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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Heidi Soini   Sisko Sutela
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4.10.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 231 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 231

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 232 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 232

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Heidi Soini ja Sisko Sutela.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Soini ja Sisko Sutela.
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Kunnanhallitus § 233 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 233

Päätös: Lisälistalla ollut yksi asia 'Täyttölupa' päätettiin ottaa käsittelyyn.
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 15/2021 6

Kunnanhallitus § 234 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 137-138)

Khall § 234
 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 7.9.2021
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Kunnanhallitus § 234 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.8.2021
  perusturvalautakunta -

Ohm. 137-138 Oheisena pöytäkirjat

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 235 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 08/2021 (ohm. 139 - 141)

Khall § 235 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit
tilanteesta 31.8.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä noin 435 t
eur, joka on 73,9 % budjetoidusta (8 kk tasainen kertymä on 66,67
%). Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt noin 8,1 milj. eur, joka on
65,5 % budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 2,9
milj. eur (66,8 % budjetoidusta).

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee elokuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 139 Tuloslaskelma
Ohm. 140 Tulot-menot=netto
Ohm. 141 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 236 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yleishallinnon alustava talousarvioesitys ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022
(ohm. 142 - 143)

Khall § 236 Vuoden 2022 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu toi mi-
aloil la raamina vuoden 2021 talousarvio. Talousarvion valmistelussa
on huomioitu  hallitusohjelman mukaiset toimet sekä ko ro na epi de-
mian ja sen taloudelliset vaikutukset. Talousarvion valmistelua jat ka-
taan talousarvioseminaarin (1. - 2.10.2021) linjausten ja keskustelun
poh jal ta.

 Yleishallinnon tulosalueelle sisältyvät seuraavat tulosyksiköt (kus tan-
nus pai kat): kunnanvaltuusto, tarkastustoimi, vaalit ja  kunnanhallitus.
Kun nan hal li tus -tulosyksikkö sisältää toimikunnat, henkilökunnan vir-
kis tys, talous- ja henkilöstöhallinto, maatalouspalvelut, markkinointi
ja elinkeinon kehittäminnen -kustannuspaikat.

ohm. 142 yleishallinnon vuoden 2022 talousarvioesitys
ohm. 143 henkilöstösuunnitelma

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus käy keskustelun yleishallinnon ta lous ar vio esi tyk ses-
tä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 237 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon maksuvalmius ja taloudellinen tilanne (ohm. 144-146)

Khall § 237 KuntaL 7:47 §:n ja 7:48 §:n sekä Lumijoen kunnan hallintosäännön
4:18 §:n ja 4:19 §:n mukaan kunnanhallitus osana konsernijohtoa
vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Kunnan konserniohjeessa 4.1 ja 4.4 kappaleissa on
määritelty tarkemmin tytäryhteisöjen konserniraportoinnista
kunnanhallitukselle.

 Kunnanjohtaja esittelee Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon
taloudellista ja toiminnallista tilannetta.

Ohm. 144 Maksuvalmius ja vuokrasaamiset erittely 30.06.2021
Ohm. 145 Talousarviovertailu 30.06.2021
Ohm. 146 Tase 30.06.2021

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 238 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen Vesi Oy:n maksuvalmius ja taloudellinen tilanne (ohm. 147-149)

Khall § 238 KuntaL 7:47 §:n ja 7:48 §:n sekä Lumijoen kunnan hallintosäännön
4:18 §:n ja 4:19 §:n mukaan kunnanhallitus osana konsernijohtoa
vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Kunnan konserniohjeessa 4.1 ja 4.4 kappaleissa on
määritelty tarkemmin tytäryhteisöjen konserniraportoinnista
kunnanhallitukselle.

 Kunnanjohtaja esittelee Lumijoen Vesi Oy:n taloudellista ja
toiminnallista tilannetta.

Ohm. 147 Tuloslaskelma kustannuspaikoittain 30.06.2021
Ohm. 148 Tuloslaskelma 30.06.2021
Ohm. 149 Tase 30.06.2021

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 239 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien ja varaedustajien valinta osakkuusyhtiöihin

Khall § 239 Kunnalla on omistuksia seuraavissa yhtiöissä:

 Kuntarahoitus Oyj
 Teknoventure Oy

Arvo Sijoitusosuuskunta (Pohjanmaan Puhelinosuuskunta)
 Lumituuli Oy
 Metsäliitto
 Partnera Oy (Oulun Puhelin Oy)
 Oulu Innovation Oy
 Kuntien Tiera Oy
 Monetra Oulu Oy
 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 Kiertokaari Oy (Oulun Jätehuolto Oy)
 Koha Oy

 Asunto Oy Lumijoen Hopiakuja
 Asunto Oy Lumijoen Jokivainio

 Muissa yhtiökokouksissa kunnan edustajana on tarvittaessa toiminut
kunnanjohtaja.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnan yhtiökokousedustajien ja heidän
varahenkilöidensä nimeämisestä toimikaudekseen.

