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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta   27.02.2020 
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11 Sosiaali-ja terveyspalveluiden toimintakertomus 2019 

(ohm.2-6) 
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12 Ei julkinen asia 8 
13 Kuntalaisaloitteet - talvikenkien nastoittaminen ja 

energiajuomien myynnin kieltäminen alle 15-vuotiaille 
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14 Tiedoksi saatettavat asiat 10 
15 Ajankohtaista 11 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Jokela  Matti puheenjohtaja  
 Lettojärvi  Ritva varapuheenjohtaj

a 
 

 Meskus Anne jäsen  
 Murtomäki Eero jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 Sutela Sisko jäsen  
 Tornio Jouni  kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 
POISSA Hekkala Mikko jäsen  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen 
 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

8 - 15 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Ritva Lettojärvi  Silvo Nybacka 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen 
kunnan www-sivuilla tiistaina 10.3.2020  klo 12:00 alkaen 
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Perusturvalautakunta § 8 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 8  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 9 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 9  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Lettojärvi ja Silvo Nybacka. 
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Perusturvalautakunta § 10 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 10  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 11 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali-ja terveyspalveluiden toimintakertomus 2019 (ohm.2-6) 
 
Ptltk § 11  
  Lumijoen kunta ulkoisti sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut 

1.1.2018 Suomen Terveystalolle, joka irtisanoi 30.8.2019 
sopimuksen päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 
Kunta ja Terveystalo neuvottelivat syksyn 2019 aikana useita kertoja 
tuloksetta. Sopimuksen mukaisia seurantaryhmän kokouksia 
pidettiin kaksi vuoden 2019 aikana. Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto hyväksyi tammikuussa 2019 vastuujakotaulukon 
kunnan ja Terveystalon kanssa.  

  
 Huolimatta irtisanomisesta yhteistyö kunnan ja Terveystalon 

Lumijoen yksikön kanssa toimi hyvin. Syksyllä 2019 valmisteltiin 
yhteistyössä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen 
myöntämisperusteet, omaishoidontuen myöntämisperusteet ja 
sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Yhteiset työryhmät 
ikäihmisten palveluissa, lastensuojelussa ja vammaispalvelussa 
toimivat säännöllisesti. Terveystalon asiantuntijat olivat mukana 
syksyllä 2019 Lumijoen kunnan Vanhus-ja vammaisneuvostossa 
käsiteltäessä ikäihmisten palveluihin liittyviä myöntämisperusteita.  

  
 Yksi merkittävistä painopisteistä vuonna 2019 oli ikäihmisten 

tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon liittyvä valvonta. 
Valvontaan liittyvät tarkastukset tehtiin yhteistyössä Terveystalon 
kanssa maaliskuussa 2019 tehostetun palveluasumisen yksikköön 
Lumilyhtyyn ja syyskuussa 2019 kotihoitoon.Tarkastukset eivät 
aiheuttaneet viranomaisen taholta toimenpiteitä. 

 
 Terveydenhuollossa kiireellinen lääkäripalvelujen saatavuus on ollut 

hyvä kun taas kiireettömässä hoidossa hoitoonpääsy on vuoden 
2019 aikana vaihdellut 6-49 päivän välillä. Sairaanhoitajalle on 
päässyt 1-2 päivän sisällä ja suun terveydenhuollossa on saatu aika 
2 viikon päähän. Kiireelliset potilaat on hoidettu saman päivän 
aikana. Terveystalon Chat-palvelu on ollut toiminnassa noin puolen 
vuoden ajan vuonna 2019. Uuden Effica LifeCare -
potilastietojärjestelmän suunnittelun käynnistäminen aloitettiin 
keväällä 2019 yhteistyössä kuntien ja järjestelmäntoimittajan kanssa. 

 
 Terveystalo on tuottanut lähipalveluna erityispalveluja kuntalaisille. 

Palveluja ovat olleet psykiatrin, psykiatrisen  sairaanhoitajan 
palvelut, geriatrin palvelut, psykologin palvelut ja  perheneuvolan 
palvelut. Kansalliseen Lape-hankkeeseen liittyvä 
Perhekeskustoiminta käynnistettiin vuoden 2019 aikana yhteistyössä 
kunnan, Terveystalon, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan 
kanssa. 

 
 Sosiaalitoimessa on ollut vuoden 2019 aikana viranhaltijavaihdoksia. 

Sosiaalityöntekijän virkaa ei saatu täytettyä ja sen tilalle perustettiin 
sosiaaliohjaaja-kuraattorin virka. Kuraattorin tehtävät hoidettiin 
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Perusturvalautakunta § 11 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

koululla yhtenä päivänä viikossa. Tarve ennaltaehkäisevään  
palveluun osoittautui koulussa suureksi. Syksyn 2019 aikana tuli 
enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin edellisenä vuotena. 
Ilmoitukset käsiteltiin lakisääteisessä ajassa. Vuoden 2019 aikana ei 
ollut kiireellisiä sijoituksia kodin ulkopuolelle eikä huostaanottoja. 
Perusturvalautakunta uudisti lapsiperheiden kotipalvelun 
myöntämisperusteita helpottaakseen palveluun hakeutumista. 

 
 Vammaispalvelussa asiakasmäärät pysyivät edellisen vuoden 2018 

tasolla. Terveystalo hankki ympärivuorokautista asumispalvelua ja 
tilapäistä asumispalvelua alihankintana asiakkaille. Kotona asumista 
tuettiin omaishoidontuella ja henkilökohtaisen avun palvelulla. 

