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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta   10.06.2021 
 
 
AIKA 10.06.2021 klo 18:00 - 19:50 
 
PAIKKA Seurakuntatalo 
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38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 
39 Kokouksen työjärjestys 5 
40 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien 

palvelujen myöntämisperusteet 1.7.2021 (Ohm.15) 
6 

41 Omaolo-palvelun käyttöönotto Lumijoella 7 
42 Vuokrasopimuksen irtisanominen ja päättyminen 

31.12.2021 (Ohm.16) 
8 

43 Tiedoksi saatettavat asiat 10 
44 Ajankohtaista 11 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Jokela  Matti puheenjohtaja  
 Lettojärvi  Ritva varapuheenjohtaja  
 Hekkala Mikko jäsen  
 Meskus Anne jäsen  
 Maijala Arja  varajäsen  
 Laitinen-Kauppi Sirpa  varajäsen  
 Tornio Jouni  kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 Ollakka Jaana  kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

 

 Kyösti Rajaniemi  Kiinteistöpäällikkö Teams-yhteys § 
37-39, § 42 

 
POISSA Murtomäki Eero jäsen  
 Sutela Sisko jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

37 - 44 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
 
 

Arja Maijala   Mikko Hekkala 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina 
15.6.2021 klo 12:00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla. 
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Perusturvalautakunta § 37 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 37  
 
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 5/2021 4 
 
Perusturvalautakunta § 38 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 38  
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Maijala ja Mikko Hekkala. 
 



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 5/2021 5 
 
Perusturvalautakunta § 39 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 39  
 
Päätös:  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että 

§ 42 vuokrasopimuksen irtisanominen ja päättyminen käsiteltiin 
ennen § 40 sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien 
palvelujen myöntämisperusteet. 
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Perusturvalautakunta § 40 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen myöntämisperusteet 
1.7.2021 (Ohm.15) 
 
Ptltk § 40 Hallituksen esityksen (164/2014) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 

§:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan 
lukien kutsu-ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille 
soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään 
henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia 
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua 
asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen 
vuoksi.  

 
 Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai 

niiden yhdistelmillä: 
 
 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla 

harjoittelulla 
  
 2) saattajapalveluna 
 
 3) ryhmäkuljetuksina 
 
 4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla 

ajoneuvolla  tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset  

 
 5) muulla soveltuvalla tavalla 
 
 Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu 

kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. 
 
 Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja on käsitelty 

Vanhus -ja vammaisneuvoston kokouksessa 1.6.2021. 
 
Ohm.15 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen 

myöntämisperusteet 1.7.2021 alkaen. 
 
Päätösesitys(hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaalihuoltolain mukaisten 

liikkumista tukevien palvelujen myöntämisperusteet 1.7.2021 alkaen. 
 
Päätös:       Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 41 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaolo-palvelun käyttöönotto Lumijoella 
 
Ptltk § 41 Tulevaisuuden sosiaali -ja terveyskeskus-ohjelman tavoitteiden 

edistämistä tuetaan erilaisilla sähköisillä palveluilla. Omaolo on 
kansallinen sosiaali-ja terveydenhuollon sähköinen palvelukanava, 
joka on otettu tuotantokäyttöön helmikuussa 2019. Kehitystyöstä 
vastaa DigiFinland yhdessä Omaolo-käyttäjien kanssa. Omaolo on 
lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite. 

 
 Omaolon avulla voi arvioida hoidon tarpeen ja kiireellisyyden 

arviointia seuraavissa tilanteissa:  
 -yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi 
 -terveyden ja hyvinvoinnin arviointi 
 -sairauden tai sen riskien arviointi 
 -asukkaan ohjaus hoidon piiriin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin 

palveluihin.  
 
 Omaolo-palvelu sisältää terveydentilaa kartoittavia Duodecimin 

oirearvioita (16), palveluarvioita (3), terveys -ja hyvinvointitarkastus 
sekä hyvinvointivalmennuksia(10), määräaikaistarkastusten 
esitietolomakkeita (5) ja RR-seurantalomake.  

