkossa, ja ao.
maanantain sattuessa arkipyhäksi, ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen. Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu em. ajankohtaan
mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan kunnan verkkosivulla
vähintään yhtä päivää ennen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 199 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin

Khall § 199 Hallintosäännön 127 § mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toi mi eli miin edustajansa, jolla on läsnäolo ja puheoikeus toi mi eli
men kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kun nan hal li
tuk sen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ei voi määrätä
edus ta jaan sa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen va lio
kun taan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää määrätä edustajansa
  kehitys ja elinvoimalautakuntaan,
  perusturvalautakuntaan, ja
  sivistys ja hyvinvointilautakuntaan.

Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi kehitys ja elinvoimalautakuntaan
määrättiin Jaakko Klaavo, perusturvalautakuntaan Sisko Sutela ja
sivistys ja hyvinvointilautakuntaan Ville Keinänen.
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Kunnanhallitus § 200 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien ja varaedustajien valinta yhteisöihin

Khall § 200 Kunnanhallitus on valinnut aiemmin kunnan edustajat ja
varaedustajat seuraavien yhteisöjen kokouksiin:

  Lumijoen vanhustentaloyhdistys
  Liminganlahden Ystävät ry
  PohjoisPohjanmaan Liikunta ry
  Lumijoen 4H yhdistys

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää edustajien ja varaedustajien nimeämisestä
yhteisöihin.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajat seuraavasti:

  Lumijoen vanhustentaloyhdistys:
 Janne Rantala, varalla Jaana Ollakka
  Liminganlahden Ystävät ry:
 Sisko Sutela, varalla Risto Prokkola
  PohjoisPohjanmaan Liikunta ry:
 Salla Mertala, varalla Ville Keinänen
  Lumijoen 4H yhdistys:
 Eeva Kauppi, varalla AnnaMaija Lukkarila
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Kunnanhallitus § 201 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien ja varaedustajien valinta kunnan konserniyhtiöihin

Khall § 201 Kunnanhallitus valitsee  yhtiökokousedustajat kunnan kon ser ni yh
tiöi den yhtiökokouksiin.

 Konserniyhtiöitä ovat
  Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano ja
  Lumijoen Vesi Oy.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen yh tiö ko kous edus ta
jat ja heille varahenkilöt Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon sekä Lu mi
joen Vesi Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös: Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon yhtiökokousedustajaksi nimettiin
Risto Prokkola ja varalle Ville Keinänen. Lumijoen Vesi Oy:n
yhtiökokousedustajaksi nimettiin Jaana Ollakka ja varalle Janne
Rantala.
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Kunnanhallitus § 202 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajan valinta 13.9.2021 ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen

Khall § 202 Sähköposti10.8.2021
 Kokouskutsu  ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 13.9.2021

 Kuntalain 58 §:n ja 60 § edellyttävät, että yhtymäkokousedustajat
va li taan kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen.

 Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Lumijoen lisäksi
seu raa vat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Kempele, Muhos, Oulu ja
Tyr nä vä.

 Yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Yh ty
mäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille va
li tut henkilökohtaiset varajäsenet.

 Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
  Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja

hen ki lö koh tais ta varajäsentä
  Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyr

nä vän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja hen ki
lö koh tais ta varajäsentä.

 Edelliseen yhtymäkokoukseen valittu ja osallistunut jäsenkunnan
luot ta mus hen ki lö voi tulla valituksi uudelleen ja siten osallistua myös
tu le vaan yhtymäkokoukseen.

 Valinnassa noudatetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 sisältämää
oh jeis tus ta vaalimenettelystä.

 Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 31.5.2021 pidettyyn yh
ty mä ko kouk seen nimettiin:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Eino Jakkula   Sirpa Hirvasniemi
 Jaana Ollakka  Jaakko Klaavo

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille
hen ki lö koh tai set varaedustajat Koulutuskuntayhtymä OSAOn
ylimääräiseen yh ty mä ko kouk seen, joka pidetään 13.9.2021.

