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Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tapio Junkkonen  Hannu Kukkohovi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä maanantaina
11.10.2021 klo 8.00 alkaen Lumijoen kunnan wwwsivuilla.
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Kunnanvaltuusto § 45 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvalt § 45
 Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol mas

osaa valtuutetuista on läsnä (KuntaL 103.1 §).

 KuntaL 94.4 §:n ja hallintosäännön 83.2 §:n mukaan kutsu val tuus
ton kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen ko
kous ta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs nä
olooi keus tai velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on tie do
tet ta va kunnan verkkosivulla.

 Käytäntönä lisäksi on ollut, että kutsu julkaistaan Rantalakeus leh
des sä ja kunnan ilmoitustaululla.

 Merkitään, että kutsu on
  lähetetty valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.9.2021 ja
  julkaistu kunnan verkkosivulla 27.9.2021

 Lisäksi kutsu on  julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
27.9.2021 ja julkaistu Rantalakeus lehdessä 22.9.2021.

 Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä on
 17 varsinaista valtuutettua.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanvaltuusto § 46 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvalt § 46
 Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta

laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa (hallintosääntö 103.2 §).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Junkkonen ja Hannu
Kukkohovi.
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Kunnanvaltuusto § 47 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Kvalt § 47
 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei

valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 210 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 48 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston listojen lähettäminen varavaltuutetuille

Khall 16.08.2021 § 210
Hallintosäännön 84.2 §:n mukaan valtuusto päättää, kuinka monelle
va ra val tuu te tul le esityslista toimitetaan.

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 48

Päätös: Valtuusto päätti jatkaa nykyistä käytäntöä.
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Kunnanhallitus § 206 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 49 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

PPSHP -  Perussopimuksen muuttaminen (ohm. 25-27)

Khall 16.08.2021 § 206
 PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muut ta mi

nen on tullut ajankohtaiseksi Kuntalain muutoksista johtuen. Sai
raan hoi to pii rin nykyinen perussopimus on keskeisiltä osiltaan pe räi
sin vuodelta 2002 ja siihen on tehty vähäiset muutokset uuden Ou
lun muodostamisen yhteydessä vuonna 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus so pi muk
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Kunnanhallitus § 206 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 49 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

sen muuttamisen PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kun ta yh ty
män hallituksen esityksen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 49

Ohm. 25 Esitys PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
perussopimuksen muuttamisesta

Ohm. 26 PPSHP perussopimus
Ohm. 27 ote PPSHP hallitus 16.6.2021 § 125

Päätös: Valtuusto hyväksyi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin
perussopimuksen muuttamisen esitetyllä tavalla.
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Kunnanhallitus § 203 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 50 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seudullisen joukkoliikennejaoston jäsenen ja varajäsenen valinta toimikaudelle
2021-2025

Khall 16.08.2021 § 203
 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään

edustajansa seudullisen jouk ko lii ken ne jaos ton jäsenyyksiin.

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 50

Päätös: Seudulliseen joukkoliikennejaostoon jäseneksi esitetään valittavaksi
Heidi Soini ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Risto
Prokkola.
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Kunnanhallitus § 207 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 51 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Khall 16.08.2021 § 207
 Oulun kaupunki on kirjeellään 4.8.2021 pyytänyt kuntia nimeämään

edus ta jan sa OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan ja
neu vot te lu kun nan jäsenyyksiin. Tasaarvolain 4a §:n mukaisesti
kun tia pyydetään eh dot ta maan johtokuntaan ja neuvottelukuntaan
eh dok kaak si sekä naista että miestä.

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

 OuluKoillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnassa on 7 jäsentä
 ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

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

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

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

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

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

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

 - Kukin sopijakunta nimeää esitykseensä kaksi jäsentä; 
yhden kumpaakin sukupuolta. Esitetyistä jäsenistä 
Oulun kaupunginhallitus nimeää toisen varsinaiseksi 
jäseneksi ja toisen tämän henkilökohtaiseksi  
varajäseneksi huomioiden mitä tasa-arvolainsäädäntö 
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Kunnanhallitus § 207 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 51 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

säätää toimielimen kokoonpanosta.

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

tok sen  neuvottelukuntaan (mies ja nainen).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 51

Päätös: OuluKoillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan varsinaiseksi
jäseneksi esitetään Jaana Ollakka ja hänen varajäsenekseen Ville
Keinänen.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 4/2021 13

Kunnanhallitus § 208 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 52 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen valinta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokuntaan

Khall 16.08.2021 § 208
 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään

edustajansa Oulun seu dun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan
jäsenyyksiin vuosille 2021  2024.

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

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

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

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

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

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 52

Päätös: Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunnan
varajäseneksi nimettiin Anne Meskus.
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Kunnanhallitus § 209 16.08.2021
Kunnanvaltuusto § 53 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen nimeäminen Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiseen
jätehuoltojaostoon

Khall 16.08.2021 § 209
 Oulun kaupunki on pyytänyt kirjeellään 5.8.2021 kuntia nimeämään

edustajansa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiseen
jätehuoltojaostoon.

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

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

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

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

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 53

Päätös: Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston
jäseneksi/varajäseneksi ehdotettiin valittavaksi Eeva Kauppi.
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Kunnanvaltuusto § 54 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen aloitteet

Kvalt § 54
 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.

 Tapio Junkkonen esitti minigolfradan 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.

Päätös: Aloitteet merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kunnanvaltuusto § 55 02.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kvalt § 55

Päätös: Merkittiin tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän
perustaminen. Puheenjohtaja päätti kokouksenklo 13.20.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
val mis te lua tai täytäntöönpanoa:

Pöytäkirjan pykälät: 4548, 5455

HvalL 3 §:n 1 momentin /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la:

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 vai kut taa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt vir heel li ses sä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lain vas tai nen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Pöytäkirjan pykälät: 4953

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 al
le kir joit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisestä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jen
nök se nä 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 pe ril le
ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal lin to vi ran omais ten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti
mak sua hallintooikeudessa 260 euroa.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian
omai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä
mi ses tä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä ai ka na.

Määräaika luetaan asianomaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen osalta valitusaika lue taan
siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää rä ajan
viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa ovat kes key tet ty nä, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhaku on kuitenkin tehtävä mää rä ajan
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


