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249
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall

Päätös:
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250
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Jaakko Klaavo ja Ville Keinänen.

Päätös:
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251
Kokouksen työjärjestys

Khall

Päätös:
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252
Kunnanvaltuuston kokouksen 2.10.2021 päätösten täytäntöönpano (ohm. 153)

Khall
 KuntaL 39 §:n  kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta

sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.

 Edelleen KuntaL 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Ohm. 153 Oheisena pöytäkirjan 1. sivu

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää todeta, että 2.10.2021 pidetyn
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi eivätkä muuten ole lainvastaisia, joten päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös:
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253
Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 154-156)

Khall
 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:
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  kehitys- ja elinvoimalautakunta 12.10.2021
  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.9.2021
  perusturvalautakunta 30.9.2021

Ohm. 154-156 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:
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254
Viranhaltijapäätökset ajalla 11.8.-13.10.2021 (ohm. 157)

Khall
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

11.8.-13.10.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 157 Päätösluettelot

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

Päätös:
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255
Lumijoen asemakaavan muutos, Ylipääntien ja Ukuranperäntie / Ehdotusvaiheen
kuuleminen (ohm. 158-160)

Khall
Lumijoen asemakaavan kortteleita 10,11, 13-16, 21, 23-26, 29, 31,
34, 121 ja 156 sekä asemakaavalla muodostuvan korttelin 157 val-
mis te lu vai heen aineisto on ollut nähtävillä 9.11 - 29.11.2020 välisen
ajan. Kuulemisaikana saatiin mielipiteitä 3 kpl ja 3 kpl lausuntoja vi-
ran omai sil ta ja muilta kaavahankkeen osallisilta.

Luonnosvaiheen palautteen sisältö ja kaavaehdotukseen tehdyt
muu tok set on käsitelty 5.10.2021 kaavatoimikunnan kokouksessa ja
ne on esitelty kaavaselostuksessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen lausunnon johdosta asemakaavamuuutosalueen
pohjakartta on päivitetty kesän 2021 aikana.

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 12,5 hehtaaria.

Ohm. 158       kaavaselostus
Ohm. 159                       ehdotusvaiheen asemakaavakartta
Ohm. 160                       ase ma kaa van seurantalomake.

Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
 laaditut vastineet ja tehdyt korjaukset asemakaavan muutokseen.
 Kunnahallitus asettaa asemakaavan muutoksen nähtäville 
 ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Päätös:
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256
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan olennaisesta muttaamisesta (ohm. 161)

Khall
 Oulun seudun ympäristötoimi on antanut kuulutuksen 29.9.2021,

OU KA/7950/2021 ympäristönsuojelulain (YSL) 115 §:n mu kai ses ta
Maatalousyhtymä Pönnin ilmoituksesta, joka koskee yhtymän
Lumijoella si jait se van kanalan laajennusta.

 Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena
5.11.2021 mennessä. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös
Lumijoen kunnan verkkosivuilla.

Ohm. 161 kuulutus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessa annettavan esityksen
perusteella.

Päätös:
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257
Aluevaalit 2022 - ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka (ohm. 162)

Khall Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toi-
meen pan naan kotimaassa 12.-18.1.2022.

 Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten en-
nak ko ää nes tys paik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jo-
kai ses sa kunnassa on oltava vähintään yksi en nak ko ää nes tys paik-
ka, jollei erityisistä syistä muuta joh du.

 Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina en nak ko ää nes tyk-
sen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä eri tyi sis-
tä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus
mää rää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kui-
ten kin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ar ki päi-
vi sin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sun nun-
tai sin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen.

 Äänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään
tul lei den kesken. Lisäksi äänestyspaikkojen pitää olla esteettömiä.

 Vuoden 2022 aluevaaleissa Lumijoella noudatetaan samaa ää nes-
tys alue ja koa kuin vuoden 2021 kuntavaaleissa (yksi äänestysalue).
Ää nes tys alueis ta päättää valtuusto. Jokaisella äänestysalueella on
kun nan hal li tuk sen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

 Äänestyspaikkoja koskevat tiedot on merkittävä oikeusministeriön
 vaalitietojärjestelmään (VAT) viimeistään 5.11.2021 klo 12.00.

 Edellisissä vaaleissa ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän
äänestyspaikkana toimi Lumijoen kun nan vi ras to.

