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Kunnanhallitus § 217 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 217

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 218 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 218

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Risto Prokkola ja Janne Rantala.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Prokkola ja Janne Rantala.
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Kunnanhallitus § 219 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 219

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 220 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 131)

Khall § 220
 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 -
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Kunnanhallitus § 220 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta -
  perusturvalautakunta 26.8.2021

Ohm. 131 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 § 221 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 07/2021 (ohm. 132-134)

Khall § 221 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit
tilanteesta 31.7.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä n 400 t
eur, joka on 67,4 % budjetoidusta (7 kk tasainen kertymä on 58,33
%). Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt noin 6,6 milj. eur, joka on
56,8 % budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 2,5
milj. eur (58,1 % budjetoidusta), joihin sisältyvät kesäkuussa
täysmääräisenä maksussa olleet lomarahat.

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee heinäkuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 132 Tuloslaskelma
Ohm. 133 Tulot-menot=netto
Ohm. 134 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021
Kunnanhallitus § 222 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sote-palveluiden uusi kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen

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.
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021
Kunnanhallitus § 222 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Palvelujen hankkimista yksityisiltä palveluntuottajilta rajoittaa pe rus-
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 te-pal 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 hinta-laatusuhteeltaan
paras ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021
Kunnanhallitus § 222 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

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

 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 16.08.2021 § 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.
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Kunnanhallitus § 130 24.05.2021
Kunnanvaltuusto § 19 31.05.2021
Kunnanhallitus § 194 16.08.2021
Kunnanhallitus § 222 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Valmisteluryhmään nimettiin kunnanjohtaja, hyvinvointipäällikkö,
talous- ja hallintojohtaja, kunnanhallituksen edustajina Jaana
Ollakka, valtuustosta Eino Jakkula ja Silvo Nybacka sekä
perusturvalautakunnan pj Matti Jokela.

Khall § 222
Tarjouksessa pyydettiin esittämään työmääräarvio hintatietoineen
so si aa li- ja ter vey den huol lon hankintajuridiikan ja sopimusoikeuden
asian tun ti ja pal ve luis ta:

- sote- palveluiden kilpailutuksen valmistelu ja konsultointi
- ulkoistettavan palvelukokonaisuuden täsmentäminen
- hinta-laatusuhteen määrittäminen
- kilpailutusprosessissa tarvittavien asiakirjojen ja laadinta, tarkastaminen

  - tuki hankintasopimuksen laadinnassa
- sekä muut mahdolliset prosessin edellyttämät ja erikseen sovittavat

  tehtävät

 Määräaikaan 31.8.2021 mennessä saatiin kolmelta pyydetyltä asian-
tun ti ja ta hol ta tarjous:

 - Hankintajuristit Oy
 - Monetra Oy Oulu
 - PTCs Oy

 Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. PTCs Oy ja Monetra Ou-
lu Oy olivat tarkimmin eritelleet prosessin työvaiheet ja työ mää rä ar-
vion. Tästä johtuen tarjoajien esittämät hinnat eivät ole täysin ver tai-
lu kel poi sia.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Monetra Oulu Oy:n tarjouksen
kunnalle kokonaisuudessaan sopivimpana. Tarjouksessa on eritelty
tarkasti arvioitu työmäärä ja prosessin työvaiheet. Kunnanhallitus
valtuuttaa kunnanjohtajan käymään tarvittavat täsmentävät
sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 223 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset syksyllä 2021 (ohm. 135)

Khall § 223 Kunnanhallitus jakoi 1.3.2021 (§ 42) pidetyssä kokouksessa 4 400
euroa avustuksia Pehkosen rahastosta eli vajaa puolet sääntöjen
mahdollistamasta vuosittaisesta avustussummasta.

Avustusta myönnettiin 
1) lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten  
tukemiseen;
2) kaikenikäisille soveltuvien liikunta- ja hyvinvointitapahtumien jär-
jes tä mi seen Lumijoella vuon na 2021.

 Tuolloin linjattiin, että syksyllä voidaan tarvittaessa järjestää toinen
hakukierros.

