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Kunnanhallitus § 274 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 274

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 275 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 275

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Risto Prokkola ja Janne Rantala.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Prokkola ja Teppo Greus.
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Kunnanhallitus § 276 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 276

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi lisälistan pykälän "Tiedolla johtamisen
sovelluksen hankinta" käsiteltäväksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 277 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Otto-oikeuden käyttäminen (ohm. 168-169)

Khall § 277
 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 § 277 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.10.2021
  perusturvalautakunta 28.10.2021

Ohm. 168-169 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 § 278 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijapäätökset ajalla 14.10.-4.11.2021 (ohm. 170-171)

Khall § 278
 Oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta

14.10.-4.11.2021, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Ohm. 170-171 Päätösluettelot

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 279 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 09/2021 (ohm. 172 - 174)

Khall § 279 Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan
tuloslaskelma, tulot-menot=netto lautakunnittain sekä investoinnit
tilanteesta 30.09.2021.

 Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 0,5 milj.
eur, joka on 84 % budjetoidusta (9 kk tasainen kertymä on 75 %).
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt noin 9,2 milj. eur, joka on 74,3
% budjetoidusta.

 Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) ovat yhteensä 3,3
milj. eur (76,1 % budjetoidusta)..

 Talous- ja hallintojohtaja esittelee syyskuun 2021 talouden
toteutuman.

Ohm. 172 Tuloslaskelma
Ohm. 173 Tulot-menot=netto
Ohm. 174 Investoinnit

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja antaa sen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Annetaan talouden toteuma 9/2021 tiedoksi
valtuustolle.
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Kunnanhallitus § 280 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu (ohm. 175)

Khall § 280 Vuoden 2022 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu toi mi-
aloil la noudattaen vuoden 2021 talousarvion tasoa huomioiden so si-
aa li- ja terveyspalveluiden kilpailutus. Lisäksi valmistelussa on huo-
mioi tu tämän hetkinen hallitusohjelma sekä kuntien tehtävissä ta-
pah tu vat velvoitteet ja muutokset. Ensimmäiset versiot ta lous ar vios-
ta on esitelty valtuustolle lokakuussa valtuuston talousarvio- sekä il-
ta se mi naa reis sa. Talousarvion valmistelua on jatkettu keskustelun
poh jal ta.

 Valtiovarainministeriö on julkaissut 27.9.2021 syksyn kun ta ta lous oh-
jel man, joka sisältää kuntatalouden keskeiset ennusteet, kuvauksen
kun ta ta lou den tilasta ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksista kun-
tien talouteen sekä lisäksi kuntien painelaskelmaan perustuvan ke hi-
tys ar vion. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden ke hi-
tys nä ky mien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa.

 Koronatilanne on vähitellen väistymässä, mutta aiheuttaa edelleen
epä var muut ta kuntatalouden näkymiin. Valtion tukitoimien pois tues-
sa kuntatalouden arvioidaan heikentyvän vuonna 2022. So te-uu dis-
tuk sen vaikutus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa vuonna
2023, joten kuntatalous vahvistuu hetkellisesti.

 Kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä valtiovarainministeriö on
jul kais sut lisäksi kattavan kuntatalouden kehitysarvion, joka sisältää
esi mer kik si vuosien 2022 - 2025 kuntakohtaiset laskelmat val tion-
osuus- ja verorahoituksesta. Kuntatalouden kehitysarvio tehdään
pai ne las kel ma na, jossa ei tehdä oletuksia kuntien omista toi men pi-
teis tä eikä veroprosenttien muutoksista vuoden 2021 jälkeen. Pai ne-
las kel ma on yleiseen talous- ja väestökehitykseen perustuva ura,
jos sa väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kehitys koh-
dis te taan ostoihin.

 Kuntatalouden näkymät vuodelle 2021 ovat kohentuneet hieman ke-
vään kehitysarvioon verrattuna. Suomen talouden toipuminen ko-
ronapan de mi as ta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työl li-
syys on kohentunut nopeasti. Kuten koko kansantalouden myös
kun ta ta lou den näkymiin sisältyy edelleen koronasta aiheutuvaa epä-
var muut ta. Vuotta 2021 leimaa vielä vahvasti hybridistrategian toi-
meen pa no.

 Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen veroennustekehikon
28.9.2021. Talouden positiivinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt
hy vin myönteisenä sekä kunnallis- että yhteisöveron tilityksissä.  En-
si vuodelle ennustetaan hyvää kasvua, joka näkyy muun muassa
palk ka sum man sekä ennakkoverojen positiivisissa kehitysarvioissa.
On arvioitu, että ensi vuodelle kunnallisveroja kertyy yhteensä ar viol-
ta noin 4 % vuotta 2021 enemmän.
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Kunnanhallitus § 280 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Kuntaliiton vuosien 2023 - 2025 veroennusteessa on arvioitu so te-
uu dis tuk sen vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Tuloveroprosentin
leik kaus verovuodelle 2023 vuoden 2022 tasosta tehdään sa man-
suu rui si na kaikille Manner-Suomen kunnille. Ennusteessa on huo-
mioi tu VM:n toukokuun siirtolaskelman mukainen leikkaus -12,39 %
-yk sik köä, joka valmistelun edetessä ja laskelmien tarkentuessa tu-
lee vielä muuttumaan.

 Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Sen sijaan kunnallisveron
vä hen nyk siin on tulossa merkittäviä muutoksia. Nykyistä suurempi
osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta teh tä-
vik si. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee
huo mat ta vas ti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee
(ni mel li sen ja efektiivisen veroasteen erotus). Soten myötä v. 2023 -
2025 maksettava yhteisövero yhteensä arvoidaan olevan hyvässä
kas vus sa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kol-
man nek sel la ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa mel-
kein 30 % verovuonna 2023.

 Valtiovarainministeriö on päivittänyt 15.10.2021 kuntakohtaisen val-
tion osuus ar vion vuosien 2022 - 2025 valtionosuusrahoituksesta. Li-
säk si Kuntaliitto on päivittänyt ennakollisen valtionosuuslaskelman
7.10.2021. Kuntaliiton laskelman mukaan kuntien valtionosuudet
nou se vat vuonna 2022 noin 600 milj. eurolla (6,1 %). Kuntakohtaiset
pro sent ti muu tok set vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä joh-
tuen. Valtionosuuden noususta noin puolet johtuu ve ro tu lo me ne tys-
ten kompensaation kasvusta. Valtionosuuksia korottavat muun
muas sa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien ko-
ro tus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€). Koronatuet
päättyvät vuoteen 2021.

 Vuoden 2021 tasoon verrattuna Lumijoen kunnan valtionosuudet
nousevat 5,3 % (KL:n ennuste 7.10.2021) n. +350 teur vuonna
2022. Vastaavasti verotuloennusteen (Kuntaliitto 28.9.2021)
mukaan kunnan vuoden 2022 verotulot tulisivat laskemaan -0,2 %
(+12 teur) verrattuna vuoteen 2021. Lumijoen kunnan vuoden 2022
talousarvioon verotulot on arvioitu tätä ennustetta alhaisempina.

Ohm. 175 Talousarvioesitys 2022 ja TS 2023 - 2024

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy vuoden 2022 talousarvion valmistelusta ja sen
etenemisestä tarvittavan ja ohjaavan keskustelun sekä merkitsee
sen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kehitys- ja elinvoimalautakunta § 73 07.09.2021
Kunnanhallitus § 281 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen kunnan talousarvion 2022 valmistelu: Investoinnit (ohm. 176)

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 07.09.2021 § 73

 Vuodelle 2021 oli investointi listalla paljon erilaisia investointeja.
Osaa näistä ei voitu toteuttaa ja ne siirtyivät vuodelle 2022.
Viranhaltijoiden ehdotus vuoden 2022 investoinneiksi on esitetty
oheismateriaalissa 14.

Ehdotus:  Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja-valtuustolle
kehitys- ja elinvoimalautakunnan oheismateriaalissa 14 olevia
investointeja talousarvion 2022 laadintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 281

Ohm. 176 Investointiesitys 2022 ja TS 2023 - 2024

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy vuoden 2022 talousarvion sisällytettävistä
investoinneista tarvittavan ja ohjaavan keskustelun sekä merkitsee
sen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 282 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedolla johtamisen sovelluksien hankinta (ohm. 181)
Khall § 282
 Kunnanhallitus on käynyt keskustelun 31.5.2021 kokouksessaan

talous- ja henkilöstöhallinnon raportointityökalun hankinnasta.

 Lumijoen kunta on hyväksytty Joki ICT:n omistajaksi 23.3.2021
järjestetyssä yhtiökokouksessa.

 Joki ICT on hankintalain mukainen sidosyksikkö, josta
hankintayksikkö voi tehdä hankintoja ilman kilpailutusta. Lain ja
oikeustapausten mukaan pelkkä omistaminen ei yksistään riitä.
Hankintayksikön tulee yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden
kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin
toimipaikkoihinsa.

