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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Jokela  Matti puheenjohtaja  
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Perusturvalautakunta § 18 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 18  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 19 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 19  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Meskus ja Mikko Hekkala. 
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Perusturvalautakunta § 20 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 20  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 21 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeudelliset päätökset 19.1-12.4.2021 SALAINEN (Ohm.5) 
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Perusturvalautakunta § 22 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kasvun Luotsi Oy (Ohm.6-7) 
 
Ptltk § 22 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n 

mukaan yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista kunnan toimielimelle, 
jossa palveluja tuotetaan. Kasvun Luotsi Oy on tehnyt 16.2.2021 
ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta.  

 Kasvun Luotsi Oy tarjoaa yksityisille ja yhteisöille sekä 
henkilöasiakkaille erilaisia vuorovaikutusta kehittäviä ohjaus- ja 
neuvottelupalveluita. 

  
Ohm.6 Toimintasuunnitelma 
Ohm.7 Ilmoitus 
 
  
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Kasvun Luotsi Oy:n 

ilmoituksen/rekisteröinnin seuraavien sosiaalipalvelujen 
tuottamisesta Lumijoen kunnassa:  

 
 - kasvatus- ja perheneuvonta 
 - perhetyö 
 - ammatillinen tukihenkilötoiminta 
 - sosiaalinen kuntoutus 
 
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 23 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Seurana Oy (Ohm.8-9) 
 
Ptltk § 23 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n 

mukaan yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista kunnan toimielimelle, 
jossa palveluja tuotetaan. Seurana Oy on tehnyt 1.3.2021 
ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta.  

 Seurana Oy on ei-sairaanhoidollinen seuraa ja hyvinvointia 
tuottavava yritys. Tarjoamme valtakunnallisesti luotettavaa, 
säännöllistä seuranpitoa vanhuksille kotona ja hoivakodissaan. 

 
Ohm.8 Ilmoitus 
Ohm.9 Toimintasuunnitelma 
 
 
  
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Seurana Oy:n 

ilmoituksen/rekisteröinnin sosiaalipalvelujen tuottamisesta Lumijoen 
kunnassa.  

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 24 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (Ohm.10) 
 
Ptltk § 24  
   Sosiaaliasiamiespalvelu 
 

Yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen Lumijoella oli kymmenen. 
Yhteydenottojen määrä puolittui reilusti edellisvuodesta (23 
yhteydenottoa vuonna 2019). Asukaslukuun suhteutettuna 
Oulun seudulla yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen oli eniten 
Lumijoella (4,91). Uusia asioita koskevia yhteydenottoja oli 
seitsemän ja kolme liittyi jo aikaisemmin käsiteltyyn asiaan. 
Asiat eivät aina selviä yksittäisellä neuvonnalla ja ohjauksella 
ja useammat yhteydenotot voivat liittyä myös asian 
käsittelyvaiheiden etenemiseen. Yhteydenotoista sosiaaliasia- 
mieheen yhdeksän liittyi kunnallisiin palveluihin ja yksi 
muuhun. Nykyinen palvelujen järjestäminen näyttäytyy osittain 
epäselvänä asiakkaille viranomaistoiminnan ulkoistamisen 
vuoksi. 
 

 
2020 Tiedon- 

tarve 
Pää-
tös 

Menet
tely 

Koh-
telu 

Salassapito ja 
tieto- 
suoja 

Yhteen
sä 

Toimeentulotuki 1 0 0 0 0 1 
Lastensuojelu 1 0 1 1 0 3 
Vammaispalvelu 2 2 1 0 0 5 
Muu 0 0 0 0 1 1 
Yhteensä 4 2 2 1 1 10 

 
Taulukko 8. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen Lumijoella vuonna 2020 toimialueittain ja 
syittäin 

 
 