Ohm. 162 Oikeusministeriön kirje 30.6.2021 VN/16839/2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien

 1. yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Lumijoen kirjasto.
 En nak ko ää nes tys paik ka on avoinna ma-pe klo 10.00-18.00 ja la-su

klo 12.00-16.00.

 2. vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Lumijoen kirjasto.

Päätös:
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258
Aluevaalit 2022 - vaalilautakunnan asettaminen

Khall Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022, jota ennen toi mi te-
taan ennakkoäänestys.

 Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen
on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
var ten vaalilautakunta sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänes-
tys tä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Lumijoki muodostaa
yh den äänestysalueen.

Kuntien vaaliviranomaiset

Kunnan keskusvaalilautakunta

 Vaalien keskeisistä käytännön järjestelyistä vastaa kunnan kes kus-
vaa li lau ta kun ta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (vaalilaki 13-14
§).

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava ku ta-
kin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toi mi tet ta-
vaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaa-
li la ki 15 §).

 Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kol-
me muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vä hin tään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, va ra pu-
heen joh ta ja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kui ten kin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan va-
ra jä se net on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä sen-
ten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kol mi jä se ni si nä.

 Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van hem-
pan sa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä va ra jä se ne-
nä.

 Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muu toin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaa li kel poi suu des-
ta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä
va li ta samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kun-
han henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

 Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
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on mahdollisuksien kukaan edustettava kunnassa edellisissä
(vuoden 2019) eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

 Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erik-
seen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten,
et tä sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä
kum pia kin vähintään 40 %.

 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja va ra pu-
heen joh ta jan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes kus-
vaa li lau ta kun nal le. 

 Vuonna 2021 pidettyjen kuntavaalien vaalilautakunta asetettiin
seuraavasti:

 Jäsenet:
 Elsa Kärkkäinen - puheenjohtaja
 Kärkkäinen Reijo - varapuheenjohtaja
 Hintsala Vesa - jäsen
 Vallström Jonna - jäsen
 Vesa Anna-Liisa - jäsen

 Varajäsenet:
 Kukkohovi Aino
 Nikola Heikki
 Savilampi Sanna
 Korkala Marita
 Ollakka Kirsi

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää:

 1. valita vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä,

 2. että vaalitoimikuntaa ei Lumijoella valita, koska Lumijoella ei ole
laitoksia, joissa vaalitoimikuntaa tarvittaisiin.

Päätös:
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259
Aluevaalit 2022 - ulkomainonta

Khall Aluevaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jot ka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
en nak ko ää nes tyk sen aloittamista eli 5.1.2022 alkaen. Mainonnan
aloit ta mi sen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta
kun nas sa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaa-
lei hin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
tie toon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä nii-
den paikallisosastoille.

 Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
sään nök set, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta en nak-
ko ää nes tys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
nii den voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Läh-
tö koh ta na voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa li huo-
neis toon taikka sen sisäänkäyntiin.

 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi
viik koa ennen ennakkoäänestystä eli 5.1.2022.

Päätös:
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260
Täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin
viran täyttämiseen toistaiseksi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.09.2021 § 76

 Lumijoen peruskoulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin
vakinaisen viranhaltijan palvelussuhde päättyy marraskuussa 2021.
Virkaa hoitaa tämän vuoden loppuun saakka viransijainen.

Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta
täyttöluvan fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin viran
täyttämiseksi toistaiseksi 1.1.2022 alkaen.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa täyttöluvan fysiikan, kemian ja lehtorin
viran täyttämiseeen 1.1.2022 alkaen.

Päätös:
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261
Oppisopimusharjoittelija puhtaus- ja ateriapalveluihin

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 12.10.2021 § 82

 Puhtaus- ja ateriapalvelussa on tarvetta löytää lähivuosina
eläköityvien henkilöiden tilalle uusia työntekijöitä. Avoinna oleviin
paikkoihin ei ole tullut viime aikoina paljon hakemuksia. Yksi hyvä
keino saada ihmisiä työllistettyä alalle on oppisopimuskoulutus.
Tiedossa on jo ensi vuoden lopulle lisätarvetta henkilöstölle.

 Kuntaan on tullut kysely oppisopimuspaikasta
toimitila-/laitoshuoltajan koulutukseen. Tämä koulutus soveltuu
erinomaisesti kunnassa tehtäviin töihin ja opiskelija pääsee
tutustumaan moneen erilaiseen työtehtävään. Oppisopimuksen
kesto on noin 12 kuukautta, jonka ajalta maksetaan normaalia
palkkaa poislukien koulutuspäivät.

Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle
oppisopimuskoulutuspaikan perustamisesta puhtaus- ja
ateriapalveluihin sekä valtuuttaa kiinteistöpäällikön sopimaan
käytännön asioista oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan oppisopimuskoulutuspaikan
perustamiseen ja täyttämiseen kehitys- ja elinvoimalautakunnan
esityksen mukaisesti.

Päätös:
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262
Arviointikertomus vuodelle 2020

Khall Kunnanhallitus on pyytänyt 16.8.2021 §:ssä 196  lautakuntia kä sit te-
le mään ar vioin ti ker to muk sen osaltaan kokouksessaan ja toi mit ta-
maan kommentit/vastaukset kun nan hal li tuk sel le. Vastaukset an ne-
taan tiedoksi valtuustolle.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.8.2021 § 64:
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti vasta kunnanhallitukselle

seu raa vas ti:
 - Opetustoimessa ei ole suoritettu työtyytyväisyyskyselyä, mutta

  henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskusteluja.
 - Varhaiskasvatuksessa lasten vanhemmille on tehty kysely keväällä

  2020 ja varhaiskasvatusjohtaja Tiina Jokikokko on silloin käynyt 
  läpi tulokset kunkin päiväkotiryhmän henkilöstön kanssa.

Perusturvalautakunta 30.9.2021 § 57:
 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 17.5.2021 vuoden 2020 Lumijoen

kun nan arviointikertomusta. Perusturvan osalta tarkastuslautakunta
nos ti esille seuraavat kysymykset:

 - miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri-
tet tu? Vastauksena todetaan, että strategian toteutumisen arviointia
pe rus tur van osalta on tehty toimintakertomuksen käsittelyn yh tey-
des sä helmikuussa 2021.

 - milloin hyvinvointikertomus valmistuu? Vastauksena todetaan, että
kun nan johtoryhmä on elokuussa 2021 käynnistänyt hy vin voin ti ker-
to muk sen valmistelun. Hyvinvointikertomuksen perustana on hy vin-
voin ti so pi mus, joka allekirjoitettiin vuonna 2019. Hyvinvointikertomus
si säl tää kunnan eri toimialojen toiminnan ml kolmannen sektorin toi-
min nan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.  Hy vin voin ti ker to-
muk seen  liittyvä kysely Minun arkeni suoritettiin ensimmäisen
kerran ke vääl lä 2021. Jatkossa kysely toteutetaan 4 vuoden välein.
Kyselyn to teut ti POPSote Hyte -hanke Pohjois-pohjanmaan alueella.
Lu mi joen kunnan osalta vastauksia saatiin 56 vastausta. Vastausten
tar kem pi analysointi on vielä kesken.Kouluterveyskysely on
valmistunut syys kuus sa 2021, joka myös liittyy
hyvinvointikertomuksen val mis te luun. Hyvinvointikertomusta
valmistellaan vuorovaikutteisesti val tuus to se mi naa ris sa lokakuun
alussa 2021. Tavoitteena on saada Lu mi joen kunnan
hyvinvointikertomus valmiiksi joulukuussa 2021. 

 Perusturvalautakunta päättää antaa edellä esitetyt vastaukset tar-
kas tus lau ta kun nan esittämiin kysymyksiin perusturvan osalta.

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 12.10.2021 § 84:
Tarkastuslautakunta on käsitellyt 17.5.2021 vuoden 2020 Lumijoen
kun nan arviointikertomusta. Kehitys- ja elinvoimalautakunnan osalta
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tar kas tus lau ta kun ta nosti esille seuraavat kysymykset:

- miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri-
tet tu? Vastauksena todetaan, että lautakunta vertaa tehtäviä rat kai-
su ja Lumijoen kunnan strategiaan kaikissa kokouksissaan.

- milloin hyvinvointikertomus valmistuu? Vastauksena todetaan, että
kun nan johtoryhmä on elokuussa 2021 käynnistänyt hy vin voin ti ker-
to muk sen valmistelun. Tavoitteena on saada Lumijoen kunnan hy-
vin voin ti ker to mus valmiiksi joulukuussa 2021.

  Kehitys- ja elinvoimalautakunta antaa edellä esitetyt vastaukset
  tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin kehitys- ja 
  elinvoimalautakunnan osalta.