 Joki ICT:n omistajien on mahdollista hankkia mm. järjestelmiä ja
niihin liittyviä palveluita inhouse-hankinta tarpeen mukaan. Joki ICT
on kilpailuttanut mm. tiedolla johtamisen järjestelmät ilman
sitoumusta omistajilleen. Kilpailutuksessa valituksi tuli Softwave Oy,
joka tarjoaa tiedolla johtamisen sovelluksia:

 - Opiferus Taloussuunnittelu > budjetointi, toteumavertailu,
ennusteet

 - Opiferus Talousdokumentti > automatisoidut talousdokumentit
 - Opiferus Johdon Työpöytä > johtamisen mittaristotyöpöytä
 - Opiferus Toimintolaskenta > kustannus ja kannattavuuslaskenta

 Talousdokumenttien kokoamisprosessi on yksi eniten työllistäviä
vuosittain toistuvia työtehtäviä kunnissa/kuntayhtymissä.
Vuosittaisten talousdokumenttien työstäminen vaatii hurjan määrään

 rutiinityötä, joka on mahdollista digitalisoida.

Ohm.181 Joki ICT:n tarjous 5.11.2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hankkia Joki ICT:ltä Opiferus -sovellukset
saadun tarjouksen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 283 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen - esitys valtuustolle

Khall § 283 Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään ta lous-
ar vion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sen-
tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tu lo ve ro pro sent ti vuodelle 2022 on ilmoitettava verohallinnolle vii-
meis tään 17.11.2021.

 Lumijoen tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,00.

 Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen (83 790 euroa) ja ta see ssa
on kertynyttä ylijäämää tällä hetkellä yhteensä noin 755 539 euroa.
Lu mi joen vuoden 2021 talousarvio on arvioitu to teu tu van yli jää mäi-
se nä. Syyskuun 2021 talouden toteuman pe rus teel la talousarvio
näyt täi si toteutuvan suunniteltua pa rem min.

 Koronatilanne on väistymässä, mutta kuntataloudelle se aiheuttaa
edel leen epä var muut ta. Valtion tukitoimien pois tues sa kun ta ta lou-
den arvioidaan heikentyvän vuonna 2022. So te-uu dis tuk sen vai ku-
tus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa vielä vuonna 2023,
jo ten kuntatalous vahvistuu hetkellisesti.

 Kuntaliiton veroennustekehikon (päivitys 28.9.2021) mukaan. ta lou-
den positiivinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt hy vin myön tei se-
nä sekä kunnallis- että yhteisöveron tilityksissä. Vuodelle 2022 en-
nus te taan kasvua. On arvioitu, että ensi vuodelle kunnallisveroja
ker tyy valtakunnallisesti noin 4 % kuluvaa vuotta enemmän.

 Vuoden 2021 tasoon verrattuna Lumijoen kunnan valtionosuudet
nou se vat 5,3 % (KL:n ennuste 7.10.2021) n. +350 teur vuonna
2022. Kuntaliiton veroennusteen mukaan  vuoden 2022 verotulot tu-
li si vat laskemaan -0,2 % (+12 teur) Lumijoella verrattuna vuoteen
2021. Vuoden 2022 talousarvioon verotulot on arvioitu tätä en nus-
tet ta alhaisempina.

 Sote-palveluiden ulkoistussopimus jatkuu 31.5.2022 saakka. So pi-
mus hin ta jatkuu vuoden 2019 hintatasolla sopimuksen loppuun
saak ka. Uuden ulkoistuksen kilpailutus on käynnissä ja ta lous ar vi-
oon on sote-kustannukset budjetoitu mahdollisimman realistisesti ar-
vioi tu jen kustannusten mukaisesti.

 Merkittäviä toiminnallisia riskejä ovat edelleen kunnan kiinteistöjen
kor jaus- ja uudistus tar peet. Kuluvan vuoden 2021 aikana ei kunnan
lainamäärä ole kasvanut.