 
 Aikuisten sosiaalityössä tehtiin aktivointisuunnitelmia 

pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä Te-virkailijan, asiakkaan ja 
sosiaalitoimen kesken samoin kuin yhteistyötä tehtiin Typ- verkoston 
kanssa etsien vaihtoehtoja työttömyydelle.  

 
 Ikäihmisten palveluissa kotiin annettavia palveluja ovat 

kotisairaanhoito ja kotipalvelu. Palvelujen piirissä olevien ikäihmisten 
määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Seniorineuvola ja 
päivätoimintapalvelua järjestetään kerran viikossa. ODL 
Hoivapalvelut tuottaa tehostettua palveluasumista 21 ikäihmiselle 
Lumilyhdyssä. Lumilyhdyssä toteutetaan omaishoitajien lakisääteiset 
vapaat ja tilapäishoito.  

 
Ohm. 2-6 Tilastot 
 Sosiaali-ja terveyspalveluiden toimintakertomus 
 Terveystalon toimintakertomus 
 Odl Hoivapalvelut Oy toimintakertomus 2019 
  
 
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali -ja 

terveydenhuollon toimintakertomuksen vuodelta 2019. 
 
  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 12 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Kunnanhallitus § 15 20.01.2020 
Perusturvalautakunta § 13 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalaisaloitteet - talvikenkien nastoittaminen ja energiajuomien myynnin kieltäminen 
alle 15-vuotiaille 
 
Khall 20.01.2020 § 15 
  
 Kuntaan on saapunut vuoden 2019 aikana kaksi kuntalaisten 

laatimaa aloitetta. Toisessa esitetään, että kunnassa tehtäisiin 
päätös energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille ja 
toisessa ehdotetaan käynnistettäväksi talvikenkien nastoitus 
kuntalaisille.  

  
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa nettisivuillaan 

2/2019 päivitetyssä tekstissään, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat 
energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille.  

 
 Kuluva alkutalvi on ollut säiden osalta poikkeuksellisen hankala. Tiet 

ovat olleet liukkaita, joten kenkien nastoitus on kiinnostava ehdotus. 
Nastoituksen toteuttajana voisi olla esimerkiksi kuntouttavan 
työtoiminnan toimipiste Lumijobi. Sen toiminnasta vastaa tällä 
hetkellä Terveystalo.  

 
Kunnajohtaja: Kunnanhallitus siirtää molemmat aloitteet perusturvalautakunnan 

valmisteluun. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
  
 
Ptltk § 13   
       
 Päätösesitys (hvp:)     Perusturvalautakunta päättää aloitteiden osalta seuraavaa: 
   
  - esittää suosituksena Lumijoen kunnassa toimivalle 
    S-Marketin kauppiaalle, että se rajoittaisi    
      energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille Terveyden ja hyvinvoinnin 
    laitoksen suosituksen mukaisesti.   
    
  - talvikenkien nastoitus toteutetaan Terveystalon Lumijobin yksikössä,  
    jossa vastuuhenkilönä toimii kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. 
   (Neuvottelu aloitteesta 18.2.2020 Terveystalo/kunta) 
 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 14 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 14 Valvira 
 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva     

luvan  muuttaminen, Pihlajalinna Oulu Oy Tampere, Dnro     
V/2793/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva   
luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy Helsinki, Dnro   
V/1931/2020 

 - päätös :Attendo Suomi Oy konsernin vanhustenhuollon    
asumispalveluja tuottavien yhtiöiden toiminnan valvonta 

 
  
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 15 27.02.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 15 Hyvinvointipäällikkö kertoi sote-uudistuksen valmistelusta Pohjois-

Pohjanmaalla 
 - valtion avusten hakeminen 1.2-31.3.2020 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 
 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä  
 kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 Pykälät:8-11, 14-15 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:13 
 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
 muutosta valittamalla. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) eikä 
 hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista 
 annetun lain vastainen (hankintalain 9 a § 3 mom). 
  
 Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
 Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUS 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 Pykälät: 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 Lumijoen perusturvalautakunta,  
 Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän tai vaatimuksen 
 laatijan allekirjoitettava. 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
 johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
 oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
 hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
 Valitusviranomainen ja postiosoite 
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 PL 189, 90101 OULU 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää 
 
 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 Muu valitusviranomainen    
  
 Pykälät: 
 Markkinaoikeus    Valitusaika 14 päivää 
 PL 118, 00131 HELSINKI 
 fax: 09-160 3536 
 
 Pykälät: 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto   Valitusaika 30 päivää 
 PL 293 
 90101 OULU 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
 oteta lukuun. 
 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmä 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
 -päätös, johon haetaan muutosta 
 -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
 -muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
 hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
 valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava  
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen voidaan valittajalle toimittaa. 
 
 Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
 ajankohdasta. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjan, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
 ole ja aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä mukaan valtakirja sen 
 mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
 ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
 itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 
 toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla 
 valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä 
 niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: (pykälät) 
 Lumijoen perusturvalautakunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava: (pykälät) 
 Lumijoen perusturvalautakunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI 
 
 
Lisätietoja 
 
 Perusturvatoimiston aukioloaika on ma-to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista  
 annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua  
 hallinto-oikeudessa 260 €. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


