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Perusturvalautakunta § 68 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 68  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 69 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 69  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Sutela ja Eero Murtomäki. 
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Perusturvalautakunta § 70 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 70  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 71 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asia ei ole julkinen 

Ptltk § 71 
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Perusturvalautakunta § 72 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2021 

Ptltk § 72 Hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan 
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
Lisäksi puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohta- 
  ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsus- 
  sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu tulee 
lähettää, mikäli mahdollista vähintään neljä (4) päivää ennen  
kokousta. 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää kokoontua vuoden 2021 aikana 
pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00, näin 
ollen kokouspäivät ovat: 28.1.2021, 25.2.2021, 25.3.2021, 
29.4.2021, 27.5.2021, 11.6.2021, 26.8.2021, 30.9.2020, 28.10.2021, 
25.11.2021 ja 9.12.2021. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 73 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2021 

Ptltk § 73 Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja 
lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää, että lautakunnan kokousten pöytäkirja 
laitetaan nähtäville Lumijoen kunnan www-sivuille kokousta seuraa-
van viikon tiistaina klo 12 alkaen. 

Nähtäväksi ei aseteta salassa pidettäviä asioita. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 74 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvatoimen tavaroiden vastaanottajat, laskujen tarkastajat ja menotositteiden 
hyväksyjät  vuonna 2021 

Ptltk § 74 Hallintokuntien on nimettävä vuosittain laskujen ja muiden 
menotositteiden hyväksyjät ja laskujen tarkastajat sekä tavaroiden 
vastaanottajat. 

Perusturvalautakunta nimeää laskujen tarkastajiksi ja tavaroiden 
vastaanottajiksi vuodelle 2021 sosiaalitoimiston palvelusihteerit ja 
hyväksyjäksi hyvinvointipäällikön.Tämän estyneenä tai esteellisenä 
ollessa laskut ja menotositteet hyväksyy hänelle hallintosäännön 
mukaisesti määrätty sijainen. 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä laskujen ja muiden 
menotositteiden hyväksyjät ja laskujen tarkastajat sekä tavaroiden 
vastaanottajat vuodelle 2021 pykälän esittelytekstin mukaisesti. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 75 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2021 syntyneiden lumijokisten lasten muistaminen 

Ptltk § 75 Perusturvalautakunta on päättänyt 12.12.2019 § 91, että tulevan 
vuoden aikana syntyviä lumijokisia lapsia muistetaan 50 €:n  
rahalahjalla. Lisäksi  ensimmäistä vuoden aikana syntyvää lasta on 
perinteisesti muistettu kukkakimpulla. 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää muistaa vuoden 2021 aikana syntyviä 
lumijokisia lapsia 50 €:n rahalahjalla. 

Lisäksi ensimmäistä vuoden 2021 aikana syntyvää lasta muistetaan 
kukkakimpulla. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Matti Jokela ja Ritva Lettojärvi vievät kukkakimpun vuoden 
ensimmäiselle lumijokiselle lapselle. 
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Kunnanhallitus § 236 23.11.2020 
Perusturvalautakunta § 76 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaalityöntekijän virka 

Khall 23.11.2020 § 236 

Sosiaalityöntekijän virka on ollut määräaikaisesti täytettynä 
19.12.2019 alkaen. Koska vuoden määräaikaisuus on päättymässä, 
on virka laitettava uudelleen hakuun. 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää perusturvalautakunnalle täyttöluvan 
sosiaalityöntekijän virkaan. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Ptltk § 76 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää sosiaalityöntekijän viran hakuajaksi  
11.12.2020 - 04.01.2021 ja valtuuttaa hyvinvointipäällikön laatimaan 
hakuilmoituksen. Lisäksi lautakunta päättää haastatteluun 
osallistujista.  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 77 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta/Terapiamerkurius Oy (Ohm.54-
55) 

Ptltk § 77 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n 
mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista kunnan toimielimelle, 
jossa palveluja tuotetaan. Terapiakeskus/Riikka Brunou on tehnyt 
15.10.2020 ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. 
Ilmoituksenvarainen palvelu on kommunikaatio-ohjaus. Hakija on 
toimittanut ilmoituksessa vaadittavat liitteet, joita ovat ajantasainen 
kaupparekisteriote, toimintasuunnitelma, jäljennös 
tutkintotodistuksesta ja työkokemuksesta sekä rikosrekisteriote.  