Lumijoen kunnan veroprosentin muutoksen vaikutukset en na koi duil-
la verokertymillä ovat tasoltaan seuraavat:

 * 0,25 % muutoksen vaikutus   75 000 euroa
 * 0,50 % muutoksen vaikutus 150 000 euroa
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Kunnanhallitus § 283 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 * 0,75 % muutoksen vaikutus 225 000 euroa
 * 1,00 % muutoksen vaikutus 300 000 euroa

Talousarvio vuodelle 2022 on tämän hetkisen tilanteen mukaan
toteutumassa ylijäämäisenä, joten tuloveroprosentti voidaan pitää
ennallaan.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Lumijoen kunnan
tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21.00.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 284 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen - esitys valtuustolle

Khall § 284
Vuosia valmisteltu kiinteistöverouudistus on edelleen vaiheessa ja
val tion va rain mi nis te riön mukaan  uu dis tus tulisi voimaan vuoden
2023 verotuksessa.

Uu dis tuk sen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yk sin ker-
tai nen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjille;  eikä nos-
taa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi osin uu del la ta-
val la eri kiinteistöjen kesken. Uu dis tuk ses sa verotusarvot vas taa vat
jat kos sa paremmin alueen hin ta ta soa ja ra ken ta mis kus tan nuk sia.
Tä tä uutta ar vos ta mis jär jes tel mää pidetään nykyistä oi keu den mu kai-
sem pa na, koska verotusarvot päi vit tyi si vät vuosittain uusimpien tie-
tojen perusteella.

Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan ra-
ken nuk sis ta ja maapohjasta. Lain 11 §:n  mu kaan kunnanvaltuusto
mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suu ruu den laissa sää det ty-
jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu kä teen samalla, kun se vah-
vis taa varainhoitovuoden tuloveroprosen tin. Kiinteistöveroprosentit
mää rä tään prosentin sadasosan tark kuu del la.

 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallitukselle ku lu-
va na vuonna marraskuun 17. päivään mennessä.  Jos il moi tus ta ei
ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan nou dat taa edellisen
vuo den kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hin tään alin ta lain mu-
kais ta prosenttia.

 Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain
suo ri tet ta va vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ot-
ta mat ta metsiä ja maatalousmaita sekä vesialueita. Verottomia ovat
myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistöverolaissa
ve ro tuk sen rajat eivät ole muuttuneet.

Kiinteistöverolain mukaiset rajat vuosina 2021:

Kiinteistövero Vaihteluväli 2021 Lumijoki 2021
Yleinen kiin teis tö ve ro pro-
sent ti

0,93 % - 2,00 % 0,95 %

Vakituiset asunnot 0,41 % - 1,00 % 0,50 %
Muut asuin ra ken nuk set kuin
va ki tui set

0,93 % - 2,00 % 1,15 %

Rakentamattomat ra ken nus-
pai kat

2.00 % - 6,00 % 6,00 %

Yleishyödylliset yh tei söt 0,00 % - 2,00 % 0,00 %

Eräiden laitosten ve ro pro-
sent ti

0,00 % - 3,10%
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Kunnanhallitus § 284 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Vertailutietoa veroprosenteista vuonna 2021

Kiinteistövero Lumijoki
2021

Liminka
2021

Tyrnävä
2021

Kempele
2021

Suomi,
ka. 2021

Yleinen kiin teis tö-
ve ro pro sent ti

0,95 % 0,94 % 1,12 % 1,10 % 1,11 %

Vakituiset asun-
not

0,50 % 0,43 % 0,54 % 0,43 % 0,51 %

Muut asuin ra ken-
nuk set kuin va ki-
tui set

1,15 % 1,03 % 1,12 % 1,10 % 1,20 %

Rakentamattomat
ra ken nus pai kat

6,00 % 3,00 % 4,00 % 3,0 %

Yleishyödylliset
yh tei söt

0,00 % 0,00 % 0,0 %

Kiinteistöveron tuotto Lumijoella koostuu suurimmalta osin va ki tuis-
ten asuntojen verokertymästä. Vuoden 2022 ennuste kiin teis tö ve ro-
ker ty mäl le on voimassa olevilla prosenteilla 293 000 euroa. Vuoden
2021 alussa Lumijoella käynnistyi kiinteistöjen rekisteritietojen päi vi-
tys työ, mutta sen tulokset eivät vielä näy kiinteistöverokertymässä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Lumijoen kunnan
kiin teis tö ve ro pro sen teik si vuodelle 2022 määrätään:

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
 Vakituiset asunnot   0,50 %
 Muut kuin vak. asunnot  1,15 %
 Rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
 Yleishyödylliset yhteisöt   0,00 %
 Eräiden laitosten veroprosentti 3,00 %

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 285 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausuntopyyntö Perämeren kalaleader-strategia 2022 – 2027

Khall § 285
Perämeren rannikon alueelle on valmisteltu tulevalle EU-oh jel ma-
kau del le kalaleader-strategia. Kalaleader -toimintamallin avulla ka la-
ta lout ta ke hi te tään paikallislähtöisesti. Strategiassa määritellään Pe-
rä me ren ran ni kon kalaleaderin toimet kalatalousalan kehittämiseksi
vuo sil le 2022 - 2027. Ohjelma keskittyy kaupallisen kalastuksen, ve-
si vil je lyn, ka lan ja los tuk sen sekä kalastusmatkailun kehittämiseen.
Oh jel man kes kiös sä on paikallisen kalan käytön edistäminen.