Päätös:  Ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 13.9.2021 valittiin:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Jaakko Klaavo  Jaana Ollakka
 Eino Jakkula   Heidi Soini
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Kunnanhallitus § 203 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seudullisen joukkoliikennejaoston jäsenen ja varajäsenen valinta toimikaudelle
2021-2025

Khall § 203 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään
edustajansa seudullisen jouk ko lii ken ne jaos ton jäsenyyksiin.

 Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti jouk ko lii ken
ne jaos tos sa on 13 jäsentä. Oulun kaupunginvaltuusto valitsee seit
se män (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Iin,
Kem pe leen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kun nan val
tuus tot valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja kullekin hen ki lö koh tai
sen varajäsenen. Oulun kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan
jä se nis tä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tasaarvolain 4a
§:n mukaisesti kuntia pyydetään ehdottamaan jaostoon ehdokkaaksi
se kä naista että miestä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee seu dul li
seen joukkoliikennejaostoon yhden jäsenen ja hänelle hen ki lö koh tai
sen varajäsenen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 204 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaikuttamistoimielimet - vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen

Khall § 204 KuntaL 27 §:n mukaan kuntaan on asetettava  vanhusneuvosto ja
Kun taL 28 §:n mukaan kuntaan on asetettava vammaisneuvosto.

 Kunnan hallintosäännön 11 § "Vaikuttamistoimielimet" mukaan kun
nas sa on vanhus ja vammaisneuvosto, jonka kokoonpanosta, aset
ta mi ses ta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että se
  asettaa vanhus ja vammaisneuvoston toimikaudeksi 20212025,

ja
  lähettää asian muilta osin perusturvalautakunnan valmisteltavaksi:

 Hallitus pyytää perusturvalautakuntaa valmistelemaan hal li tuk sel le
esityksen vanhus ja vammaisneuvoston toiminnasta, mu kaan lukien
esitykset neuvoston jäsenmäärästä, edus tet ta vak si tulevista
tahoista, alustavan esityksen nimettävistä hen ki löis tä sekä muista
mahdollisesti tarvittavista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 205 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaikuttamistoimielimet - nuorisovaltuuston asettaminen

Khall § 205 KuntaL 26 §:n mukaan kuntaan on asetettava  nuorisovaltuusto.

 Kunnan hallintosäännön 11 § "Vaikuttamistoimielimet" mukaan kun
nas sa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja
toi min ta edel ly tyk sis tä päättää kunnanhallitus.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että se
  asettaa nuorisovaltuuston toimikaudeksi 20212025, ja
  lähettää asian muilta osin sivistys ja hyvinvointilautakunnan val

mis tel ta vak si.

 Hallitus pyytää sivistys ja hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan
esi tyk sen nuorisovaltuuston jäsenmäärästä, edustettavaksi tulevista
ta hois ta ja tarvittaessa alustavan esityksen nimettävistä henkilöistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 206 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

PPSHP -  Perussopimuksen muuttaminen (126-128)

Khall § 206 PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muut ta mi
nen on tullut ajankohtaiseksi Kuntalain muutoksista johtuen. Sai
raan hoi to pii rin nykyinen perussopimus on keskeisiltä osiltaan pe räi
sin vuodelta 2002 ja siihen on tehty vähäiset muutokset uuden Ou
lun muodostamisen yhteydessä vuonna 2012.

 Uudistunut kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Uudistunut
kun ta la ki asettaa kuntayhtymän perussopimuksen vä him mäis si säl
löl le vaatimuksia, joita ei ole sairaanhoitopiirin nykyisessä pe rus so pi
muk ses sa. Kuntalain uudistuksen lisäksi myös muihin hallintoa kos
ke viin lakeihin on tullut muutoksia, jotka on otettu huomioon so pi
mus ta päivitettäessä. Huolimatta käynnistyneestä soteuu dis tuk ses
ta ja PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen muodostamisesta pe
rus so pi muk sen muuttaminen tulee toteuttaa. Uusi perussopimus si
säl tää myös täsmennyksiä ali ja ylijäämän käsittelyyn.

