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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 42  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 43  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Meskus ja Arja Maijala. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 44  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että 

§ 46 Talouden toteutuminen  tammi-kesäkuu 2020 käsiteltiin 
ensimmäisenä. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2020 Ohm.(33-34) 
 
Ptltk § 46 Kokouksessa esitetään Perusturvan talousraportit: Perusturvan 

käyttötalouden tuloslaskelmat ja tulot- menot= netto tulosyksiköittäin 
tilanteesta 30.6.2020 

  
 Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun lopuun mennessä 67 t eur, 

joka on 59,4 % budjetoidusta (6kk:n tasainen kertymä 50 %). 
Toimintakuluja on kertynyt 2,8 milj. euroa, joka on 49,9 % 
budjetoidusta. 

  
 Perusturvan henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 158 t eur, 

joka on 49,3 % budjetoidusta. Palvelujen ostojen toteutuma on 2,63 
milj. euroa, joka on 50,1 % budjetoidusta. 

  
 Perusturvan käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 
 
Ohm.33 Tuloslaskelma ulkoinen 
Ohm.34 Tulot-menot=netto ulkoinen 
 
Päätösesitys (hvp:) Perusturvalautakunta käy keskustelun talouden toteutumasta 

tilanteesta 30.6.2020 ja päättää merkitä sen tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Talous- ja hallintojohtaja oli paikalla tämän pykälän ajan.
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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sitoumus/ Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa hanke 2020-
2022 Ohm.(38-41) 
 
Ptltk § 48 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus /Kolpeneen 

kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien sitoumusta 
Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa-
hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö 
rahoittaa hankkeesta 80% ja 20% tulee olla omavastuuosuutta, joka 
voidaan kerryttää työaikana. 

 
 Pohjois-Suomeen on valmistelu kevään aikana Posken 

koollekutsumana Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-
Suomessa –hanketta ajanjaksolle 1.8.2020-31.12.2022. Hankkeen 
hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymä. Valmistelun koordinoinnista ja toteutuksesta on 
vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 
Hankehakemus on lähetetty STM 1.6.2020. Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 1 125 000 eura. Valtionavustus on 80% eli 900 
000 ja omarahoitusosuus 225 000 euroa.  

 
 Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 

yhteiselle hankkeelle on määritelty kolme tavoitetta, joiden 
saavuttamista suunnitellulla kehittämistyöllä tavoitellaan. 

 
 Tavoitteet:   
 
 1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- 

ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-
aikaisesti ja koordinoidusti  

 
 2. lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden 

kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu  
 
 3. kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja 

nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan. 
 
 Keinot:  
 
 Tavoitteiden toteutumiseksi lapset ja nuoret ovat yhdessä 

palveluiden toimijoiden kanssa suunnittelemassa sisältöä ja 
toteuttamassa kehittämistyötä. Hankkeen aikana selkeytämme 
palveluihin pääsyä ja varmistamme tasalaatuiset prosessit, jotka 
vastaavat lasten ja nuorten tarpeisiin. Lastensuojelua uudistetaan 
vahvistamalla osaamista, yhtenäistämällä palveluprosesseja ja 
uudistamalla monialaisen työn käytäntöjä.  

 
 Tavoitellut tulokset: 
 
 Monialaisen kehittämistyön tuloksena lastensuojelutyön asiakkaana 

olevat nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja 
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Perusturvalautakunta § 48 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

avun monialaisesti, oikea-aikaisesti ja koordinoidusti, omissa arjen 
toimintaympäristöissään. Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia 
omissa prosesseissaan. Työntekijät varmistavat ja tukevat 
asiakkaiden (lasten ja nuorten, perheiden) osallisuuden toteutumista. 
Yhteisen kehittämistyön tuloksena ammattilaisten osaaminen on 
vahvistunut niin, että heillä on riittävästi työvälineitä, osaamista ja 
verkostoja käytettävissään lastensuojelun lasten ja nuorten 
auttamiseksi ja tukemiseksi. 

 
Ohm.38 Hankehakemuslomake 
Ohm.39 Hankesuunnitelma 
Ohm.40 Rahoitussuunnitelma 
Ohm.41 Kuntaosuuslaskelma suhteutettuna lapsimäärään 
 
Päätösesitys (hvp:) Perusturvalautakunta päättää osallistua Lastensuojelun 

monialaiseen kehittämishankkeeseen 2020-2022 edellyttäen, että 
kunnan omarahoitusosuus pysyy esitetyn laskelman mukaisena 
vuosien 2020-2022 aikana. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 50 Valvira 
 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttamien, Terveyspalvelu Reseptori Oy Espoo, Dnro 
V/24361/2020 

 - ilmoitus: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Punos Terveysverkostot Oy Tornio, Dnro V22930/2020 

 - päätös: ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, Punos Terveysverkostot Oy Tornio, Dnro V/22930/2020 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
Aatamikeikka Oy Espoo, Dnro V/23174/2020 

 - päätös: lupa yksityosen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Aatamikeikka Oy Espoo, Dnro V/23174/2020 

 - päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Synlab Suomi Oy Helsinki, Dnro V/18420/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, FinnHEMS Oy Vantaa, Dnro V/10906/2020 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan muutosilmoitus, Lääkärikeskus Aava Oy Helsinki, Dnro 
V/9277/2020 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen toimipaikan 
muutosilmoitus, Nightingale Health Oy Helsinki, Dnro V/16630/2020 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettaminen, Adpositio Oy Jyväskylä, Dnro 
V/15840/2020 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
lopettaminen, Biohit Oyj Helsinki, Dnro V/21094/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy 
Helsinki, Dnro V/24416/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy Helsinki, Dnro 
V/23402/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Med Group Oy Vantaa, Dnro V/25717/2020 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, First Aid Consulting Oy Vantaa, Dnro 
V/26137/2020 

 
 Aluehallintovirasto 
 - ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajasta, Tolokun Oy 
 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Merioulun neuvola Oy Oulu, 
PSAVI/4004/04.02.00/2020 

 - päätös: tartuntalain 58 §:n mukainen päätös 
 
 Kela 
 - kuntoutuskurssit saamenkielisille 
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 - tiedote työttömyysturvasta 
 - tiedote työmarkkinatuesta 
 - toimeentuloturvainfo 
  
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 -  kuntainfo 
 -  ohje kunnillle ja kuntayhtymille koronavirusepidemian johdosta 
  
  
 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
 - Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 
 
 
  
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 Lisäksi käsiteltiin tiedoksi tulleet salaiset asiakirjat. 
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Perusturvalautakunta § 51 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 51 Hyvinvointipäällikkö informoi ajankohtaisista sosiaali- ja 

terveysministeriön ohjeista: 
 
 - koronatilanne tällä hetkellä 
 - kasvomaskien hankinta kuntalaisille 
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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:42-46, 48-51 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät: 
 
 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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 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. 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista  
 annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua  
 hallinto-oikeudessa 260 €. 
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 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