Pääkohdat strategiasta:
- nykyinen pyyntimäärä vuositttain n. 3,5 miljoonaa kiloa, josta n. 2
mil joo naa kiloa rehuksi. Lisäksi kasvatettua kalaa noin 400 tonnia.
- kalastajia alueella n. 700, joista 200 aktiivista. Noin 40 kalastajalle
pää elin kei no
- strategian painopistealueet ovat:
1) Kalastuksen elinvoimaisuuden säilyttäminen (investointien
edis tä mi nen, uudet kalastajat, hyljevahinkojen vähentäminen ja työ-
hy vin voin ti),
2) Kalaresurssien tehokas hyödyntäminen (vajaasti hyö dyn net ty-
jen la jien pyynnin kehittäminen, pienten saaliserien tehokkaampi
hyö dyn tä mi nen, kalojen massauksen kehittäminen ja vesiviljelyn
kas vat ta mi nen),
3) Kalatalousalan uusiutuminen ja verkostoituminen (Ka las tus-
me ne tel mien kehittäminen, lajittelun kehittäminen, lii ke toi min ta osaa-
mi sen ke hit tä mi nen, verkostojen kehittäminen),
4) Paikallisen kalan markkinointi sekä uudet tuotteet ja mark ki-
nat (Ka ri sii ka, muikku, kuore, silakka ja särkikalatuotteet, vahvat
brän dit lä hi alue tuot teil le, tuotekehitys HoReCa-sektorille, Lä hi ruo-
ka-ajat te lu), ja 5) Kalastusmatkailupalveluiden kehittäminen (ka-
las tus mat kai lu pal ve lui den tuotteistaminen, yhteistyö muun mat kai lu-
sek to rin kanssa)

Strategian tavoitteiden mittaamisessa käytetään erilaisia in di kaat to-
rei ta ku ten rahoitettujen hankkeiden määrää, investointeja, ke hit tä-
mi seen osal lis tu vien yritysten määrää. Vaikka strategiassa mitataan
in ves toin te ja, niin kalaleader ei rahoita investointeja vaan ne py ri-
tään ohjaamaan mui hin rahoituslähteisiin. 

Visio 2027:
”Paikallinen kala resurssina on hyödynnetty entistä te hok kaam-
min. Te ho kas kalastus ja alkukäsittely sekä uudenlaiset tuotteet
mah dol lis ta vat paikallisen kalan monipuolisen tarjonnan. Ka las-
tus mat kai lu tar joaa hienoja luontoelämyksiä yhä useammalle ku-
lut ta jal le ke hit ty neen palveluntarjonnan myötä.”

Lisätietoja ja strategia löytyy osoitteesta:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/655/
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Kunnanhallitus § 285 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Perämeren ka la-
leader-stra te gi an strategiset painopisteet tukevat Lumijoen kunnan
alu een kalastuksen ja ka las tus mat kai lu pal ve lui den kehittymistä.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 286 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2022-2025
luonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta (ohm. 177)

Khall § 286 Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan
11.10.2021 päättänyt pyytää lausuntoa maakuntaohjelma 2022
-2025 -luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta 11.11.2021
mennessä. Lausuntoluonnos toimitetaan kunnanhallitukselle ennen
kokousta.

Ohm.177 lausuntoluonnos

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää, että se antaa pyydetyn lausunnon yhdessä
Oulun seudun muiden kuntien kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 287 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jätealan alueellisen yhteistyöryhmän nimeämispyyntö

Khall § 287 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää nimeämään jäsenen ja va-
ra jä se nen jätealan alueelliseen yhteistyöryhmään. Jätealan alu eel li-
nen yhteistyöryhmä asetetaan jätelainsäädännön uudistumisen
myö tä. Jätelain (646/2011, JL) 88 §:n mukaan jätealan alueellisen
yh teis työ ryh män on alueellaan edistettävä valtakunnallisen jä te suun-
ni tel man toimeenpanoa ja seurattava toimeenpanon toteutumista.
Sen on myös koottava ja toimitettava ympäristöministeriölle val ta-
kun nal li sen jätesuunnitelman valmistelua tai sen tarkistamista varten
tar peel li set tiedot alueen jätteenkäsittelykapasiteetista ja jätehuollon
jär jes tä mi ses tä sekä jätehuollon kehittämistarpeista.

