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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Lettojärvi  Ritva varapuheenjohtaj

a 
 

 Hekkala Mikko jäsen  
 Murtomäki Eero jäsen  
 Sutela Sisko jäsen  
 Tornio Jouni  kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 Kolehmainen Virpi  talous- ja 
hallintojohtaja 

poistui klo 18:15 

 Maijala Arja  varajäsen  
 
POISSA Jokela  Matti puheenjohtaja  
 Meskus Anne jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 Ritva Lettojärvi Anna-Liisa Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

1 - 7 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Sisko Sutela   Arja Maijala 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen 
kunnan www-sivuilla tiistaina 3.2.2020 klo 12:00 alkaen. 
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Perusturvalautakunta § 1 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 1  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 2 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 2  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Sutela ja Arja Maijala. 
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Perusturvalautakunta § 3 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 3  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 72 31.10.2019 
Perusturvalautakunta § 4 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ennakkotieto tilinpäätös 2019 ja lautakuntien määrärahojen sitovuus  
 
Ptltk 31.10.2019 § 72 
 Kokouksessa esitetään Perusturvan talousraportit: Perusturvan 

käyttötalouden tuloslaskelmat ja tulot – menot = netto 
tulosyksiköittäin tilanteesta 30.9.2019.   

 
 Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 190 teur, 

joka on 131,8 % budjetoidusta (9 kk:n tasainen kertymä 75 %). 
Tuottojen ylitys verrattuna talousarvioon/tasaiseen kertymään johtuu 
Siikalatvan laskutuksesta sekä budjetoimattomista tuotoista. 
Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 4,2 milj. euroa, joka on 75,3 % 
budjetoidusta. Ylitys on 2.000 eur vrt talousarvioon/tasaiseen 
kertymään. 

 
 Perusturvan henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 210 teur, 

joka on 65,3 % budjetoidusta. Palvelujen ostojen toteutuma on 3,9 
milj. euroa, joka on 76,2 % budjetoidusta. Palvelujen ostojen ylitys 
on 7.000 eur vrt talousarvioon/tasaiseen kertymään. Ylitys johtuu 
IT/Tiedon Lifecare -kokonaisuudesta sekä Terveystalon 
sopimuslaskutuksesta, johon sisältyvästä erikoissairaanhoidosta 
kunta ei saa vähentää laskennallista arvonlisäveroa. Tämä osuus 
jää kunnan kustannukseksi. 

 
 Perusturvan käyttötalouteen eivät sisälly Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ulkoistussopimuksen mukaiset hankintakulut.  
 
Ohm. 32 Tuloslaskelma ulkoinen 
Ohm. 33 Tuloslaskelma sisäinen 
Ohm. 34 tulot-menot=netto (ulkoinen)  
 
Päätösehdotus (hvp): Perusturvalautakunta käy keskustelun talouden toteutumasta 

30.9.2019 ja päättää merkitä sen tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Ptltk § 4 Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja talouden-

hoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä 
muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena on, että tilivuotta 
koskevat määrärahojen korotusesitykset käsitellään tilivuoden 
aikana. Tilinpäätösvaiheen määrärahaylitykset voidaan käsitellä 
valtuustossa myös ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä. Ennen 
tätä ylitykset ja sitomiset tulee käsitellä lautakunnissa ja 
kunnanhallituksessa. 

 
 Talousarvion määrärahojen sitovuustaso on määritelty valtuuston 

hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa. Vuonna 2019 
käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso: Yleishallinto, 
Perusturva, Sivistys ja hyvinvointi sekä Kehitys ja elinvoima.  



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 1/2020 7 
 
Perusturvalautakunta § 72 31.10.2019 
Perusturvalautakunta § 4 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston nähden sitovia ovat lautakuntien toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet sekä niitä vastaavat määrärahat ja investointi-
osan tulo- ja menomäärärahat hanketasolla. Talousarvion käyttöta-
lousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso brutto-
na, eli lautakuntatien ulkoiset menot ja tulot ovat erikseen sitovia 
eriä.  

 
 Talousarvioon sisältyvällä käyttösuunnitelmalla lautakunnat 

asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa 
yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja 
tuloarvion kustannuspaikoille. 

 
 Tilinpäätöksen valmistumisen ja toimintakertomuksen käsittelyn 

yhteydessä lautakunnat tuovat määrärahojen ylitykset ja alitukset 
lautakuntiin. Perusturvalautakunnan kokouksessa esitetään 
alustava tilinpäätös 2019 -tilanne (21.1.2020). 