Yleishallinto/kunnanhallitus:
  Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota tavoitteiden toteutumista
  kuvaavien mittareiden puutteellisuuteen sekä niiden osittaiseen
  epäselvyyteen. Tulevan talousarvion ja toimintasuunnitelman
  laadinnassa pyritään toiminnan arvioinnin edelleen selkiyttämiseen
  ja sen kehittämiseen. Uusia toimenpiteitä kuntalaisten osallisuuden
  lisäämiseen on käynnistymässä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toimielimien vastaukset tiedoksi ja antaa
  ne tiedoksi valtuustolle.

Päätös:
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263
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajan valinta 22.11.2021
yhtymäkokoukseen

Khall Sähköposti 6.10.2021
 Kokouskutsu yhtymäkokoukseen 22.11.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

 Lumijoen kunnan yhtymäkokousedustajiksi 13.9.2021 pidettyyn
ylimääräiseen yh ty mä ko kouk seen nimettiin:

 Varsinainen jäsen    Varajäsen
 Jaakko Klaavo   Jaana Ollakka
 Eino Jakkula  Heidi Soini

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille
hen ki lö koh tai set varaedustajat Koulutuskuntayhtymä OSAOn yh ty-
mä ko kouk seen, joka pidetään 22.11.2021.

Päätös: 
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264
Kuntatiedote 2022 (ohm. 163)

Khall Kuntatiedote on toimitettu paikallislehti Rantalakeuden liit tee nä ku lu-
va na vuonna. Kuntatiedote toimitettaisiin ja jaettaisiin jatkossakin
lehden il mes ty mis päi vä nä kaikkiin talouksiin Lu mi joel la ns.
peittojakeluna ja sen lisäksi se jaetaan kaikille tilaajille.

 Rantalakeudelta on saatu tarjous vuoden 2022 4 - 5 kuntatiedotteen
julkaisusta.

Ohm. 163 Tarjous

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 kuntatiedotteet julkaistaan
Rantalakeus-lehdessä.

Päätös:
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265
Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2021 (ohm. 164)

Khall Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 30.9.2021 pyy tä-
nyt esityksiä äitienpäiväkunniamerkkien saajista. Esitykset toi mi te-
taan 5.11.2021 mennessä. Pohjois-Suomen alueelle on osoitettu
oh jeel li sek si kiintiöksi kolme kunniamerkkiä.

 Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja
nuor ten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja van hem muu-
den edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huo-
leh ti mi sen ja välittämisen turvaajana. 

 Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.Pyrkimyksenä on, että pal kit ta-
vat äidit edustavat mahdollisimman eri lai sia ryhmiä, kuten an sio työs-
sä käyviä, yksinhuoltajia, maa seu dun emäntiä jne. sekä myös eri vä-
hem mis tö ryh miä kuten romaneja, saa me lai sia ja maahanmuuttajia.
Eh dok kai den tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äi te jä myös
ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole mää rää vä pe rus te
palkitsemiselle.

 Biologisten äitien lisäksi voidaan esittää palkittavaksi myös
adoptioäitejä ja sijaisäitejä. Huomioon otetaan myös laajempi yh teis-
kun nal li nen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja per-
he jär jes töis sä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa
sekä van hem pain yh dis tyk sis sä. Ammatissaan kasvattajina toimiville
kun nia merkkejä ei ole tarkoitus myöntää.

 Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan
 kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin.
 Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien
 lasten jättämiin hakemuksiin.

Ohm. 164 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje 30.9.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esityksistä äitienpäiväkunniamerkkien
saajiksi.

Päätös:
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266
Kunnantalon kiinniolo syyslomaviikolla

Khall Viikolla 43 on kunnantalolla vain vähän henkilökuntaa paikalla
kertyneiden vuosilomapäivien pitämisen vuoksi, joten kunnantalo on
tarkoituksenmukaista pitää kiinni 25.10. - 29.10.2021. Asioimaan
pääsee sopimalla ajasta henkilöstön kanssa puhelimitse tai
sähköpostilla.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo pidetään suljettuna viikko
43 eli 25. - 29.10.2021.

Päätös:
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267
Oikaisuvaatimus kunnahallituksen 27.9.2021 § 242 päätöksestä

Khall Eläkeliiton Lumijoen yhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen
koskien Pehkosen rahastosta kokouksessa 27.9.2021 myönnettyjä
avustuksia.