 Perussopimukseen tehtävät suurimmat lisäykset koskevat kuntalain
56 § 1 momentin 10 ja 11 kohdan edellyttämiä asioita:

-10 kohta menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä 
katetaan tilanteessa, jossa  jäsenkunnat eivät  ole  
hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tar koi tet tua  
sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta; ja

 -11 kohta talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja ra por toin-
nis ta jäsenkunnille.

 Näiltä osin kuntalaki edellyttää tehtävän päivityksen pe rus so pi muk
seen, sillä aiemmassa kun ta lais sa ei ollut säännelty edellä mainittuja
asioi ta. Myös ny kyi sen perussopimuksen rakennetta on muokattu ja
sel key tet ty uu des sa perussopimuksessa.

 Perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Perussopimus
on kuntien välinen so pi mus. Kuntalain 79 §:n mukaan pe rus so pi
mus ta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jä sen kun
nis ta sitä kannattaa ja nii den asukasluku on vähintään puolet kaik
kien jäsenkuntien yh teen las ke tus ta asukasluvusta. Päätöksen pe
rus so pi muk sen muut ta mi ses ta tekevät jäsenkuntien valtuustot, jois
sa asiasta päätetään nor maa liin tapaan enemmistöpäätöksellä kun
ta lain 59 § noudattaen.

Ohm. 126 Esitys PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pe rus
so pi muk sen muuttamisesta

Ohm. 127 PPSHP perussopimus
Ohm. 128 ote PPSHP hallitus 16.6.2021 § 125

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus so pi muk
sen muuttamisen PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kun ta yh ty
män hallituksen esityksen mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 206 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 207 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajien nimeäminen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtokuntaan ja
neuvottelukuntaan kaudelle 2021-2025 - esitys valtuustolle

Khall § 207 Oulun kaupunki on kirjeellään 4.8.2021 pyytänyt kuntia nimeämään
edus ta jan sa OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan ja
neu vot te lu kun nan jäsenyyksiin. Tasaarvolain 4a §:n mukaisesti
kun tia pyydetään eh dot ta maan johtokuntaan ja neuvottelukuntaan
eh dok kaak si sekä naista että miestä.

 Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Oulun kau pun
gin hal li tus asettaa johtokunnan ja neuvottelukunnan valtuuston toi
mi kau dek si.

 OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnassa on 7 jäsentä
 ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

  Oulun kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan  
puheenjohtajan, hänen varajäsenen sekä kaksi jäsentä 
(yhden kumpaakin sukupuolta) ja heille henkilökohtaisen va ra jä se-
nen (yhden kumpaakin sukupuolta)

- Johtokuntavuorossa olevat muut sopijakunnat tekevät 
esityksen johtokunnan jäseniksi ja kukin sopijakunta 
nimeää esitykseensä kaksi jäsentä; yhden kumpaakin 
sukupuolta. Seuraavina vuorossa: Ii, Kempele,  
Kuusamo ja Liminka.

  Esitetyistä jäsenistä Oulun kaupunginhallitus nimeää 
toisen varsinaiseksi jäseneksi ja toisen tämän  
henkilökohtaiseksi varajäseneksi huomioiden mitä 
tasa-arvolainsäädäntö säätää toimielimen  
kokoonpanosta. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten tulee 
edustaa moniammatillista hallinnollista ja taloudellista 
osaamista.

 OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukunnassa on 13
jä sen tä (ja kullekin henkilökohtainen varajäsen):

- Puheenjohtaja valitaan Oulusta
 - 12 jäsentä valitaan muista kunnista: Hailuoto, Ii, 

Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala

 - Kukin sopijakunta nimeää esitykseensä kaksi jäsentä; 
yhden kumpaakin sukupuolta. Esitetyistä jäsenistä 
Oulun kaupunginhallitus nimeää toisen varsinaiseksi 
jäseneksi ja toisen tämän henkilökohtaiseksi  
varajäseneksi huomioiden mitä tasa-arvolainsäädäntö 
säätää toimielimen kokoonpanosta.
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Kunnanhallitus § 207 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Lumijoen kunnan
 esitykset jäsenistä (mies ja nainen) OuluKoillismaan pe las tus lii ke lai

tok sen  neuvottelukuntaan (mies ja nainen).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 208 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen valinta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokuntaan - esitys
valtuustolle

Khall § 208 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään
edustajansa Oulun seu dun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan
jäsenyyksiin vuosille 2021  2024.

 Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti johtokuntaan
 kuuluu 9 jäsentä. Oulun kaupungilla on johtokunnassa kuusi jäsentä

ja heillä hen ki lö koh tai set varajäsenet. Kolme johtokunnan jäsenistä
ja heidän hen ki lö koh tai set varajäsenensä ovat muista sopimuksen
allekirjoittaneista kun nis ta. Viimeksi mainitut kolme jäsentä ja
varajäsentä vaihdetaan so pi mus kau sit tain.

 Puheenjohtajana toimii Oulun kaupungin valitsema edustaja ja va ra
pu heen joh ta ja na kolmesta muusta varsinaisesta jäsenestä kuntien
yh tei ses ti nimeämä edustaja. Oulun kaupunginhallitus nimeää
johtokunnan.

 Yhteistoimintasopimuksen vuosina 20212024 Kempeleen, Limingan
ja Muhoksen kunnilla on johtokunnassa yhteensä kolme jäsentä ja

 varapuheenjohtajuus.Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kunnat va lit
se vat johtokuntaan varajäsenet, joilla on kokouksissa läsnäolo ja
pu he oi keus, ja jotka toimivat johtokunnassa Kempeleen, Limingan ja
Mu hok sen kuntien valitsemien jäsenten henkilökohtaisina va ra jä se
ni nä.

 Kuntia pyydetään huomioimaan edustajien nimeämisessä ta saar vo
lain 4a §, jonka mukaisesti toimielimessä tulee olla tasapuolisesti se
kä naisia että miehiä.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
va li ta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokuntaan
varajä se nen seuraavalle kaudelle yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 209 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen nimeäminen Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiseen
jätehuoltojaostoon - esitys valtuustolle

Khall § 209 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään
edustajansa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiseen
jätehuoltojaostoon.

 Jaoston toimikausi on valtuustokausi. Oulun kaupunginvaltuusto
valitsee jaoston sopijakuntien nimeämistä jäsenistä ja kullekin
jäsenelle nimetyistä henkilökohtaisista varajäsenistä.

 Jaostossa on kuudesta kahdeksaan jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Oulun kaupunki nimeää neljä jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet, Kempele yhden jäsenen ja
yhden henkilökohtaisen varajäsenen, Hailuoto ja Lumijoki yhdessä
yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen sekä Ii ja
Pudasjärvi yhdessä yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen
varajäsenen. Mikäli Siikajoki ja Raahe hyväksyvät sopimuksen
nimeävät nämä yhdessä yhden (1) jäsenen ja yhden (1)
henkilökohtaisen varajäsenen.

 Oulun kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan Oulun kaupungin nimeämistä jäsenistä. Kahden
kunnan muodostama jaostopaikka vuorottelee kuntien kesken
vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri
kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.

 Kuntia pyydetään huomioimaan edustajien nimeämisessä
tasaarvolain 4a §, jonka mukaisesti toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ehdottaa yhden
jäsenen/varajäsenen valittavaksi Oulun kaupungin
yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 210 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston listojen lähettäminen varavaltuutetuille - esitys valtuustolle

Khall § 210 Hallintosäännön 84.2 §:n mukaan valtuusto päättää, kuinka monelle
va ra val tuu te tul le esityslista toimitetaan.

