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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Jokela  Matti puheenjohtaja  
 Lettojärvi  Ritva varapuheenjohtaja  
 Hekkala Mikko jäsen  
 Meskus Anne jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 Sutela Sisko jäsen  
 Tornio Jouni  kunnanhallituksen 

edustaja 
poistui klo 18:50 

 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 Kolehmainen Virpi  talous-ja 
hallintojohtaja 

§ 64,65 

 
POISSA Murtomäki Eero jäsen  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

60 - 67 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
 
 
  Silvo Nybacka  Ritva Lettojärvi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 
 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen 
kunnan www-sivuilla tiistaina 3.11.2020 klo 12:00 alkaen. 
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Perusturvalautakunta § 60 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 60  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 61 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 61  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silvo Nybacka ja Ritva Lettojärvi. 
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Perusturvalautakunta § 62 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 62  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että 

pykälät 64 ja 65 käsiteltiin ensin Talous- ja hallintojohtaja Virpi 
Kolehmaisen ollessa paikalla näiden pykälien ajan. 
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Perusturvalautakunta § 63 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Perusturvalautakunta § 64 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvan talousarvioesitys, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma 
vuodelle 2021 (Ohm.48-50) 
 
Ptltk § 64  
 Vuoden 2021 ensimmäinen talousarvioesitys on valmisteltu 

toimialoilla noudatellen vuoden 2020 talousarvioita ja huomioiden 
tämän hetkisen hallitusohjelman mukaiset toimet sekä 
koronaepidemian ja sen taloudelliset vaikutukset. Talousarvioesitys 
julkaistiin kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa syyskuun 
lopussa. Talousarvion valmistelua on jatkettu talousarvioseminaarin 
pohjalta.  

 
 Perusturvan talousarvioon ei ole tehty talousarvioseminaarin jälkeen 

suurempia muutoksia. Perusturvan talousarvion ulkoiset 
toimintamenot ovat vuonna 2021 yhteensä 5,66 milj euroa, joka on 
lähes vuoden 2020 talousarvion toimintamenojen tasolla. Ero on 
vajaa 20 t eur (+ 0,3 %) Talousarvion ulkoiset toimintatulot ovat 
vuonna 2021 reilu 116 t euroa. Muutos on +2,6 % (+3 t eur) 
verrattuna vuoteen 2020. 

 
 Lumijoen kunta ulkoisti 1.1.2018 sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut. Perusturvan talousarvioon vuodelle 2021 on varattu 
määrärahat sekä perusturvan omiin menoihin että palvelutuotantoon 
sopimuksen mukaisesti. Ulkoistussopimuksen mukainen kustannus 
vuonna 2020 on 5,14 miljoonaa euroa.   

 
Ohm. 48, 49 ja 50    Oheismateriaalina perusturvan TAE 2021, toiminnalliset tavoitteet ja 

henkilöstösuunnitelma. 
   Hyvinvointipäällikkö esittelee perusturvan talousarvion, toiminnalliset 

tavoitteet ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2021. 
 
Päätösesitys (hvp):   Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan toiminnalliset 
tavoitteet, henkilöstösuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 
2021 oheismateriaalin mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Talous- ja hallintojohtaja oli paikalla tämän pykälän ajan. 
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Perusturvalautakunta § 65 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2020 (Ohm.51-52) 
 
Ptltk § 65  
 Kokouksessa esitetään Perusturvan talousraportit: Perusturvan 

käyttötalouden tuloslaskelmat ja tulot-menot=netto tulosyksiköittäin 
tilanteesta 30.9.2020 

  
 Perusturvan käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 
 
Ohm.51-52 Oheismateriaali jaetaan kokouksessa. 
 
Päätösesitys (hvp:) Perusturvalautakunta käy keskustelun talouden toteutumasta 

tilanteesta 30.9.2020 ja päättää merkitä sen tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Talous- ja hallintojohtaja oli paikalla tämän pykälän ajan. 
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Perusturvalautakunta § 66 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 66 Valvira 
 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen, Premius Kuntoutus Oy Tampere, Dnro 
V/32936/2020 

 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Premious Kuntoutus Oy Tampere , Dnro 
V/32932/2020 

 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, AudioBalance Excellence Oy Lapinlahti, Dnro 
V/33383/2020 

 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimintakuntien lisääminen, Medical Revolution Oy Villähde, Dnro 
V/31926/2020 

 - ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja 
toimipaikkojen nimenmuutos, Stella Kotihoito Oy Helsinki, Dnro 
V/34224/2020 

 - Vanhuspalvelulain muutoksista 
 - valvonta-asia, Dnro V/38667/2019 
 - valvonta-asia, Dnro V/41173/2019 
 
 Aluehallintovirasto 
 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 

luvan muuttaminen ja yhtiön osoitteen muuttaminen, Moment of 
Serenity Oy Oulu, PSAVI/6718/04.02.00/2020 
PSAVI/6717/04.02.02/2020 

  
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista 

ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa 
 - vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020 
 
 Kela 
 - toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta 
 -  toimeentuloturvainfo 
 - katso- tunnistautuminen päättyy etuustietopalvelu Kelmussa ja 

maksuvaatimuspalvelu eMavassa 26.9.2020 
 - kelan verkkopalveluiden saavutettavuutta parannetaan edelleen 
 - Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4% 
 
 Kuntaliitto 
 - Yleiskirje 8/2020 
  
 Tuomioistuinvirasto 
 - sähköinen asiointi yleisissä tuomioistuimissa 
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Perusturvalautakunta § 66 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 67 29.10.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 67 Hyvinvointipäällikkö informoi lautakuntaa seuraavista asioista: 
 
 1) Koronatilanne 
 2) Tulevaisuuden sote-keskushanke 
 3) Työllisyyden kuntakokeilusta ajalle 2021-2023 
 4) Effica lifecare järjestelmän käyttöönotosta 

perusterveydenhuollossa 
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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:60-62,64-67 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:63 
 
 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:63 
 
 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 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Lisätietoja 
 
 Perusturvatoimiston aukioloaika on ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00 
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista  
 annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua  
 hallinto-oikeudessa 260 €. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