Taulukossa 8 on kuvattuna syyt ja toimialueet, joista 
sosiaaliasiamieheen on oltu yhteyksissä vuonna 2020 
Lumijoelta. Vammaispalvelun osalta yhteydenottoja oli viisi, 
jossa oli merkittävää laskua edellisiin vuosiin verrattuna (11 
vuonna 2019). Vammaispalvelun osalta tyytymättömyyttä 
aiheuttaa sekä päätökset että menettely mutta on myös 
tiedontarvetta. Menettelyyn eli työntekijän työskentely- ja 
toimintatapoihin liittyvät yhteydenotot ovat laskeneet, joka 
kehitys on myönteinen sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien 
näkökulmasta. Päätöksiin ja tiedontarpeeseen liittyen 
yhteydenottoja oli kaksi molemmista syyryhmistä. 
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Perusturvalautakunta § 24 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
 
Lastensuojeluun liittyen yhteydenottoja oli kolme, edellisenä 
vuonna luku oli neljä. Yhteydenoton syynä oli menettely, 
tiedontarve sekä kohtelu. Toimeentulotukeen liittyen otettiin 
yhteyttä kerran. Kokonaisuudessaan Lumijokea koskevien 
yhteydenottojen painopiste muuttui edellisvuodesta myös 
määrän laskiessa merkittävästi. 

 
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen 

taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja 
perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. 
Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen 
ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön 
toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on 
edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja 
omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja 
pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntakyselyssä 
selvitettiin, kuinka kunta on käyttänyt ehkäisevää 
toimeentulotukea. Lumijoelta ilmoitettiin, että vuonna 2020 
ehkäise- vään toimeentulotukeen oli varattu 20 000 euroa, josta 
toteutuneet menot olivat 5642 euroa. Annetun vastauksen 
perusteella ehkäisevän toimeentulotuen käyttö on ollut vähäistä 
kahden viime vuoden aikana, vaik kakin 2020 oli lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Lumijoella ei ollut vuonna 2020 sosiaalihuoltoa koskevaa 
muistutusta. Kanteluita aluehallintovirastoon oli neljä, joista 
yksi koski palveluntuottajan toimintaa. Kuntakyselyssä kysyttiin 
myös kunnan käytäntöä, jolla    sosiaalihuollon yksityiset 
palveluiden tuottajat raportoivat kunnan valvontaa hoitaville 
henkilöille heille tulleista muistutuksista ja kanteluista. 
Lumijoella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on ulkoistettu 
Suomen Terveystalo Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Terveystalon 
aluejohtaja /palvelualuejohtajat raportoivat heille tulleet 
muistutukset ja kantelut suoraan hyvinvointipäällikölle. 
Lumijoen kunta antaa vastauksen muistutuksiin ja kanteluihin. 
Ennen vastauksen antamista pyydetään Terveystalolta 
selvitykset. 
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Perusturvalautakunta § 24 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
Potilasasiamiespalvelu 
 
 

Potilasasiamieheen Lumijoelta oltiin yhteydessä kaksi eri kertaa 
vuonna 2020. Yhteydenotot laskivat edellisen vuoden 
seitsemästä. Asukaslukuun suhteutettuna Lumijoelta oltiin 
vähiten yhteydessä potilasasiamieheen Oulun seudulla (0,98). 
Yhteydenotot koskivat hoitoon pääsyä sekä hoitoa ja 
menettelyä. Hoitoon ja menettelyyn liittyvien yhteydenottojen 
taustalla olevat syyt vaihtelevat yleensä ollen tilanteita, joissa 
potilaat ovat kokeneet, että hoitotilanteessa kaikki ei ole mennyt 
niin kuin olisi pitänyt mennä taikka hoitoketjun sujuvuudessa on 
ollut puutteita. Hoitoon pääsyyn liittyvät yhteydenotot voivat 
koskea hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista taikka mm. 
hoidon tarpeen arviointia. 

 
Potilaslain mukaisia muistutuksia käsiteltiin Lumijoella yksi 
kappale vuonna 2020 ja käsittelyaika oli kaksi päivää. 
Terveydenhuollon kanteluita ei ollut lainkaan. Korvattavia 
Potilasvakuutuskeskuksen potilasvahinkopäätöksiä ei ollut 
vuonna 2020. 