 Nykyisen käytännön mukaisesti listoja ei ole toimitettu va ra val tuu te
tuil le, vaan kukin valtuutettu on itse toimittanut estetilanteessa lis tan
va ra val tuu te tul le tai lista on toimitettu pyyntöön perustuen kun nan
toi mis tol ta. Käytäntö on toiminut hyvin ja ollut tar koi tuk sen mu kai nen.
Li säk si listat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilta.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston listoja ei
lä he te tä varavaltuutetuille, vaan toimittamisessa noudatetaan ny
kyis tä käytäntöä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 211 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan koronatoimenpiteet 11.8.2021 - (ohm. 129)

Khall § 211
PohjoisPohjanmaan koordinaatioryhmän 10.8.2021 an ta mien oh
jeis tus ten ja Oulun seu dun kuntien yhteisten linjausten  mu kai ses ti
on päivitetty Lumijoen kun nan koronatoimenpiteet . Poh joisPoh jan
maa on jälleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on
huo mat ta vas ti lisäänty nyt koko maakunnassa.

Ohm. 129 Koronaohje

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa Lumijoen kunnan ko ro na toi men pi teet
jatkumaan alkaen 11.8.2021. Ohjeita päivitetään valtakunnallisten ja
alueellisten suositusten ja määräysten mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 212 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poissaolo korona-altistusta epäiltäessä

Khall § 212
 Kun työntekijä/viranhaltija käy koronatestissä mahdollisen al tis tuk

sen vuoksi, joutuu hän olemaan poissa työpaikalta kunnes testitulos
on saatu. Nämä poissaolot ovat olleet ns. omailmoituspoissaoloja ja
työn an ta ja on maksanut palkan ko. odotusajalta. Työn te ki jän/vi ran
hal ti jan edellytetään toimittavan työnantajalle käyntitodistuksen tes
tis sä käynnistä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 213 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mopoilijoiden aloite Lumijoen päättäjille (ohm. 130)

Khall § 213
 Lumijokiset nuoret mopoilijat ja aloitteen allekirjoittaneet aikuiset

(yhteensä 35 henkilöä) ovat esittäneet kunnalle asfaltoidun
mopoilualueen järjestämistä mopoikäisille nuorille.

Ohm. 130 aloite

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kiittää nuoria aloitteesta ja lähettää aloitteen kehitys
ja elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi. Kunnanhallitus evästää
lautakuntaa kokouksessa käytävän keskustelun perusteella.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 214 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 214 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
 Tyynelä, määräosa 2/3, kok.pintaala 3005 m2
 Luovuttajana Remes PirkkoLiisa
 Luovutuksen saajina Juutinen Arja ja Keinänen Armi
 2. PohjoisPohjanmaan liitto
 Maakuntahallituksen 16.8.2021 esityslista
 3. PohjoisPohjanmaan alueellinen COVID19 koordinaatioryhmä
 Suositukset 6.8.2021
 Suositukset 10.8.2021
 4. Kuntatyönantajat
 Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut

muutokset/lisäykset
 5. Lapsiasiavaltuutettu
 Avoin kirje 27.7.2021: Lasten oikeudet vaarantuvat jälleen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 215 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 215 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 216 16.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 216
  Varjakan  alueen kehittäminen
  valtuutettujen sähköpostilaatikot
  sähköisen allekirjoituksen hankinta
  opastaulujen uusinta

Päätös: Merkittiin  keskustelu tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen
 klo 20.49.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

LUMIJOEN KUNTA  
Kunnanhallitus  Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 187196, 203210, 212216

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

Pykälät: 197202, 211

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:197202, 211

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:

PohjoisSuomen hallintooikeus, 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.