Päätös: Edustajiksi yhtiökokouksiin nimettiin:

 Kuntarahoitus Oyj:
 Kolehmainen Virpi, varalle Karsi-Ruokolainen Paula
 Teknoventure Oy:
 Kolehmainen Virpi, varalle Karsi-Ruokolainen Paula

Arvo Sijoitusosuuskunta (Pohjanmaan Puhelinosuuskunta):
 Lumituuli Oy:

Klaavo Jaakko, varalle Ollakka Jaana
 Oulu Innovation Oy:
 Karsi-Ruokolainen Paula, varalle Kolehmainen Virpi
 Kuntien Tiera Oy:
 Karsi-Ruokolainen Paula, varalle Kolehmainen Virpi
 Monetra Oulu Oy:
 Kolehmainen Virpi, varalle Ollakka Jaana
 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:
 Laho Henna, varalle Kurkela Jouni
 Kiertokaari Oy (Oulun Jätehuolto Oy):
 Prokkola Risto, varalle Korkala Ari
 Koha Oy
 Tranberg Riitta, varalle Satamo Kari
 Ruutikangas Oy:
 Karsi-Ruokolainen Paula, varalle Prokkola Risto
 Lumijoen Kuitu Oy:



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 15/2021 13

Kunnanhallitus § 239 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Klaavo Jaakko, varalle Keinänen Ville

 Asunto Oy Lumijoen Hopiakuja:
 Keinänen Ville, varalle Vanhala Hannu
 Asunto Oy Lumijoen Jokivainio:
 Vanhala Hannu, varalle Keinänen Ville

 Muissa yhtiökokouksissa toimii tarvittaessa kunnan edustajana
kunnanjohtaja.
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Kunnanhallitus § 240 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajien nimeäminen kuntapäiväkokoukseen 5.10.2021

Khall § 240
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit toimitetaan kunnissa 15.11. -
31.12.2021 välisenä aikana. Kuntapäivillä vaalipiirin kunnat hy väk sy-
vät vaalipiirin ehdokaslistat valtuuskunnan vaaleja varten. Kun ta päi-
vä ko kouk set järjestetään etänä 5.10.2021 Teams-kokouksina.

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vaalipiirin kun ta päi vä ko-
kouk seen. Kunnista valitaan 1–4 edustajaa, joiden lukumäärä mää-
räy tyy kunnan asukasluvun mukaan:

- kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi
edus ta ja.

Kunnan kokousedustajat ilmoitetaan webropol-lomakkeella. Lo mak-
keel le merkitään kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä
ja pykälä sekä edustajan ja varaedustajan nimet ja säh kö pos ti osoit-
teet. Tiedot ilmoitetaan viimeistään 28.9.2021.

Kuntien ilmoittamille edus ta jil le lähetetään ko ko us kut su
ja Teams-link ki oman vaalipiirin kun ta päi vä ko kouk seen muutamaa
päi vää ennen kokousta. Kun ta liit to ei maksa kokouspalkkioita eikä
an sion me ne tys kor vauk sia vaa li pii rin kuntapäiväkokoukseen osal lis-
tu mi ses ta. Kuntapäivien vaa li pii ri koh tainen koko us on Oulun vaa li pii-
ris sä 5.10.2021 klo 13.30 -14.15.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan Oulun
vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen 5.10.2021.

Päätös:       Oulun vaalipiirin 5.10.2021 kuntapäiväkokoukseen nimettiin Eino
       Jakkula ja varalle Jaana Ollakka.
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Kunnanhallitus § 241 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 (ohm.
150)

Khall § 241
Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kuntien lausuntoa Poh-
jois-Poh jan maan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta
vuo sil le 2022–2024 12.10.2021 mennessä. Kuntien näkemystä toi vo-
taan strategisista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja
toi min ta suun ni tel man muusta sisällöstä.

Toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on Poh jois-Poh jan-
maan liiton strategia 2020–2024. Strategiset tavoitteet on konk re ti-
soi tu suunnittelukauden tavoitteiksi, joiden toteutumista ja vai kut ta-
vuut ta mitataan strategisen tason mittareilla. Vuoden 2022 keskeisiä
ta voit tei ta ovat saavutettavuus, kilpailukyky, kuntien elin voi mai suus,
poh joi suus, tiedolla johtaminen sekä osaava työyhteisö.

Ohm. 150      talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa yhteisen lausunnon Oulun seudun kuntien
kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 242 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset (ohm. 151)

Khall § 242 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.9.2021 (§ 223) julistaa
haettavaksi yhteensä 5000 euron avustussumman. Avustusta on
voinut hakea

 1) lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten 
tukemiseen;

 2) kaikenikäisille soveltuvien liikunta-, kulttuuri-  ja
hyvinvointitapahtumien järjestämiseen Lumijoella vuonna 2021.

 Hakemuksessa pyydettiin esittämään tarkka arvio kustannuksista ja
perustelut haettavalle avustukselle. Myönnettävä avustus on
käytettävä 2021 loppuun mennessä. Hakemusten määräaika on
27.9.2021. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä
yhteensä 5.

Ohm. 151 hakemukset

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myönnettävistä avustuksista kokouksessa
annettavan esityksen perusteella. Hallituksen jäsenille toimitetaan
yhdistelmä hakemuksista hakuajan päättymisen jälkeen.

 Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi ja määräajan
jälkeen yksi hakemus.

Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää avustukia rahastosta seuraavasti:

 Lumijoen Lumihukat ry   700 euroa
 - ulkopuolinen kouluttaja,
 kilpailumaksut ja lisenssit
 Lumijoen Martat ry          700 euroa
 - joulujuhla Lumilyhdyssä
 Lumijoen nuorisoseura  700 euroa
 - pikkujoulu pienille lapsille
 Palosaari Sofia 800 euroa
 - harrastus- ja kilpailutoiminta
 Yhteensä   2 900 euroa

 Jaana Ollakka ilmoittei esteellisyytensä ja poistu kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jaakko Klaavo toimi
puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021
Kunnanhallitus § 195 16.08.2021
Kunnanhallitus § 243 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja päättyminen 31.12.2021

Ptltk 10.06.2021 § 42
 Perusturvalautakunta on kokouksessaan 10.5.2012 § 57 päättänyt

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

 Lumijoen kunta ulkoisti sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut
1.1.2018 alkaen Suomen Terveystalolle. Terveystalo tuottaa
asiakkaiden tarvitsemat asumis-ja 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-,
peseytymis-ja 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 vanhustentaloyhdistys 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) JAA-ääntä ja neljä (4)
EI-ääntä.

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

 Puheenjohtaja Matti Jokela ja hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa
Kappinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Anna-Liisa
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021
Kunnanhallitus § 195 16.08.2021
Kunnanhallitus § 243 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karppisen eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.

 Kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn jälkeen.

Khall 16.08.2021 § 195

Khall 21.6.2021 § 149 Kunnanjohtaja on ilmoittanut hyvinvointipäällikölle ja pe rus tur va lau-
ta kun nan puheenjohtajalle käyttävänsä otto-oikeutta 10.6.2021 § 42
pää tök ses tä, joka koskee vuokrasopimuksen irtisanomista ja päät ty-
mis tä 31.12.2021. Perusturvalautakunta jätti asian pöydälle. Koska
voi mas sa ole van hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnalla ei
ole toimivaltaa päättää kiinteistöjen vuokrauksesta, vuok ra so pi muk-
ses ta päättäminen siirretään kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen pe rus tur va lau ta -
 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 talo 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.

Khall § 243 Lumijoen vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa on neuvoteltu vuok ra-
so pi muk sen tilanteesta. Myös Lumijoen kunnan tilintarkastajalta on
pyy det ty asiasta kannanottoa.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Eino Jakkula ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021
Kunnanhallitus § 195 16.08.2021
Kunnanhallitus § 243 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 244 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työllisyyskatsaus 8/2021 (ohm. 152)

Khall § 244 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen elokuun
2021 työl li syys kat sauk sen 21.9.2021.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
elo kuun lopussa noin 6 500 avointa työpaikkaa. Samaan aikaan työt-
tö miä työn ha ki joi ta oli noin 19 800 (ml. kokoaikaisesti lomautetut 1
300 hen ki löä). Työn ha ki joi ta oli noin 4 200 vähemmän kuin kuluvan
vuo den heinäkuussa.

Maaliskuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 10,6 % (koko
maa 10,7 %)  ja Oulussa 12,3 %. Kun nit tain työt tö mien osuus työ voi-
mas ta vaihteli Pyhännän 5,3 %:n ja Vaalan 13,5 %:n vä lil lä.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä oli elokuun lopussa
noin 2 900. Yli 50-vuo tiai ta työttömiä oli noin 6 600. Molempien ikä-
ryh mien osalla työttömyys oli laskenut vuoden takaiseen verrattuna,
mut ta pit kä ai kais työt tö mien määrä (yli vuoden työt tö mä nä) oli edel-
leen kasvanut (nyt 7 700).

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä Lu mi-
joel la oli vähentynyt. Elokuussa 2021 oli 57 työtöntä työn ha ki jaa, kun
vas taa va luku 2020 elokuussa oli 84. Työnhakijoista naisia oli 29 ja
mie hiä 28. Alle 25-vuotiaita oli 7, yli 50-vuotiaita 24 ja kaikista työn-
ha ki jois ta pitkäaikaistyöttömiä oli 18. Työttömien työn ha ki joi den
osuus työ voi mas ta oli 7,3 %.

Ohm. 152        työllisyyskatsaus 08/2021

Kunnanjohtaja:        Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:         Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 245 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 245 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
 -Kuusela, koko kiinteistö, 15900 m2
 Luovuttajana Metso Veijo
 Luovutuksen saajina Meskus Juha ja Anne
 -Viisikko, koko kiinteistö, 16330 m2
 Luovuttajana Annunen Erkki kp.¨
 Luovutuksen saajana Laitila Tarja-Helena
 2. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen 13.9.2021 pöytäkirja
 -Maakuntahallituksen kokoustiedote 13.9.2021
 3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Uutiskirje 16.9.2021
 4. Valtiokonttori
 -Kuntatalouden tiedote 13/2021
 -Kuntatalouden tiedote 14/2021
 5. Kuntatyönantaja
 -Kuntatyönantaja-lehti 4 /2021
 6. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymäkokouksen 13.9.2021 pöytäkirja
 -Ote pöytäkirjasta yhtymäkokous 13.9.2021 § 20: Yhtymäkokouksen

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi
2021-2025

 -Ote pöytäkirjasta yhtymäkokous 13.9.2021 § 21: Yhtymähallituksen
jäsenten valinta toimintakaudeksi 2021-2025

 -Ote pöytäkirjasta yhtymäkokous 13.9.2021 § 22:
Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2021-2025

 7. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 -Hallituksen 13.9.2021 pöytäkirja
 -Pohjanpiiri-lehti 3/2021
 8. Lapsiasiavaltuutettu
 -Kirjelmä 16.9.2021: Lasten ja lapsiryhmien yhdenvertaisuuteen

kannattaa panostaa
 9. Metsähallitus
 -Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen

metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko
maassa

 10. Oikeusministeriö
 -Kunnille vuoden 2021 kuntavaaleista aiheutuneista vaalimenoista

suoritettava kertakorvaus
 11. Oulun kaupunki
 -Kaupunginhallitus 13.9.2021 ote § 269: Oulu-Koillismaan

pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta valtuustokaudelle
2021-2025

 12. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 21.9.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.
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Kunnanhallitus § 245 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 246 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 246 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 247 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Täyttölupa

Khall § 247 Ateria- ja puhtauspalveluista on irtisanoutunut kaksi toistaiseksi voi-
mas sa olevassa työsuhteessa ollutta työntekijää, ra vit se mis työn te ki-
jä 24.9.2021 ja yhdistelmä työn te ki jä 28.9.2021 alkaen. Ra vit se mus-
työn te ki jän opintovapaan sijaisuutta on hoitanut määräaikaisena Mit-
ka Koleva-Kyrö. Määräaikaisuus jatkuu 31.5.2022 saakka, jonka
jälkeen työsuhde voidaan vakinaistaa. Molemmissa tehtävissä
tarvitaan jatkossakin kokoaikaiset työn te ki jät.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan mo ni pal ve lu työn te ki jän
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Ravitsemistyöntekijä
Mitka Koleva-Kyrön työsuhde jatkuu 1.6.2022 toistaiseksi
voimassaolevana.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 248 27.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 248

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.
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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: 231-238, 241, 243-246, 248

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

Pykälät: 239-240, 242, 247

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: 239-240, 242, 247

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:

Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
__________________________________________________________________________________
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU

Pykälät:

Valitusaika:
Valitus on tehtävä 30 pv:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimusten perusteet

Valittajan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