  
 POPSote:n digihanke edistää Omaolo-palvelun käyttöönottoa 

alueella Hankkeen budjetti mahdollistaa  kunnille Omaolo-palvelun 
käytön vuonna 2021 sekä mahdolliset Omaolo-palvelun integraatiot 
olemassa oleviin järjestelmiin. Kunnissa Omaolo palvelun 
henkilöstöresursseja ovat Omaolovastaava ja Omaolo-pääkäyttäjä.  
Omaolovastaava osallistuu alueelliseen projektiryhmään ja työn 
koordinointiin omassa kunnassa. Omaolo-pääkäyttäjän tehtäviin 
kuuluvat testaus ja palautteiden käsittely. Arvio Lumijoen kunnan 
vuoden 2021 henkilöstöresurssista on 20%, joka saadaan 
laskutettua hankkeesta. Jatkossa kustannukset ovat noin 950 
€/vuosi.       

 
 Hyvinvointipäällikkö esittelee Omaolo-palvelukokonaisuuden 

hallintamallia. 
 
Päätösesitys(hvp): Perusturvalautakunta päättää seuraavaa: 
 
 -Lumijoella otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana Omaolo-palvelu. 
 -valtuuttaa hyvinvointipäällikön allekirjoittamaan Omaoloon liittyvät 

sopimukset. 
 
Päätös:       Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja päättyminen 31.12.2021 (Ohm.16) 
 
Ptltk § 42 Perusturvalautakunta on kokouksessaan 10.5.2012 § 57 päättänyt 

vuokrata vanhusten palveluasunnot Lumijoen 
vanhustenhuoltoyhdistykseltä 1.1.2013. Vuokrasopimuksen mukaan 
vuokrauskohteena on Lumijoen vanhustentalojen 20 asuntoa sekä 
huoltorakennuksen tilat. Vuokrauskohdetta käytetään sosiaalitoimen 
palvelu-ja tukiasuntoina.  Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.  

 
 Lumijoen kunta ulkoisti sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut 

1.1.2018 alkaen Suomen Terveystalolle. Terveystalo tuottaa 
asiakkaiden tarvitsemat asumis-ja tukipalvelut sopimuksen 
mukaisesti. Asukas maksaa itse vuokran. Uuden sosiaalihuoltolain 
(30.12.2014) 21 § 3 ja 4 momentin mukaan palveluasumista 
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä 
hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan 
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin 
sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, 
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, 
peseytymis-ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelu. 

 
 Vuokrasopimus on tehty vuonna 2012, jolloin perusturvan toimialue  

on järjestänyt ja tuottanut palvelut. Sopimus ei nykyisellään 
ulkoistuksen eikä myöskään sosiaalihuollon lainsäädännön 
näkökulmasta vastaa enää tarkoitustaan.  

 
Ohm. 16 Vuokrasopimus 21.11.2012 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää irtisanoa 21.11.2012 allekirjoitetun 

vuokrasopimuksen Lumijoen vanhustenhuoltoyhdistys ry:n ja 
Lumijoen kunnan /perusturvatoimen kesken päättymään 31.12.2021. 

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Arja Maijala ehdotti, että asia jätettäisiin vielä 

pöydälle. Ritva Lettojärvi kannatti Arja Maijalan ehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja esitti äänestystä siten, että hyvinvointipäällikön esitys 

on JAA ja Arja Maijalan esitys on EI. Suoritetussa 
nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä ja neljä (4) 
EI-ääntä.  

 
 Puheenjohtaja totesi Arja Maijalan esityksen tulleen kokouksen 

päätökseksi. Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle Arja 
Maijalan esityksen mukaisesti.  

 
 Puheenjohtaja Matti Jokela ja hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa 

Kappinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Anna-Liisa 
Karppisen eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä. 
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Perusturvalautakunta § 42 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemi poistui kokouksesta pykälän 
käsittelyn jälkeen. 
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Perusturvalautakunta § 43 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 43 Aluehallintovirasto 
 
 -  ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, 

Kasvun Luotsi Oy Oulu, PSAVI/1583/2139/4318/04.01.01/2021 
 
 Valvira 
 
 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan muutosilmoitus UpWeGo Oy Turku, Dnro V/15160/2021 
 - ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen 

Psyykkisen hyvinvoinnin kesus Komppi Oy Helsinki, Dnro 
V/11483/2021 

 
 
 Aluehallintovirasto 
 Hallinto-oikeus 
 
 - tiedoksi tulleet salaiset asiakirjat 
 
 
 
 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös:       Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 44 10.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 44 Keskusteltiin sote-uudistuksesta ja TE-palveluista. 
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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: 37-44 
 
 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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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. 
 