 Avustusten hakuilmoituksessa kerrottiin, että avustusta voidaan
myöntää mm. kaikenikäisille soveltuvien liikunta-, kulttuuri-  ja
hyvinvointitapahtumien järjestämiseen Lumijoella vuonna 2021.
Eläkeyhdistyksen hakemuksessa avustusta haettiin lähinnä
matka-avustuksia Lumijoen ulkopuolella toteutuviin tapahtumiin,
joten hakemus ei täyttänyt edellytettyjä hakukriteereitä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää Eläkeliiton Lumijoen yhdistys ry:n
oikaisuvaatimuksen.

Päätös:
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268
Valtuutettujen aloitteet

Khall Tapio Junkkonen esitti minigolf-radan rakentamista Toukolantien
puiston viereen.

Risto Prokkola esitti, että mopopoikien energiaa purkamaan
järjestettäisiin uusi linnunpönttö- tai joku muu askarekampanja
kesällä 2022 Lumijoen torilla.

Henna Laho teki aloitteen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisista
toteutustavoista.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun aloitteista ja päättää
mahdollisen jatkovalmistelun käynnistämisestä.

Päätös:
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269
Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl
 -Lämsä, koko kiinteistö, 15451 m2
 Luovuttajana Lämsä Kalevi
 Luovutuksen saajina Sankala Miika ja Ung Julia
 -Pellonpää, määräala (uusi), 41,8 ha
 Luovuttajana Lithovius Matti kp.
 Luovutuksen saajina Oksa Juho ja Niina
 -Jokivainio, määräosa, 1/2 1587 m2
 Luovuttajina Peteri Elisa ja Janne
 Luovutuksen saajina Juusola Kaisa ja Leo
 -Lampi, määräala (uusi), 60 000 m2
 Luovuttajana Pönni Jari
 Luovutuksen saajina Repo Marko ja Repo Tarja
 2. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 12/2021: Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon
 -Yleiskirje 13/2021: Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ym-

pä ris tö- ja energiatehokkuusvaatimuksista ("laki puhtaista ajo neu-
vois ta")

 -Kuntaliiton ohjeita ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen
 3. Kuntatyönantajat
 -Yleiskirje 10/2021: Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan
 4. Valtiokonttori
 -Kuntatalouden tiedote 15/2021
 -Kunnat-uutiskirje 7.10.2021
 5. Sosiaali- ja terveysministeriö
 -Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma 23.9.2021
 -Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ym pä ris tö ter vey den huol-

toon
 -EU-koronarokotustodistusten myöntäminen ulkomaille annetuista

covid-19-rokotuksista
 -Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma 13.10.2021
 6. Varsinais-Suomen elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus
 -Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa

kos kien rauhoitetun lintulajin häiritsemistä
 7. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2021
 -Maakuntahallituksen kokouksen 11.10.2021 esityslista
 -Kuntien edustajainkokous 4.10.2021 pöytäkirja
 -Maakuntapäivät 1.-2.11.2021, ohjelma
 8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 27.9.2021 pöytäkirja
 9. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 5.10.2021
 10. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 4.10.2021 pöytäkirja
 11. Oulun kaupunki
 -Kaupunginhallitus 4.10.2021 ote § 296: Oulun seudun ym pä ris tö toi-



Lumijoen kunta ESITYSLISTA 16/2021 27

Kunnanhallitus 18.10.2021

mi liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle
2021-2025

 -Kaupunginhallitus 4.10.2021 ote § 297: Oulu-Koillismaan pe las tus-
lii ke lai tok sen neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudelle
2021-2025

 12. Kuntien Tiera Oy
 -Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.10.2021
 13. Pohjois-Suomen metsäneuvostojen puheenjohtajat
 -Metsäasioiden kansallisesta päätösvallasta täytyy pitää kiinni -

asian merkitys korostuu pohjoisessa
 14. Lumijoen kunta
 -Koronatoimenpiteet Lumijoen kunnassa 6.10.2021 alkaen
 15. Digi- ja väestötietovirasto
 -Vuoden 2022 aluevaalit: Äänestyspaikkojen ja

keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
 16. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suppea poliittinen

seuranta- ja ohjausryhmä ja laajan poliittisen seuranta- ja
ohjausryhmän puheenjohtajisto

 -Turvataan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:



Lumijoen kunta ESITYSLISTA 16/2021 28

Kunnanhallitus 18.10.2021

270
Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - vanhustentaloyhdistyksen vuokrasopimus
 - yleishallinnon toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:
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271
Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall
 - elinkeinoministeri Mika Lintilän vierailun kuulumiset

Päätös:


