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esittelijä/sihteeri
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ALLEKIRJOITUKSET
Tapio Junkkonen
Puheenjohtaja
§ 23-27

Eino Jakkula
Puheenjohtaja

Paula Karsi-Ruokolainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
23 - 44
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Matti Jokela

Hannu Kukkohovi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
9.8.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt § 23
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (KuntaL 103.1 §).
KuntaL 94.4 §:n ja hallintosäännön 83.2 §:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on
tiedotettava kunnan verkkosivulla.
Käytäntönä lisäksi on ollut, että kutsu julkaistaan Rantalakeus
-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.
Merkitään, että kutsu on
- lähetetty valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.7.2021 ja
- julkaistu kunnan verkkosivulla 28.7.2021
Lisäksi kutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
28.7.2021 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 28.7.2021.
Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on 17 varsinaista
valtuutettua.
Kokouksen avasi hallintosäännön 78 §:n mukaisesti Tapio
Junkkonen, joka johti puhetta valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valintaan saakka.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kvalt § 24
Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Jokela ja Hannu Kukkohovi.
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Kokouksen työjärjestys
Kvalt § 25
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).
Päätös:

Valtuusto hyväksyi toimitetun esityslistan lisäksi yksimielisesti
käsiteltäväksi kunnanhallituksen 29.7.2021 päättämän esityksen
varhaiskasvatuksen lisätilan hankinnasta. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.

Kokoomuksen valtuutettu Veli-Antero Kaakinen ilmoitti kokoomus- ja
keskustaryhmien muodostaneen teknisen vaaliliiton.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuustokaudeksi 2021-2025
Khall 21.06.2021 § 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.

Kvalt § 26
Päätös:

Valtuusto valitsi toimikaudekseen vaalilautakuntaan:
Jäsen
Jaakko Klaavo
Kaisa Paavola
Hannu Kukkohovi

Varajäsen
Henna Laho
Veli Antero Kaakinen
Silvo Nybacka.

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Klaavo ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Kukkohovi.
Valtuusto totesi, että pöytäkirjanpitäjä eli kunnanjohtaja toimii
vaalilautakunnan sihteerinä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston puheenjohtajiston valinta: toimikauden pituus, varapuheenjohtajien määrä
ja puheenjohtajiston vaali
Khall 21.06.2021 § 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.

Kvalt § 27
Päätös:

Valtuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi päätettiin kaksi
(2) vuotta. Valtuuston varapuheenjohtajia päätettiin valita yksi (1).
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Eino Jakkula ja valtuuston varapuheenjohtajaksi Veli Antero Kaakinen.
Eino Jakkula siirtyi puheenjohtajaksi tämän päätöksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston siihteerin määrääminen
Khall 21.06.2021 § 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.

Kvalt § 28
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto määräsi kokoustensa pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston
sihteeriksi kunnanjohtajan.
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Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja varapuheenjohtajien määrä sekä
kunnanhallituksen vaali
Khall 21.06.2021 § 154
Kuntalain 30 §.n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Kunnanhallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §.ssä.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi. Lumijoella on toimittu 2-vuotisin
toimikausin.
Kuntalain 33.1 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kunnanhalituksen kokoonpano on vahvistettu kunnan hallintosäännön 7 §:ssä: "Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/-t. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen."
Kuntalain 73 §:n mukaan "vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 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
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunPöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
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nan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
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.

Kvalt § 29
Päätös:

Valtuusto päätti, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2)
vuotta ja että se valitsee yhden (1) varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen valtuusto valitsi:
Jäsen
Jaana Ollakka
Jaakko Klaavo
Ville Keinänen
Sisko Sutela
Risto Prokkola
Heidi Soini
Janne Rantala

Varajäsen
Anne Meskus
Juha Pitkänen
Arto Kauppi
Eeva Kauppi
Matti Jokela
Mari Jesiöjärvi
Teppo Greus

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Ollakka ja
varapuheenjohtajaksi Jaakko Klaavo.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunnan toimikauden pituus ja tarkastuslautakunnan vaali
Khall 21.06.2021 § 155
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Kuntalain 74 §:n mukaan: "Vaalikelpoinen lautakuntaan..... on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 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.
Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan edellisen lisäksi säädetään kuntalain 75 §:ssä::
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."
Vaikka tarkastuslautakunnan toimikausi voidaan päättää valtuuston
toimikautta lyhyemmäksi, työ vaatii pitkäjänteisyyttä, joten tarkoituksenmukaista on valita lautakunta valtuuston koko toimikaudeksi.
Lumijoen kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tasa-arvolain mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
- 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.

Kvalt § 30
Päätös:

Valtuusto päätti, että tarkastuslautakunnan toimikausi on koko
valtuustokausi.
Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:
Jäsen
Tapio Junkkonen
Sirpa Hirvasniemi
Hannu Kukkohovi

Varajäsen
Veijo Juusola
Sirkka Kyrö
Anneli Holmberg

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tapio Junkkonen ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Kukkohovi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Khall 21.06.2021 § 156
Hallintosäännön 10 § mukaan vaalitoimielimistä, mukaan lukien
keskusvaalilautakunta, säädetään vaalilaissa.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
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 montako varajäsentä keskusvaalilautakuntaan valitaan,
- valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
- valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä, sekä
- valitsee keskusvaalilautakunnan varajäsenet ja päättää
varajäsenten järjestyksestä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 31
Päätös:

Valtuusto päätti valita keskusvaalilautakuntaan viisi (5) varajäsentä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari Korkala ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Prokkola. Jäseniksi keskusvaalilautakuntaan valittiin Samuli Hemmilä, Jyrki Pentinpuro ja Marja-Leena
Hentilä.
Keskusvaalilautakunnan varajäseniksi valittiin:
1. Sirkka Kyrö
2. Eero Murtomäki
3. Teppo Greus
4. Anna-Leena Hirvasniemi
5. Silja Jakkula.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusturvalautakunnan toimikauden pituus ja perusturvalautakunnan vaali
Khall 21.06.2021 § 157
Lumijoella sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta
johtuen perusturvalautakunnan rooli on kaventunut kuluvalla valtuustokaudella huomattavasti. Mikäli uusi sote-lainsäädäntö tulee
voimaan lähiaikoina, siirtää se sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun kunnalta tulevalle hyvinvointialueelle. Kunnanhallituksen on syytä jo tässä vaiheessa tarkastella perusturvalautakunnan
tehtäviä 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 lautakuntaa:
- perusturvalautakunta
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta
- kehitys- ja elinvoimalautakunta.
Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kuntalain 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
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 157
§ 32
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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 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.

Kvalt § 32
Päätös:

Valtuusto päätti, että perusturvalautakunnan toimikausi jatkuu
vuoden 2022 loppuun saakka.
Perusturvalautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen valittiin:
Jäsen
Matti Jokela
Anne Meskus
Ritva Lettojärvi
Mikko Hekkala
Veijo Juusola
Tiina Närhi
Silvo Nybacka

Varajäsen
Jouni Kurkela
Sirpa Laitinen-Kauppi
Milla Pälvilä
Laura Ollakka
Eero Murtomäki
Jouni Tornio
Arja Maijala.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Jokela ja
varapuheenjohtajaksi Anne Meskus.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 158
§ 33
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikauden pituus ja sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan vaali
Khall 21.06.2021 § 158
Lumijoen hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnassa on kolme lautakuntaa:
- perusturvalautakunta
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta
- kehitys- ja elinvoimalautakunta.
Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kuntalain 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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 158
§ 33
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- päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikauden pituuden, ja
- valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan seitsemän (7) jäsentä
ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
- valitsee jäseneksi valituista sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 33
Päätös:

Valtuusto päätti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikausi
on koko valtuustokausi.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
Jäsen
Henna Laho
Jouni Kurkela
Tapio Junkkonen
Joni Mattila
Eeva Kauppi
Kaisa Paavola
Marja Nybacka

Varajäsen
Elina Eskola
Toni Hangasvaara
Juha Ylilauri
Heikki Nikola
Elina Räihä
Mari Jakkula
Teppo Greus.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin
Henna Laho ja varapuheenjohtajaksi Jouni Kurkela.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 159
§ 34
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Kehitys- ja elinvoimalautakunnan toimikauden pituus ja kehitys- ja
elinvoimalautakunnan vaali
Khall 21.06.2021 § 159
Lumijoen hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnassa on kolme lautakuntaa:
- perusturvalautakunta
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta
- kehitys- ja elinvoimalautakunta.
Jokaisessa em. lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Lumijoen hallintosäännössä ei ole pakottavasti otettu käyttöön kuntalain 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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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- päättää kehitys- ja elinvoimalautakunnan toimikauden pituuden, ja
- valitsee kehitys- ja elinvoimalautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja
heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
- valitsee jäseneksi valituista kehitys- ja elinvoimalautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 34
Päätös:

Valtuusto päätti, että kehitys- ja elinvoimalautakunnan toimikausi on
koko valtuustokausi.
Kehitys- ja elinvoimalautakunnan jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
Jäsen
Hannu Vanhala
Mari Jesiöjärvi
Juha Riekki
Toni Hangasvaara
Sanna Loukkaanhuhta
Irina Laurila
Hannu Kukkohovi

Varajäsen
Jouko Saukko
Outi-Maria Kauppi
Kalle Kyrö
Juuso Ervasti
Tarja Anttila
Katja Greus
Ritva Imppola.

Kehitys- ja elinvoimalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu
Vanhala ja varapuheenjohtajaksi Mari Jesiöjärvi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 160
§ 35
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Jäsenten ja varajäsenten valinta PPSHP:N valtuustoon toimikaudelle 2021-2025 (ohm.
19)
Khall 21.06.2021 § 160
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kirjeellään 15.6.2021 pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa kuntayhtymän valtuustoon.
Ohm. 101

Kirje 15.6.2021
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sellaisen jäsenkunnan,
jonka asukasluku on 2.001-8.000, valtuustolla on oikeus valita kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenkuntia pyydetään asettamaan valtuutetut toimikaudelle
2021-2025, mutta päätöksessä on syytä huomioida, että sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toteutuessa Suomen hallituksen suunnittelemassa aikataulussa ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023, sairaanhoitopiirin valtuutettujen toimikausi päättyy PPSHP:n siirtyessä osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi
2021-2025.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 35
Ohm. 19

Kirje 15.6.2021

Päätös:

Valtuusto valitsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon:
Jäsen
Jaana Ollakka
Silvo Nybacka

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Jaakko Klaavo
Hannu Kukkohovi.

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 161
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Edustajan ja varaedustajan valinta Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien
edustajainkokoukseen (ohm. 20)
Khall 21.06.2021 § 161
Pohjois-Pohjanmaan liitto on kirjeellään 14.6.2021 pyytänyt jäsenkuntia nimeämään edustajansa liiton edustajainkokoukseen. Kokous
pidetään 4.10.2021 Oulussa.
Ohm. 102

Kirje 14.6.2021
Maakunnan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaisesti siten,
että kunta valitsee yhden edustajan kutakin alkavaa 7000 asukasta
kohden. Lisäksi kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.
Kuntien edustajien ja varaedustajien tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston seuraavaksi vaalikaudeksi.
Maakunnan ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee yhden
edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 36
Ohm. 20

Kirje 14.6.2021

Päätös:

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen valittiin edustajaksi
Eino Jakkula ja hänen varaedustajakseen Jaana Ollakka.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 162
§ 37
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Jäsenen ja varajäsen valinta Oulun poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle
2021-2025 (ohm. 21)
Khall 21.06.2021 § 162
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata
poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista ja 42 varajäsentä. Oulun kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on viisi (5) ja muiden kuntien edustajien
määrä on yksi(1).
Ohm. 103

kirje 15.6.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 2021-2025 Oulun poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja
tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 37
Ohm. 21

Kirje 15.6.2021

Päätös:

Poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 valittiin jäseneksi Tapio Junkkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ari Korkalan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 163
§ 38
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Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2021-2025 (ohm. 22)
Khall 21.06.2021 § 163
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 TIV/67/2021 määrännyt lautamiesten lukumäärän käräjäoikeuksissa ja antanut ohjeita
lautamiesten valintaan liittyen.
Ohm. 104

Tuomioistuinviraston päätös 16.6.2021 TIV/67/2021
Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on
alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen
asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 2 §).
Lautamies vannoo tuomarin valan tai antaa vastaavan vakuutuksen
ennen toimikautensa alkamista (tuomioistuinlaki 1 luku 7 §).
Ohjeessaan tuomioistuinvirasto muistuttaa valtuustoja siitä, että lautamiehet valitaan tuomarintehtävään. Lautamies ei ole poliittisella
valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee
olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen
tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä
vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan. Lautamiehille tulee korostaa heidän
tehtävänsä tärkeyttä ja muun muassa sitä, että se edellyttää varautumista koko päivän kestävään istuntoon. Lautamiehen on tarvittaessa oltava valmis osallistumaan myös useita päiviä kestävään oikeudenkäyntiin.
Sopivana lautamiestehtävään ei oikeusministeriön mukaan voida pitää henkilöä, jolla on esimerkiksi rikosrekisterimerkintöjä tai jotka
ovat syyllistyneet toistuvasti vähäisempiin rikoksiin. Tuomioistuinvirasto huomauttaa myös, että lautamiesten esteellisyyskysymykset
ovat usein käytännössä tulleet esiin silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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Tuomioistuinviraston päätöksen 16.6.2021 (TIV/67/2021)) mukaan
Lumijoen kunta nimeää Oulun käräjäoikeuteen yhden (1) lautamiehen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Oulun
käräjäoikeuteen toimikaudelle 2021 - 2025 yhden lautamiehen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 38
Ohm. 22