Ohm.54 Ilmoitus 
Ohm.55 Toimintasuunnitelma 

Päätösesitys (hvp:) Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen palveluntuottajan 
Terapiamerkurius Oy:n ilmoituksen seuraavien sosiaalipalvelujen 
tuottamisesta kommunikaatio-ohjaus 15.10.2020 alkaen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 9/2020 13 

Perusturvalautakunta § 78 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asia ei ole julkinen 

Ptltk § 78 
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Perusturvalautakunta § 79 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021 

Ptltk § 79 Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion 
vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 
826,90 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien. 

Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän 
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,466 ja vuodelle 2021 
vahvistettu palkkakerroin on 1,465, jolloin vähimmäismääräiset 
hoitopalkkiot nousevat 1.1.2021 lukien vuoden 2020 tasosta 1,31 
prosenttia. 

Kunnat voivat maksaa myös 826,90 euron vähimmäismäärää 
suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä 
sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. 

Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa 
vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan 
hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2021 lukien 1,31 
prosenttia. 

Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja 
käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan 
tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin 
(lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen 
mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2019 oli 
1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut 
noin 0,20 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten 
vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin 
muutosta vastaavasti.  

Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä 
on 1.1.2021 alkaen 424,16 euroa. Myös muita kuin 
vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa 
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2021 
alkaen.  

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen 
enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun 
muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 
1.1.2021 alkaen 3012,25 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä 
kohti. 
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Perusturvalautakunta § 79 10.12.2020 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää vahvistaa 1.1.2021 lukien 
perhehoitolain 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismääräksi 
826,90 €/kk ja perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen 
vähimmäismääräksi 424,16 €/kk sekä perhehoitolain 18 §:n 
mukaisen käynnistämiskorvauksen 3012,25 € perhehoidossa olevaa 
henkilöä kohden. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 80 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilapäisen perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021 
 
Ptltk § 80 Lastensuojelulain mukainen tilapäinen perhehoito 
 
 Lastensuojelulain nojalla lapselle voidaan järjestää avohuollon 

tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa 
taikka laitoshoitoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa  tai 
muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön 
kanssa. 

 
 Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten tilapäinen 

perhehoito 
 
 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n mukaan 

yksilöllinen hoito ja muu huolenpito on osa kehitysvammaisten 
erityishuoltoa. Yksilöllistä hoitoa tai muuta huolenpitoa voidaan  
järjestää esim. tilapäisenä perhehoitona. Tilapäinen perhehoito voi  
kestää muutamasta vuorokaudesta muutamaan viikkoon.  
Lyhytaikaisessa perhehoidossa noudatetaan samoja perussääntöjä  
kuin pitkäaikaisessa perhehoidossa.  Hoitosuhde perustuu 
perhehoidon toimeksiantosopimukseen. Lyhytaikaisen hoidon  
erityisyys ja vaativuus voidaan paremmin ottaa huomioon silloin, kun 
maksu määritellään vuorokausiperusteiseksi.  

 
 Kehitysvammaisten erityishuollossa on tilapäishoitoa alettu yhä 

enenevässä määrin järjestää perhehoitona.  
 
 Tilapäistä perhehoitoa  käytetään lähinnä kehitysvammaisten ja 

vaikeavammaisten palveluna Lumijoella. 
 
 Tilapäisen perhehoidon hoitopalkkion määriä tarkistetaan 

kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä 
tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu 
palkkakerroin on 1,446  ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin 
on 1,465, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 
1.1.2021 lukien vuoden 2020 tasosta 1,31 %.  

  
 Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain  

(263/2015) 19 §:n  mukaan tarkistaa kalenterivuosittain  vuoden 
alusta lukien elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun  
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku 
lokakuussa 2019 oli 1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin 
pisteluku on noussut noin 0,20 %. Perhehoitolain mukaisten 
korvausten vähimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin 
muutosta vastaavasti.  
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Perusturvalautakunta § 80 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Perusturvalautakunta on päättänyt 12.12.2019 § 93 tilapäisen 
perhehoidon palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 

  
 Hoitopalkkio on 1.1.2020 lukien 68,23 €/vrk 
 Kulukorvaus on 23,97 €/vrk. 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää korottaa tilapäisen perhehoidon 

hoitopalkkiota 1.1.2021 alkaen 1,31 %:a, jolloin hoitopalkkio on 
69,12  €/vrk ja kulukorvausta 1.1.2021 alkaen 0,20%:a, jolloin 
kulukorvaus on 24,02  €/vrk.  