 
Kuntakyselyn mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 
on toteutunut seitsemän vuorokauden sisällä, suun 
terveydenhuollossa ajan on saanut hammaslääkärille kahden 
viikon kuluttua ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa 2-3 viikon 
sisällä. Kiireellinen hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy on 
toteutunut samalle päivälle. 

 
Kuntakyselyssä kysyttiin kunnan käytäntöä, jolla 
terveydenhuollon yksityiset palveluiden tuottajat, joilta kunta on 
ostanut palveluita kuntalaisille, raportoivat kunnan valvontaa 
hoitaville henkilöille heille tulleista muistutuksista ja kanteluista. 
Lumijoella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on ulkoistettu 
Suomen Terveystalo Oy:lle 1.1.2018 alkaen. 
Terveystalon/Lumijoen terveysaseman palveluesimies raportoi 
Lumijoen kunnan virkalääkärille tulleet muistutukset ja kantelut. 
Lumijoen kunnan virkalääkäri antaa vastauksen muistutuksiin ja 
kanteluihin terveydenhuollon osalta. Ennen vastauksen 
antamista pyydetään Terveystalolta selvitykset. 
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Perusturvalautakunta § 24 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
 
 
Ohm.11 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 
 
 
 
 
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja 

potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2020  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 75 10.12.2020 
Perusturvalautakunta § 25 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2021 syntyneiden lumijokisten lasten muistaminen 
 
Ptltk 10.12.2020 § 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. 
 
Ptltk § 25  
 
Päätösesitys (hvp): Syntyvien lumijokisten lasten 50€:n rahalahjalla muistaminen on 

osoittautunut ongelmalliseksi verohallinnon vero-ohjeiden vuoksi 
koskien lahjaksi annettavaa rahaa tai rahaan verrattavia 
muistamisia. Raha maksettaisiin Monetran palkkojen kautta.Tästä 
tulisi lisäkustannuksia sekä lisätyötä kunnalle.Lisäksi vanhemmille 
tästä aiheutuisi vaivaa mm. verokortin toimittamisesta.Tilille tuleva 
summa jäisi kovin pieneksi.  

 Vaihtoehtoisesti syntyviä lapsia voisi muistaa lahjakortilla paikallisiin 
yrityksiin.Tämä pitäisi kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin. Helpoin 
ratkaisu olisi muistaa lumijokisia syntyviä lapsia tavaralahjalla 
esim.Pentikin lasten astiastolla tai lampaantaljalla. Päätetään asiasta 
kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. 

 
Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä 

varten. 
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Perusturvalautakunta § 26 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 26 Kela 
 - tiedote uusista etuusesitteistä 
 - tiedote henkilöasiakkaiden Oma kela palvelu 
 - toimeentuloturvainfo 
 
 Aluehallintovirasto 
 - ilmoitus: toiminnan muutos, asiakaspaikkojen kasvattaminen SOS-

lapsikyläsäätiö sr Helsinki 
 
 Valvira 
 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen Tutoris Oy Oulu, Dnro V/5666/2021 
 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan alaisten väliaikaisten näytteenottopisteiden toimikuntien 
lisääminen 9Lives Ensihoito Oy Helsinki, Dnro V6908/2021 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan alaisten väliaikaisten näytteenottopisteiden toimikuntien 
lisääminen 9Lives Oy Ensihoito Oy, Dnro V6908/2021 

 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
Solmia Oy Espoo, Dnro V/7766/2021 

 - päätös : lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
Solmian Oy Espoo, Dnro V/7766/2021 

 - päätös: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen Stella Kotipalvelut Oy Helsinki, Dnro 
V/9258/2021 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - pakollista terveystarkastusta ja tietojen antamista koskevat 

muutokset tartuntalaissa (kirje) 
 - pakollinen terveystarkastus maahan saapuessa (liite) 
 
 - tiedoksi tulleet salaiset asiakirjat 
 
 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 27 15.04.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 27 Keskusteltiin koronatilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla sekä sote-

uudistuksesta. 
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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:18,19,20,22,23,24,25,26,27 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:21 
 
 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:21 
 
 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-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00 
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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. 
 