 Pohjois-Pohjanmaan jätealan alueellinen yhteistyöryhmä asetetaan
tu ke maan valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toi meen-
pa noa ja toimeenpanon seurantaa sekä edistämään kiertotaloutta ja
ma te ri aa li te hok kuut ta. Yhteistyöryhmä pyrkii myös aktivoimaan alan
yh teis työ tä ja aikaan saamaan uusia aihepiiriin liittyviä hankkeita.

 Nimettäviltä jäseniltä toivotaan laajaa näkemystä alueellisen jä te-
huol lon kehittämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Poh jois-Poh-
jan maan ELY-keskus toivoo kuntien tekevän yhteistyötä jäsenten ni-
meä mi ses sä: Jokaisesta kunnasta ei tarvitse olla omaa edustajaa,
vaan useampi kunta voi nimetä yhteisen edustajan yh teis työ ryh-
mään.

Kunnanjohtaja: Oulun seudun kuntajohtajat ovat kokouksessaan 4.11.2021 sopineet
yh teis ten edustajien valinnasta jätealan alueelliseen yh teis työ ryh-
mään. Kunnanhallitus hyväksyy yhteisten edustajien valinnan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 258 18.10.2021
Kunnanhallitus § 288 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aluevaalit 2022 - vaalilautakunnan asettaminen

Khall 18.10.2021 § 258
 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
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Kunnanhallitus § 258 18.10.2021
Kunnanhallitus § 288 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
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: Jätettiin asia pöydälle.

Khall § 288 Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä edellisen kokouksen esityksen
mukaisesti.

Päätös: Vaalilautakuntaan valittiin
 Jäsenet:
 Aino Kukkohovi pj
 Vesa Hintsala vpj
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Kunnanhallitus § 258 18.10.2021
Kunnanhallitus § 288 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Jonna Vallström
 Joni Mattila
 Teppo Greus

 Varajäsenet:
 Marita Korkala
 Eero Murtomäki
 Jaakko Klaavo
 Anna-Liisa Vesa
 Elsa Kärkkäinen.
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Kunnanhallitus § 289 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali - esitys valtuustolle (ohm. 178)

Khall § 289

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja
76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla
kun nan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla,
jo ka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän
jä sen tä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan
maa kun nas ta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit
toi mi te taan kuntavaalivuonna 15.11-31.12.

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat sa-
mat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jae-
taan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suh tees-
sa.

Jäsenäänestyksenä toimitettavat vaalit ovat suljetut suhteelliset lis ta-
vaa lit. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet eli Suo-
men Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunta voi jakaa ää nen-
sä useammalle ehdokaslistalle.

 Oulun vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä suoraan vaa li-
tu lok sen perusteella.

 Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava
ää ni mää rä. Lumijoen kunnan äänimäärä on 2 038.

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat
puo luei den kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien val ta kun-
nal lis ten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin
vaa li pii riin puolueen saama tasauspaikka menee.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat 5.10.2021
Kun ta lii ton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja
laa ti nut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.

Ohm. 178 Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä

 Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan ää nes tys tu-
los lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä ole-
vien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä eh do kas lis-
tan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyö-
ris te tään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyö ris te-
tään kokonaislukuun tyhjät äänet.

 Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta eh do-
kas lis toil le annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan
las ke tut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
kuntakohtaisen linkin kautta.
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Kunnanhallitus § 289 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin
lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi
antaa Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle
ehdokaslistalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 290 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyvinvointipäällikön irtisanoutuminen

Khall § 290 Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen on kirjeellään 2.11.2021
il moit tau tu nut irtisanoutuvansa hyvinvointipäällikön virasta siten, että
vii mei nen virassaolopäivä on 31.3.2022. Hän pitää kertyneet vuo si-
lo ma päi vät ennen virkasuhteen päättymistä.

 Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy voimassalolevan lain sää dän-
nön mukaan 1.1.2023, jolloin sosiaalityön viranhaltijatehtävät ja teh-
tä viä hoitavat viranhaltijat siirtyvät liikkeenluovutuksella hy vin voin ti-
alu eel le. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijöitä on kaksi, joista toinen on
hy vin voin ti pääl lik kö ja toinen vs. sosiaalityöntekijä. Johtava
viranhaltija tarvitaan ainakin vuodeksi 2022.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi. Kunnanhallitus
päättää hyvinvointipäällikön viran aukijulistamisesta kokouksessa
käytävän keskustelun perusteella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Virkajärjestelyn osalta jatketaan asian käsittelyä
seuraavassa kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 291 08.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
yhteistyösopimus (TYP-sopimus) (ohm. 179)

Khall § 291
Yhteistyösopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yh teis-
pal ve lus ta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun
ase tuk sen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan
mo ni alai sen yh teis pal ve lun järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan
työl lis ty mis tä edis tä vän monialaisen yhteispalveluverkoston (jäl jem-
pä nä TYP-ver kos to) alueella.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan
yh teis toi min ta mal lia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kan-
san elä ke lai tos arvioivat monialaista palvelua tarvitsevien työttömien
pal ve lu tar peet, suunnittelevat työllistymisen kannalta tar koi tuk sen-
mu kai set palvelukokonaisuudet ja vastaavat työllistymisprosessin
ete ne mi ses tä ja seurannasta em. lain ja asetuksen edellyttämällä ta-
val la.

Kuntakokeilualueiden (Oulun kaupunkiseudun sekä Raahen ja Yli-
vies kan seutujen kuntakokeilut) osalta TYP-lain mukaisen yh teis työ-
ver kos ton muodostavat kuntakokeilualueiden kunnat ja Ke la. So pi-
muk sen osapuolten tavoitteena on tehokas ja vaikuttava työl li syy den
hoi to. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tar joa mal la
heil le julkisia työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kun tou tus pal ve lu ja hei-
dän palvelutarpeensa mukaisesti. Työttömien työ- ja toi min ta ky kyä,
am ma til lis ta osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia pa ran ne taan
mo ni alai sel la yhteistyöllä.

TYP-verkosto vastaa lainmukaisten palvelujen koordinoinnista ja ke-
hit tä mi ses tä ja toimii osapuolten keskinäisenä asian tun ti ja ver kos to-
na. Yhteisötason tavoitteena on rakenteellisen työttömyyden alen ta-
mi nen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman saa ta vuu-
den parantaminen ja työllisyysasteen kohoaminen Poh jois-Poh jan-
maal la.

Sopimuksessa sovitaan työllistymistä edistävän monialaisen yh teis-
pal ve lun järjestämisestä yhteisessä toimipisteessä, muualla kuin yh-
tei ses sä toimipisteessä tarjottavista palveluista sekä eri toimijoiden
mo ni alai seen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä ja työt tö-
mil le monialaisena yhteispalveluna tarjottavista palveluista ja yh teis-
ten kustannusten jaosta.

Sopijapuolina ovat Pohjois-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat, Poh-
jois-Poh jan maan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) sekä Kan-
san elä ke lai tos Pohjoinen vakuutuspiiri (Kela).

 Edellinen sopimus on hyväksytty (Khall 31.1.2019, § 21) ja se on
voi mas sa 31.12.2021 saakka. Uusi sopimus tulee voimaan, kun
kaik ki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voi-
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mas sa 31.12.2022 asti. Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden
yh teis työ so pi muk sen neuvottelut heti tämän sopimuksen voi maan tu-
lon jälkeen niin, että uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2023.

Ohm. 179 TYP-sopimus

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä
edis tä vän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Työllisyyskatsaus 9/2021 (ohm. 180)

Khall § 292 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkistanut alueen syyskuun
2021 työl li syys kat sauk sen 26.10.2021.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli
syyskuun lopulla 6 200 avointa työpaikkaa. Samaan aikaan työt tö-
miä työn ha ki joi ta oli 18 600 (ml. ko ko ai kai ses ti lomautetut, 1 200
hen ki löä). Määrä on 5 600 vähemmän kuin tammikuussa ja 1 200
vähemmän kuin elokuussa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien
määrä on 3 500 pienempi.

Syyskuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 10,0% (koko maa
10,1 %)  ja Oulussa 10,8 %. Kun nit tain työt tö mien osuus työ voi mas-
ta vaihteli Pyhännän 5,2 %:n ja Vaalan 12,6 %:n vä lil lä.

Nuorten al le 25-vuotiaiden työt tö mien määrä oli nyt 2 500. Yli
50-vuo tiai ta työttömiä oli 6 500.  Pit kä ai kais työt tö miä (yli vuoden
työt tö mä nä) oli 7 500; joka on 800 enemmän kuin tam mi kuussa
2021.