Tuomioistuinviraston päätös 16.6.2021 TIV/67/2021

Päätös:

Oulun käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudelle 2021 -2025
valittiin Juha Ylilauri.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudelle 2021-2025 (ohm. 23)
Khall 21.06.2021 § 164
Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi
vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset
olot tunteva henkilö.
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa,
mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotun miehen tulee
olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, ja jota on pidettävä sopivana toimimaan uskottuna 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.

Kvalt § 39
Ohm. 23

Kirje 15.6.2021

Päätös:

Kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2021 -2025
valittiin:
Eeva Kauppi
Samuli Hemmilä
Juha Meskus
Hannu Vanhala
Helena Mykkänen
Janne Rantala.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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21.06.2021
02.08.2021

Kunnanvaltuuston kokousajat, koollekutsuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
syksyllä 2021
Khall 21.06.2021 § 165
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös hallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Päätösesityksessä on suunnitelma valtuuston kokousaikatauluiksi
loppuvuodelle 2021. Aikataulussa huomiodaan tiedossa olevat toistuvat päätöksentekoon liittyvät ajankohdat.
Valtuuston kokouksissa pidettävästä pöytäkirjasta säädetään hallintosäännön 103 §:ssä, jonka mukaan pöytäkirjojen osalta noudatetaan mitä hallintosäännön 139 §:ssä on määrätty. Hallintosäännön
104 §:n mukaisesti pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kokoontuisi seuraavan aikataulun mukaisesti:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 165
§ 40
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21.06.2021
02.08.2021

päivä

asia

2.8.2021
23.8.

järjestäytyminen, vaalit
koulutusilta

1. - 2.10. (pe-la)
15.11.
13.12.

talousarvioseminaari, kokous tarvittaessa
verot
talousarvio 2022

Kokoukset kutsutaan koolle hallintosäännössä todetulla tavalla. Kokousaikatauluun voidaan asioiden niin vaatiessa tehdä tarpeellisia
muutoksia.
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kunnan tietoverkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana. Jos
pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun nähtävänäpitoajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan
kunnan tietoverkkosivulla vähintään yhtä päivää ennen.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 40
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Valtuusto päätti, että valtuuston kokoukset alkavat klo 18, mutta
tuleva koulutusilta 23.8. aloitetaan jo klo 17 (kesto 2 h).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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21.06.2021
02.08.2021

Hallintosäännön muutokset (ohm. 24)
Khall 21.06.2021 § 171
Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksen myötä
oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja jokaisen perusopetuksen keväällä 2021 päättäneen nuoren on pitänyt hakeutua yhteishaussa tai muutoin toisen asteen koulutukseen.
Lainsäädäntö lisää oppivelvollisen asuinkunnalle uusia tehtäviä valvoa- ja ohjata oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vaiheissa. Tehtävät voivat edellyttää oppivelvollista koskevaa päätöksentekoa. Koska oppivelvollisuuslaissa ei ole säädöksiä päätöksentekijästä, on kunnan määrättävä toimivaltaisesta päätöksentekijästä hallintosäännössä. Tämä toimivalta esitetään tässä vaiheessa annettavaksi kunnan viranhaltijana toimivalle sosiaalityöntekijälle.
Samalla kertaa on valmisteltu hallintosääntöön 5.6. Perusturva-toimiala -luvun 30 §:n Perusturva -toimialan viranhaltijoiden tehtävät ja
ratkaisuvalta - kohtaan tarvittavia muita lisäyksiä ja lainsäädännön
edelyttämiä täsmennyksiä tehtäviin, viranhaltijoiden keskinäiseen
työnjakoon ja sosiaaliohjaajan tehtäviin mm. työllisyyskokeiluun liittyen. Pykälän 3. kohdaksi muutetaan sosiaaliohjaajan tehtävät 1-7.
Johtavan lääkärin tehtävät pysyvät ennallaan, mutta kohdan numero
muuttuu 3 -> 4:ksi. Oppivelvollisuuteen liittyvät tehtävät ovat sosiaalityöntekijän tehtävissä 12-14.
Ohm. 111

muutokset hallintosääntöön

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalissa esitetyt muutokset hallintosääntöön. Hallintosääntö tulee voimaan, kun valtuuston pöytäkirja on tarkastettu.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 41
Ohm. 24

muutokset hallintosääntöön

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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29.07.2021
02.08.2021

