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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuusto § 56 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvalt § 56
 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-
olo-oi 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
 - jaettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 10.11.2021 ja
 - julkaistu kunnan verkkosivulla 10.11.2021

 Lisäksi kutsu on  julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
10.11.2021 ja julkaistu Rantalakeus -lehdessä 10.11.2021

 Suoritetun nimenhuudon mukaisesti läsnä oli
 17  varsinaista valtuutettua.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 Ennen kokouksen alkua Ruutikangas Oy:n toimitusjohtaja Timo
Haataja kertoi valtuutetuille Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen
tilanteesta.
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Kunnanvaltuusto § 57 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvalt § 57
 Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Kauppi ja Hannu Kukkohovi.
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Kunnanvaltuusto § 58 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Kvalt § 58
 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei

valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 94.1 §).

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 279 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 59 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talouden toteutuma 09/2021 (ohm. 28- 30)

Khall 08.11.2021 § 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.

Kvalt § 59

Ohm. 28 Tuloslaskelma
Ohm. 29 Tulot-menot=netto
Ohm.30 Investoinnit

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 283 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 60 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen

Khall 08.11.2021 § 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:
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Kunnanhallitus § 283 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 60 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 * 0,25 % muutoksen vaikutus   75 000 euroa
 * 0,50 % muutoksen vaikutus 150 000 euroa
 * 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.

Kvalt § 60

Päätös: Valtuusto päätti, että Lumijoen kunnan tuloveroprosentti vuodelle
2022 on 21.00.
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Kunnanhallitus § 284 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 61 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Khall 08.11.2021 § 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
Kunnanvaltuusto § 61 15.11.2021

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.

Kvalt § 61

Päätös: Valtuusto määräsi vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi:

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 %
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Kunnanhallitus § 289 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 62 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali (ohm. 31)

Khall 08.11.2021 § 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
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Kunnanhallitus § 289 08.11.2021
Kunnanvaltuusto § 62 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

las ke tut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
kuntakohtaisen linkin kautta.

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.

Kvalt § 62 Valtuusto toimitti vaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Kokoukselle
valitut pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Ohm. 31 Oulun vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä

Päätös: Äänestystulokseksi vahvistettiin

 Ehdokaslista 2 13/ 1 560 ääntä 
 Ehdokaslista 3   2/ 240 ääntä
 Ehdokaslista 4   1/ 120 ääntä
 Ehdokaslista 8   1/ 120 ääntä
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Kunnanhallitus § 262 18.10.2021
Kunnanvaltuusto § 63 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelle 2020

Khall 18.10.2021 § 262
 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
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Kunnanhallitus § 262 18.10.2021
Kunnanvaltuusto § 63 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

kun nan arviointikertomusta. Kehitys- ja elinvoimalautakunnan osalta
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: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 63

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta § 39 18.10.2021
Kunnanvaltuusto § 64 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sidonnaisuusilmoitukset (ohm. 32)

Tarkltk 18.10.2021 § 39
 Kuntalain 84 § 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön

ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään se-
kä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä
ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muis ta-
kin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja vir ka teh-
tä vien hoitamisessa.

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoi-
ta van toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apu lais por-
mes ta ria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on teh tä-
vään sä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä si don nai-
suuk sis sa tapahtuneet muutokset.

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il-
moi tus vel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tie dok si. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa il moi tus vel-
vol lis ta tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä il-
moi tus ta.

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tie to ver-
kos sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il-
moi tus vel vol li suu den piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päät tyes sä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tie-
to ver kos ta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi saapuneet ilmoitukset. Il moi tus vel vol li-
sil le, jotka eivät ole ilmoitusta toimittaneet, on lähetetty 8.10.2021
muis tu tus asiasta. Ilmoitus on pyydetty toi mit ta maan, vaikka si don-
nai suuk sia ei olisikaan.

 Ilmoitukset viedään valtuustolle tiedoksi.

Kvalt § 64

Ohm. 32 sidonnaisuusilmoitukset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanvaltuusto § 65 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen aloitteet

Kvalt § 65
 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.

Päätös: Keskustan valtuustoryhmä, allekirjoittajana Heidi Soini, jätti
valtuustoaloitteen: "Toimeksianto päiväkodin laajennuksen
toteuttamiseksi". Aloite lähetettiin kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kunnanvaltuusto § 66 15.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Kvalt § 66
 Vasemmistoliitto ilmoitti perustaneensa Vasemmiston val tuus to ryh-

män. Ryhmän puheenjohtajana toimii Hannu Kukkohovi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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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: 56-59, 63-66

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: 60-62

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 hallinto-oikeudessa 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