Tilanne Lumijoella

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä oli
alentunut Lumijoella. Syyskuussa 2021 oli 49 työtöntä työn ha ki jaa
kun vastaava luku 2020 syyskuussa oli 74. Työttömien työn ha ki joi-
den osuus työ voi mas ta oli 6,3 %.

Ohm. 180        Työllisyyskatsaus 09/2021

Kunnanjohtaja:       Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:       Merkittiin tiedoksi.
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Kuntalaisaloite: Lapsimyönteinen Lumijoki, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja

Khall § 293 Kuntalaisaloitepalvelun kautta on tullut kuntalaisaloite seuraavin
saa te sa noin:

 "Toivomme, että varhaiskasvatuksen vaihtoehdot otetaan vakavaan
kä sit te lyyn. Lumijoella on paljon kotihoidossa olevia lapsia. Sub jek tii-
vis ta hoito-oikeuttaan käyttävistä ei saatu tilastoa. Se on nykyisin
ker hon lisäksi aikalailla ainoa toimiva tukimuoto lapsiperheille. Tämä
tu lee huomioida päätöksenteossa, kun halutaan olla lap si myön tei-
nen kunta. Koirapuiston rakentamisessa kuultiin koiran omistajia - se
on oikein. Toivomme, että lapsiperheitä koskevissa päätöksissä
kuun nel laan meitä lumijokisia lapsiperheitä."

 Aloitteen on allekirjoittanut 86 henkilöä.

Kunnanjohtaja:  Kuntalaisaloite kuuluu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialalle,
joten kunnanhallitus lähettää aloitteen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Tiedoksi saatettavia asiakirjoja

Khall § 294 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
 -Jänölä, koko kiinteistö, 1687 m2
 Luovuttajina Tervakoski Nina ja Ville
 Luovutuksen saajina Kämäräinen Joonas ja Saana
 -Raappana, koko kiinteistö, 2930 m2
 Luovuttajana Säikkälä Jouko kp.
 Luovutuksen saajana Siurua Santeri
 -Taarinperä, määräala (uusi), 10000 m2
 Luovuttajana Jakkula Esko
 Luovutuksen saajina Vallström Jonna ja Ristolainen Kari
 2. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 -Ohjauskirje 1.11.2021: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja

ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä perustyötä
 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö
 -Kirje 19.10.2021
 4. Pohjois-Pohjanmaan liitto
 -Maakuntahallituksen 11.10.2021 pöytäkirja
 -Maakuntavaltuuston 8.11.2021 esityslista
 5. Kuntaliitto
 -Yleiskirje 14/2021: Vastaanottokeskuksissa olevien

turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
 -Yleiskirje 15/2021: Ilman laillista oleskeluoikeutta kunnassa

oleskelevien sosiaali- ja terveyspalvelut
 6. Kuntatyönantaja
 -Kuntatyönantaja-lehti 5/2021
 7. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 -Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muistio alueellisen

epidemiatilanteen arvioinnista ja rajoitustoimien tarpeesta
 8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 -Hallituksen 18.10.2021 pöytäkirja
 -Valtuuston 15.11.2021 esityslista
 9. Koulutuskuntayhtymä OSAO
 -Yhtymähallituksen 25.10.2021 esityslista
 -Ote yhtymähallitus 25.10.2021 §.stä 135: Yhtymäkokouksen

päätöksen 13.9.2021 § 21 muuttaminen
 -Ote yhtymähallitus 25.10.2021 §:stä 137: Eron myöntäminen

yhtymähallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 10. Oulun kaupunki
 -Ote kaupunginvaltuuston 11.10.2021 §:stä 99: Seudullisen

joukkoliikennejaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021-2025
 -Ote Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta 12.10.2021

§:stä 25: Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2021-2024 muutos
 11. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
 -Suositukset 2.11.2021
 12. Lumijoen kunta
 -Koronatoimenpiteet 4.11.2021 alkaen
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Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Khall § 295 Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaista asioita:
 - Ruutikankaan tieliittymä ja alueen suunnitelmat

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 296 - POP-Sote kiinteistöselvitys
 - Kunnan lausunto Kaavoitus- ja rakentamislaki ehdotuksesta

lisätietoja
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=
17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd

 - Monitoimitilan tarpeet 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.07.
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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: 274-281, 283-287, 289-290, 292-296

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

Pykälät: 282, 288, 291

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: 282, 288, 291

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.