Varhaiskasvatuksen lisätilan hankinta
Khall 29.07.2021 § 183
Varhaiskasvatusjohtaja kertoi huolensa päiväkoti Ensilumen tulevan
syksyn tilanteesta valtuuston kokouksessa 31.5.2021, mutta eväitä
tilanteen ratkaisemiseksi ei tuolloin saatu. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lisännyt varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää.
Syksylle on arvioitu tulevan vielä lisähakemuksia. Lapsiryhmät ovat
tämän hetkisen tilanteen mukaan täynnä ja päiväkodin tiloihin ei
mahdu eikä sinne voi perustaa uusia päiväkotiryhmiä nykyisten neljän ryhmän lisäksi. Varhaiskasvatuksen tarkentuneet ryhmämitoitukset eivät mahdollista lapsimäärien ylityksiä ryhmissä.
Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät ovat myös toimineet päiväkodin tiloissa, joten tilojen käyttö varsinaisilla päiväkotiryhmillä on vaatinut järjestelyjä. Avoimelle varhaiskasvatukselle on jo keväällä etsitty muita tiloja, mutta sopivaa paikkaa ei ole löytynyt.
Kiinteistöpäällikön mukaan kunnalla ei ole tiloja, joita voitaisiin nyt
hyödyntää. Yksi vaihtoehto on ostaa päiväkodin läheisyydessä sijaitseva uudehko omakotitalo/paritalo, jonne voitaisiin perustaa uusi
päiväkotiryhmä. Toinen vaihtoehto on siirrettävän väliaikaisen tilan
hankinta päiväkodin viereen. Päiväkotia rakennettaessa on piirustuksissa huomioitu mahdollisuus laajennukseen, mutta sen toteuttaminen ei onnistu nopeana ratkaisuna.
Lumijoella on linjattu aiemmin, että varhaiskasvatus keskitetään päiväkotiin. Kuntalaiset ovat esittäneet toiveita omassa kodissaan toimivan perhepäivähoitajan palkkaamisesta. Perheelle, josta on
useampi lapsi varhaiskasvatuksen piirissä, on kunnan mahdollista
palkata hoitaja kotiin.
Hallintosäännön 5 luvun 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle. Jos valtuusto ei ole myöntänyt määrärahaa hankintaan, viedään muutos hyväksyttäväksi valtuustolle.
Ohm. 116

sähköpostikeskustelut

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää käynnistää
päiväkoti Ensilumen laajennusosan suunnittelun ja myöntää
suunnitteluun tarvittavan määrärahan.
Kunnanhallitus päättää, että uudelle päiväkotiryhmälle esitetään
väliaikaiseksi lisätilaksi päiväkodin läheisyydessä sijaitsevaa 3-4
huoneen vuokra-asuntoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 183
§ 42
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29.07.2021
02.08.2021

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan tulevan
toimikauden avoimen varhaiskasvatuksen tilojen vuokraamisesta.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 42
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto päätti, että päiväkoti Ensilumen laajennusosan suunnittelu
aloitetaan ja suunnitteluun myönnetään 20 000 euron suuruinen
määräraha.

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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02.08.2021

Valtuutettujen aloitteet
Kvalt § 43
Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloitteita ei ollut.

Lumijoen kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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02.08.2021

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen
Kvalt § 44

- Oulu2026-tiimi lahjoitti jokaiselle valtuutetulle suomenkielisen
version Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakukirjasta. Oulu yhdessä
32 kumppanikunnan (ml. Lumijoki) kanssa valittiin 2.6.2021
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026;
- ehdotus kuntalaisten osallistamisesta/valtuutettujen kyselytunnit

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunta

PÖYTÄKIRJA
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VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pöytäkirjan pykälät: 23-25, 43-44
HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Pöytäkirjan pykälät: 26-42
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi,
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi
lähettää postitse postin tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana.
Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika luetaan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat keskeytettynä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, postiosoite: PL 189, 90101 OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Puhelin: 029 56 42800, Fax: 029 56 42841, Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

