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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Jokela  Matti puheenjohtaja  
 Lettojärvi  Ritva varapuheenjohtaja  
 Hekkala Mikko jäsen  
 Meskus Anne jäsen  
 Murtomäki Eero jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 Sutela Sisko jäsen  
 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
POISSA Tornio Jouni  kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 
MUU Kolehmainen Virpi  talous- ja 

hallintojohtaja 
teams-yhteys § 
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toteutuminen 
tammi-maaliskuu 
2021 

 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
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28 - 36 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Silvo Nybacka  Eero Murtomäki 
   
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina 
1.6.2021 klo 12:00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla. 

 
 



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 4/2021 3 
 
Perusturvalautakunta § 28 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 28  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 29 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 29  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silvo Nybacka ja Eero Murtomäki. 
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Perusturvalautakunta § 30 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 30  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että 

§ 31 talouden toteutuminen käsiteltiin ennen § 32 otto-oikeudelliset 
päätökset. 
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Perusturvalautakunta § 31 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeudelliset päätökset 13.4-17.5.2021 (Ohm.11) SALAINEN 
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Perusturvalautakunta § 32 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2021 (Ohm.12-13) 
 
Ptltk § 32 Kokouksessa esitetään Perusturvan talousraportit: Perusturvan 

käyttötalouden tuloslaskelma ja tulot-menot=netto tulosyksiköittäin 
tilanteesta 31.3.2021. 

  
 Perusturvan käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 
 
Ohm. 12  Tuloslaskelma 
Ohm. 13 Tulot-menot=netto 
 
Päätösesitys (hvp:) Perusturvalautakunta käy keskustelun talouden toteutumasta 

tilanteesta 31.3.2021 ja päättää merkitä sen tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 Talous- ja hallintojohtaja oli teams-yhteydessä tämän pykälän ajan. 
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Perusturvalautakunta § 33 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 (Ohm.14) 
 
Ptltk § 33 
  
 Sosiaali -ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 

(734/1992) on tehty muutoksia. Lakimuutoksessa on kyse 
asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksesta. 
Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021.Kunnan on 
päivitettävä asiakasmaksut sekä niitä koskevat päätökset 
muuttuneiden säännösten mukaisiksi 1.7.2021. 

 
 Keskeiset muutokset  ja niiden tavoite kotihoidossa ja 

tehostetussa palveluasumisessa 
 
 Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla 

järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksut 
ovat puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, josta 
johtuen kuntien maksut ovat vaihdelleet suuresti.  

 
 Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia 

maksuperusteita:  
 
 1) Ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten 

jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa 
 
 2) Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ns. tehostetussa 

palveluasumisessa maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla 
tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa 
perhehoidossa.  

 
 Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun 

maksusäännökset on nostettu asetuksesta lain tasolle ja lisäksi 
palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä 
tarkemmin tuntien mukaan. 

 
 Kunta voi päättää periä laissa säädettyä pienempiä asiakasmaksuja 

tai palvelun järjestämisestä maksutta.  
 
 Maksun suuruutta rajoittaa asiakasmaksulain 2 §, jonka mukaan 

palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruinen.  

 
 Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin.  

Lakiin on täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen 
sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. 
Muutoksilla halutaan korostaa sitä, että asiakasmaksuihin voi hakea 
muutosta.  

 
 Asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta 

tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Laki korostaa maksujen 
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Perusturvalautakunta § 33 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen. Laissa 
säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta tiedottaa asiakasta 
maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Tavoitteena on, 
etteivät asiakkaat joudu turvautumaan toimeentulotukeen 
asiakasmaksuista selvitäkseen.  

 
 Maksun periminen, laskun ja päätöksen sisältö sekä 

muutoksenhaku (2a, 2b, 15 §)  
 
 Maksun perimistä koskevalla lain 2a §: llä selkiytetään sitä, että 

maksun periminen kuuluu kunnalle eikä kunta voi siirtää 
palveluntarjoajalle oikeutta maksun perimiseen.   

 
 Kunnan on annettava asiakkaalle maksua koskeva lasku ja 

maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta tehty päätös. Laskun 
ja päätöksen vähimmäissisällöstä säädetään tarkemmin lain 2 a ja 2 
b:ssä. Laskussa on oltava tieto seuraavista: mistä palvelusta maksu 
peritään, maksun suurus ja peruste, kenen tuottamasta palvelusta  
maksu peritään sekä yhteystiedot lisätietojen antajataholle. 
Maksussa tehdyssä päätöksessä tulee maksun suuruuden lisäksi 
olla asiakasmaksun määräytymisen peruste, joka käytännössä 
tarkoittaa laskelmaa, jonka perusteella maksu on määrätty. 

 
 Lain 15 §:ssä säädetään, että asiakasmaksua koskevaan 

päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua. Maksukyvyn mukaan 
määräytyvien maksujen osalta oikaisuvaatimusohje liitetään tehtyyn 
maksupäätökseen, johon asiakas voi vaatia oikaisua. 
Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.  

 
 
Ohm.14 Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 
 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kotihoidon ja tehostetun 

palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen 
  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 75 10.12.2020 
Perusturvalautakunta § 25 15.04.2021 
Perusturvalautakunta § 34 27.05.2021 
 

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 15.04.2021 § 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. 
  
 
Ptltk § 34  
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää muistaa vuonna 2021 lumijokisia 

syntyviä lapsia tavaralahjalla, jonka arvo on 50 euroa.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 35 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 35 Aluehallintovirasto 
 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Meanigs Kuntoutus avoin yhtiö ,Tyrnävä PSAVI/1590/04.02.00/2021 
 - Päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Ala-Rante 1 Tyrnävä PSAVI/1590/04.02/2021 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen 

Moment of Serenity Oy Oulu PSAVI/9267/04.02.01/2020 
 
 Valvira 
 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen Stella 

kotihoito Oy Helsinki, Dnro V/7360/2021 
 - Päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Marin lääkäripalvelut Oy Oulu, Dnro V/5765/2021 
 - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Marin lääkäripalvelut Oy Oulu, Dnro V/5765/2021 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

Luoksesi Oy Kotka, Dnro V/8851/2021 
 - Päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

Luoksesi Oy Kotka, Dnro V/8851/2021 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 

RENKI konsulttipalvelut Oy Salo, Dnro V/10672/2021 
 - Päätös: lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

RENKI konsulttipalvelut Oy Salo, Dnro V/10672/2021 
 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja 

toimipaikan muutos, Nightingale Health Oyj Helsinki, Dnro 
V/14060/2021 

 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen, 
Suomen Terveystalo Oy Helsinki, Dnro V/13277/2021 

 - Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan alaisen väliaiksen näytteenottopisteen lisääminen 
Suomen Terveystalo Oy Helsinki, Dnro V/13260/2021 

 
 Valtionkonttori 
 - sotainvalidien kuntapalveluiden ohjekirje 
 
 Kela 
  
 - Tiedote: Kela ei käsittele salassa pidettäviä tietoja julkisissa 

pilvipalveluissa 
 
 Sosiaali- ja Terveysministeriö 
  
 - Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilömitoitussuositukset 
 - Kirje kunnille ja kuntayhtymille koronaviruspandemiasta 
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Perusturvalautakunta § 35 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 36 27.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 36 Hyvinvointipäälikkö informoi kunnanvaltuustoon 31.5.2021 

menevistä asioista: 
 
 - Sote-palveluiden uusi kilpailutus-kilpailutuksen käynnistäminen 
 - Terveysasemarakennuksen tilanne 
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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:28-30,32-36 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
 seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät:31 
 
 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:31 
 
 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. 
 