 
 Tilapäisen perhehoidon kulukorvaus maksetaan ainoastaan siinä 

tapauksessa, että hoito tapahtuu yksityiskodissa perhehoitoon 
oikeutetun lapsen oman kodin ulkopuolella.  

 
 Mikäli hoito tapahtuu perhehoidossa olevan asiakkaan omassa 

kodissa, kulukorvausta ei makseta.  
 
 Tilapäisen perhehoidon korvauksia maksetaan enintään viiden (5)  

vuorokauden ajalta kuukaudessa ja hoitovuorokausi määräytyy 
asiakasmaksuasetuksen 2 § 3 mom:n mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 81 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2021 
 
Ptltk § 81 Lumijoen kunnan perusturvalautakunta on päättänyt kokouksesssa 

12.12.2019 § 95 (ohm.42) asiakasryhmä 1:n hoitopalkkion määräksi 
408,09 €/kk, asiakasryhmä 2:n hoitopalkkioksi 561,56 €/kk 
asiakasryhmä 3:n hoitopalkkioksi 816,18 €/kk. Vuodelle 2021 
vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,31 
prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna. 

 
 Omaishoitolain (937/2005) 5 §:n mukaan hoitopalkkon taso 

määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkion 
määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 
(395/2006) 96 §.ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali -ja 
terveysministeriö on ilmoittanut vahvistetuksi palkkakertoimeksi 
1,465 vuodelle 2021. Omaishoidon tukena maksettavia 
hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen takia. Omaishoidon 
tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 
asiakasryhmä 1:n 413,45 €/kk ,asiakasryhmä 2:n 

 568,91 €/kk, asiakasryhmä 3:n hoitopalkkio on vähintään 826,90 
€/kk. Omaishoidon tuesta annetun asetuksen (318/1993) 5 §:n 
mukaan hoitopalkkio maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja 
vaativuuden perusteella.   

 
  
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta päättää korottaa omaishoitajien hoitopalkkioita 

vuonna 2021 indeksitarkistusten jälkeen seuraavasti: 
 
 Asiakasryhmä 1  413,45 €/kk 
 Asiakasryhmä 2 568,86 €/kk 
 Asiakasryhmä 3 826,90 €/kk   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 82 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 82 Valvira 
 
 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen, Outloud Oy Tampere, Dnro V/35812/2020 
 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koeskeva 

luvan muuttaminen Outloud Oy Tampere, dnro V/36181/2020 
 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajajn ja 

toimiapaikkojen nimenmuutos, Stella Kotihoito Oy Helsinki, Dnro 
V/34224/2020 

 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon pavelujen antamista koskeva 
päätös, Tunturi-Lapin Ensihoito Oy Muonio,Dnro V37978/2020 

 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, FinnHEMS Oy Vantaa, Dnro V/36949/2020 

 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja 
toimipaikan nimenmuutos, Highly Effective Fysio Oy Tampere, Dnro 
V/37499/2020 

 - päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen Ema Finland Oy Helsinki, Dnro V/35280/2020 

 - ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettaminen Silmäasema Optiikka Oy, Dnro 
V/36281/2020 

  
 Kela 
 
 -Toimeentuloturvainfo 
 -Tiedote toimeentuloturvasta 
 -Tiedote palvelupisteet 
 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 - Kuntainfo omaishoidontuki 2021 
 - Kuntainfo perhehoidonpalkkiot 2021 
 - Kuntainfo opiskelijaterveydenhuolto 
 - Kuntainfo kuntouttava työtoiminta 
 - Kuntainfo omaishoidon tuen palkkiot 2021 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 83 10.12.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 83 Keskusteluasioissa koronatilanne pohjois-pohjanmaalla. 
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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:68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:71,78 
 
 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 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 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. 
 