 
Perusturvaltk           TA19           TOT19                - /+           TOT% 

Toimintatulot            143.800        228.111           +84.311       158,6 

Toimintamenot     -5.550.041   -5.602.850           +52.809       101,0 

Netto          -5.406.241   -5.374.739                           99,4 

 

Perusturvan toimintatuottojen ylitys verrattuna talousarvioon johtuu 
mm. Siikalatvan laskutuksesta sekä budjetoimattomista tuotoista. 
Toimintakulujen ylitys johtuu palvelujen ostoista mm. 
valmistautumisesta IT/Tiedon Lifecare -järjestelmän päivittämiseen 
sekä Terveystalon sopimuslaskutuksesta, johon sisältyvästä 
erikoissairaanhoidosta kunta ei saa vähentää laskennallista 
arvonlisäveroa. Tämä osuus jää kunnan kustannukseksi. 

Perusturvan käyttötalouteen eivät sisälly Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ulkoistussopimuksen mukaiset hankintakulut.  

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta käy keskustelun tilinpäätöstilanteesta ja 
päättää merkitä sen tiedoksi. Tilinpäätöksen valmistuttua 
kunnanhallitus esittää valtuustolle lautakuntien talousarvion tulojen 
ja menojen ylitykset ja alitukset lopullisten tilinpäätöslukujen 
mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 5 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämisperusteet 1.3.2020 (ohm.1) 
 
Ptltk § 5 Perusturvalautakunta on käsitellyt seutukunnallisia soveltamisohjeita 

edellisen kerran 10.4.2008 § 33. Vammaispalvelulakiin on tehty 
tämän jälkeen muutoksia, joita ovat tulkkipalvelujen siirtäminen 
Kelan hoidettavaksi, palvelutarpeen laatiminen ja 
palvelusuunnitelma, henkilökohtaisen avun vähimmäismäärä on 30 
tuntia /kk ja henkilökohtainen apu voidaan järjestää palvelusetelillä.   

 
 Vammaispalvelulain (1987/380) tarkoituksena on edistää 

vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa 
yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa 
vammaisuuden aiheuttamia esteitä. Vammaisten henkilöiden 
tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten,että ne tukevat 
heidän omatoimista suoriutumistaan.  

 
 Vammaispalvelulain (1987/380) -ja asetuksen ( 1987/759) mukaisia 

kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluita 
ovat kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat 
välineet ja laitteet, palveluasuminen, päivätoiminta ja 
henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia palveluita ja tukitoimia ovat 
kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa tarvittavat  välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset 
vaatekustannukset ja ylimääräiset erityisravintokustannukset.   

 
 Vammaispalvelulain myöntämisperusteet on käsitelty Vanhus -ja 

vammaisneuvostossa 20.1.2020. 
 
Ohm. 1 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämisperusteet 

1.3.2020 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vammaispalvelulain 

mukaisten palvelujen myöntämisperusteet 1.3.2020 alkaen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 6 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 6 Kela 
 - Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020 
 - Elatustuki ja elatusapu nousevat vuoden alusta 
 - Kelan henkilöasiakkaiden uudet palvelunumerot 
 - Kelan postiosoitteiden määrä vähenee 1.1.2020 
 - Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrä suurenee vuoden alusta 
 - Toimeentuloturvainfo 2020 
 - Tiedote, oikeus eläkettä saavan hoitotukeen 
 
 Valvira 
 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
   luvan muuttaminen, Pihlajalinna Terveys Oy Tampere, Dnro        

V/46338/2019 
 - ilmoitus yksityisen tervydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta,   

Fysios Oy Helsinki, Dnro V42555/2019 
 - päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen  

Fysios Oy Helsinki, Dnro V/42555/2019 
 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja   

toimipaikkojen nimenmuutos, Validia Oy Helsinki, Dnro V/116/2020 
 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja   

toimipaikkojen nimenmuutos, Validia Oy Helsinki, Dnro V/116/2020 
 
 Aluehallintovirasto 
 - päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,       

Puheterapiapalvelut Maini Tuomaala Oy Oulu,                 
PSAVI/9589/004.02.00/2019 

 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan          
alkamisesta,Puheterapiapalvelut Maini Tuomaala Oy,        
PSAVI/9589/04.02.00/2019 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen,     
Toimivax Oy Liminka, PSAVI/10987/04.02.01/2019 

 - ilmoitus: osoitteenmuutos sekä yksityisen terveydenhuollon      
palvelujen antamista koekeva luvan muuttaminen, Toimivax Oy   
Liminka, PSAVI/10988/04.02.00/2019 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - toimeentulotuenperusosa 2020 
 - Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020 
 
 Heta 
 - työaikalaki muuttuu 
 
 Digi- ja väestötietovirasto 
 - Väestörekisterikeskus ja maistraatiti yhdistyvät Digi- ja    

  väestötietovirastoksi 1.1.2020 
 
 Kuntaliitto 
 - Yleiskirje 2020 
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Perusturvalautakunta § 6 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
    
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 7 30.01.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 7 Keskusteltiin sote-palveluiden ulkoistamistilanteesta. 
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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:1-4,6-7 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:5 
 
 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:5 
 
 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. 
 