Ohm. 135 hakemus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää julistaa haet ta vak si yhteensä 5000 euron
avustussumman. Ha ku il moi tuk ses sa määritellään tarkemmin avus-
tus ten myöntämisen kriteerit.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 224 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaavatoimikunta

Khall § 224 Hallintosäännön 5. luvun 21 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kun-
nan kaavoituksesta. Koska uusien alueiden kaavoitus on käyn nis  sä,
on toiminnan sujuvuuden vuoksi tarpeellista nimetä kaa va toi mi kun-
ta, jonka tehtävänä on valmistella kaava-asioita kunnanhallitukselle
yh des sä konsulttina toimivien kaava-asiantuntijoiden kans sa.

 Edellisellä valtuustokaudella kaavatoimikunta toimi seu raa val la ko-
koon pa nol la: kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja (pj), valtuuston pu-
heen joh ta ja, kehitys- ja elinvoimalautakunnan pu heen joh ta ja, va. ke-
hi tys joh ta ja (kokoonkutsuja; nyk. kunnaninsinööri), kunnanjohtaja,
Han nu Vanhala ja Juha Riekki.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus nimeää kaavatoimikunnan.

Päätös: Kaavatoimikuntaan nimettiin kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja (pj),
valtuuston pu heen joh ta ja, kehitys- ja elinvoimalautakunnan pu heen-
joh ta ja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja, Juha Riekki ja Toni
Hangasvaara.
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Kunnanhallitus § 225 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Brändityöryhmä

Khall § 225 Vuoden 2020 valtuustoseminaarin jälkeen nimettiin kun nan hal li tuk-
sel le epävirallisesti kun nan brändityöryhmä, joka on kokouksissaan
kä si tel lyt mm. kun nan markkinointia ja toiminut valokuvauskilpailun
tuo maristona.

 Työryhmässä ovat toimineet Jaana Ollakka, Ville Keinänen, Jaakko
Klaa vo, Virpi Kolehmainen ja Kyösti Rajaniemi.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus nimeää ryhmän jatkamaan kunnan brän di työ ryh mä-
nä ja tarvittaessa täydentää ryhmän kokoonpanoa.

Päätös: Brändityöryhmään nimettiin Jaana Ollakka, Ville Keinänen, Jaakko
Klaa vo, Heidi Soini, Mari Jesiöjärvi, Virpi Kolehmainen ja Kyösti
Rajaniemi.
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Kunnanhallitus § 204 16.08.2021
Perusturvalautakunta § 51 26.08.2021
Kunnanhallitus § 226 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaikuttamistoimielimet - vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen

Khall 16.08.2021 § 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 2021-2025,

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.

Ptltk 26.08.2021 § 51
: Vanhus .ja vammaisneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat

ovat kunnan päätettävissä. Kuntalain (410/2015)  lisäksi
vanhusneuvostosta säädetään laissa ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali -ja
terveyspalveluista (980/2012) sekä laissa vammaisuuden
perusteella järjestettävissä palveluista ja tukitoimista (380/1987).

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää käynnistää valmistelun Lumijoen
kunnan vanhus-ja vammaisneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä
vuosien 2021-2022 aikana.  

Päätös: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenmäärä toimintakaudelle 2021 -
2022  säilyisi seitsemässä ja jäseniksi nimettäisiin seuraavat
henkilöt: Matti Jokela (puheenjohtaja), Kirsti Virolainen, Mikko
Hekkala (vammaispalveluiden asiantuntijuus) ja Soila Lehtonen
(vanhustyön asiantuntijuus). Sihteeriksi esitetään kunnan
hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppista. Eläkeläisjärjestöjä
pyydetään nimeämään neuvostoon oma edustajansa.Lisäksi
kunnanhallitusta pyydetään nimeämään neuvostoon
kunnanhallituksen edustaja.

 Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät tulevat lainsäädännöstä
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Kunnanhallitus § 204 16.08.2021
Perusturvalautakunta § 51 26.08.2021
Kunnanhallitus § 226 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

(vanhusneuvosto: kuntalaki 27 § ja vanhuspalvelulaki sekä 
vammaisneuvosto: kuntalaki 28 § ja vammaispalvelulaki). Vanhus-
ja vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu suunnittelu, valmistelu ja
seuranta asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden ja
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Khall § 226

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvoston pe rus tur va-
lau ta kun nan valmisteleman esityksen mukaisesti.

Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvostoon nimettiin Matti Jokela (pj), Kirsti
Virolainen, Mikko Hekkala, Soila Lehtonen, Riitta Marttila
(eläkeläisjärjestöt) ja Sisko Sutela (khall). Neuvoston sihteerinä
toimii hyvinvointipäällikkö.
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Kunnanhallitus § 227 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työllisyyskatsaus 7/2021 (ohm. 136)

Khall § 227
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen heinäkuun
2021 työl li syys kat sauk sen 24.8.2021.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli ko-
ko heinäkuun aikana noin 10 200 avointa työpaikkaa (joista uusia 5
300) . Samaan aikaan työt tö miä työn ha ki joi ta oli noin 24 000 (ml. ko-
ko ai kai ses ti lomautetut, 1 950 hen ki löä). Määrä on lähes sama kuin
al ku vuo den aikana, mutta noin 4 000 pienempi kuin vastaavana ai-
ka na vuonna 2020.

Heinäkuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 12,8% (koko maa
12,3 %)  ja Oulussa 14,7 %. Kun nit tain työt tö mien osuus työ voi mas-
ta vaihteli Pyhännän 6,6 %:n ja Oulun 14,7 %:n vä lil lä.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä oli nyt noin 3 800. Yli
50-vuo tiai ta työttömiä oli noin 7 300.  Pit kä ai kais työt tö miä (yli vuoden
työt tö mä nä) oli noin 7 900; joka on 1200 enemmän kuin tam mi-
kuussa 2021.

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
ieman alentunut Lumijoella. Heinäkuussa 2021 oli 94 työtöntä työn-
ha ki jaa kun vastaava luku 2020 heinäkuussa oli 96. Työnhakijoista
lo mau tet tu ja oli 15. Työttömien työn ha ki joi den osuus työ voi mas ta oli
12,0 %.

Ohm. 136        Työllisyyskatsaus 07/2021

Kunnanjohtaja:       Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:        Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 228 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 228 1. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä

16.8.2021
 -Sitoumus hankkeeseen osallistumisesta, yhteistyötä ja

vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin
 -Tiedote 1.9.2021: Pohjois-Pohjanmaan liitto uusi visuaalisen

ilmeensä
 -Maakuntahallituksen 16.8.2021 pöytäkirja
 2. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät
 -Vetoomus: koronan aiheuttamat kustannukset korvattava

täysimääräisesti
 3. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Kirje 17.8.2021: Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet
 -Kirje 19.8.2021: Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset
 -Kirje 31.8.2021: Toimenpidesuositukset epidemian leviämisen

estämiseksi
 4. Pohjois-Pohjanmaan sairanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 23.8.2021 pöytäkirja
 5. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 23.8.2021 pöytäkirja
 -Ote yhtymähallitus 23.8.2021 §:stä 105: Yhtymäkokouksen

13.9.2021 koollekutsuminen
 6. Lapsiasiavaltuutettu
 -Tiedote 17.8.2021: Digitalisaatio mullistaa lapsuutta
 -Kirje 31.8.2021: YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit
 7. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl
 -Ollakka, koko kiinteistö, 25240 m2
 Luovuttajana Korkala Keijo kp.
 Luovutuksen saajina Kaakinen Mirjami ja Anisimaa Tuomo
 8. Oulun seudun kunnat

-Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022-2029 ei huomioi Oulun
kaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen tarpeita eikä Liikenne 12
-suunnitelman tavoitteita

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 229 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 229 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 -Lumijoen Vanhustentaloyhdistys ry

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 230 06.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 230

Päätös: Merkittiin keskusteluasiat tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 20.10.
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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: 217-221, 223, 227-230

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

Pykälät: 222, 224-226

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: 222, 224-226

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.


