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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nimi Tehtävä Lisätiedot
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Meskus Anne varapuheenjohtaja
Lettojärvi  Ritva jäsen
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Sutela Sisko khall edustaja
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pöytäkirjanpitäjä

POISSA Hekkala Mikko jäsen
Juusola Veijo jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

54 - 60

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Anne Meskus  Tiina Närhi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä tiistaina
5.10.2021 klo 12.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Perusturvalautakunta § 54 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ptltk § 54

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Perusturvalautakunta § 55 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ptltk § 55

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Meskus ja Tiina Närhi.
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Perusturvalautakunta § 56 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Ptltk § 56

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Perusturvalautakunta § 57 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelle 2020 (ohm. 20)

Tarkltk 15.03.2021 § 8
 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida,

ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tulee arvioida
ta lou den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
ole van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat-
ta ma ton ta alijäämää.

 Tarkastuslautakunta laatii ar vioin ti suun ni tel man ja antaa valtuustolle
kul ta kin vuodelta arviointikertomuksen, jos sa esitetään arvioinnin tu-
lok set.

 Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh tey des-
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pi tä mi-
ään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi tilintarkastajan tekemän ar vioin ti ker to-
muk sen luonnoksen ja keskusteli sisällöstä. Käsittelyä jatketaan
seu raa vas sa kokouksessa.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tar kas tus lau ta kun nan kä si tel-
les sä kehitys- ja elinvoimalautakunnan pää vas tuu aluei ta (edus tus-
jää vi).

Tarkltk 20.04.2021 § 13

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä. Seu raa-
vas sa kokouksessa lopullinen arviointikertomus allekirjoitetaan.

 Hannu Kukkohovi poistui kokouksesta tarkastuslautakunnan kä si tel-
les sä kehitys- ja elinvoimalautakunnan päävastuualueita (edus tus-
jää vi).

Tarkltk 17.05.2021 § 19

Liite Arviointikertomus

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen läpi ja allekirjoitti ker-
to muk sen. Tarkastuslautakunta esittää laatimansa ar vioin ti ker to-
muk sen valtuustolle keskustelun pohjaksi ja edelleen kun nan hal li-
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Perusturvalautakunta § 57 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

tuk sel le mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kvalt 31.05.2021 § 15

Ohm. 12 arviointikertomus vuodelle 2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Arviointikertomus annetaan kunnanhallitukselle
toimenpiteitä varten

Khall 16.08.2021 § 196
 Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan toimielinten

vas tat ta vak si muutamia kysymyksiä:
 - miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä suo ri-

tet tu?
 - milloin hyvinvointikertomus valmistuu?
 - onko opetuspuolen työtyytyväisyyskysely suoritettu ja millaiset ovat

tu lok set?
 - millaiset olivat varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tu-

lok set?
 Tarkastuslautakunta kiinnitti myös huomioita siihen, että toiminnan

ta voit teil le on määritelty vain osittain toimenpiteet ja mittarit ja niitä ei
kai kin osin ole tuilinpäätöksessä arvioitu.

Ohm. 125 arviointikertomus

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus pyytää lautakuntia käsittelemään ar vioin ti ker to muk-
sen osaltaan kokouksessaan ja toimittamaan kommentit/vastaukset
kun nan hal li tuk sel le. Vastaukset annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ptltk § 57 Tarkastuslautakunta on käsitellyt 17.5.2021 vuoden 2020 Lumijoen
kunnan arviointikertomusta. Perusturvan osalta tarkastuslautakunta
nosti esille seuraavat kysymykset:

 - miten strategian toteutumisen arviointi on luottamuselimissä
suoritettu? Vastauksena todetaan, että strategian totutumisen
arviointia perusturvan osalta on tehty toimintakertomuksen käsittelyn
yhteydessä helmikuussa 2021.

 - milloin hyvinvointikertomus valmistuu? Vastauksena todetaan, että
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Tarkastuslautakunta § 8 15.03.2021
Tarkastuslautakunta § 13 20.04.2021
Tarkastuslautakunta § 19 17.05.2021
Kunnanvaltuusto § 15 31.05.2021
Kunnanhallitus § 196 16.08.2021
Perusturvalautakunta § 57 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

kunnan johtoryhmä on elokuussa 2021 käynnistänyt
hyvinvointikertomuksen valmistelun. Hyvinvointikertomuksen
perustana on hyvinvointisopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 2019.
Hyvinvointikertomus sisältää kunnan eri toimialojen toiminnan ml
kolmannen sektorin toiminnan terveyden ja hyvinvoinnin
näkökulmasta.  Hyvinvointikertomukseen  liittyvä kysely Minun
arkeni suoritettin ensimmäisen kerran keväällä 2021. Jatkossa
kysely toteutetaan 4 vuoden välein. Kyselyn toteutti POPSote Hyte
-hanke Pohjois-pohjanmaan alueella. Lumijoen kunnan osalta
vastauksia saatiin 56 vastausta. Vastausten tarkempi analysointi on
vielä kesken.Kouluterveyskysely on valmistunut syyskuussa 2021,
joka myös liittyy hyvinvointikertomuksen valmisteluun.
Hyvinvointikertomusta valmistellaan vuorovaikutteisesti
valtuustoseminaarissa lokakuun alussa 2021. Tavoitteena on saada
Lumijoen kunnan hyvinvointikertomus valmiiksi joulukuussa 2021. 

Ohm. 20 arviointikertomus

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää antaa edellä esitetyt vastaukset
tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin perusturvan osalta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 58 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta /Askelin Oy (ohm. 21)

Ptltk § 58
 Ilmoituksenvaraisista palveluista säädetään yksityisistä

sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) § 11. Laissa
todetaan, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa
muita kuin ympärivuorokautisia sosialipalveluja, on tehtävä kirjallinen
ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista
muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan.

 Askelin Oy on 13.8.2021 saapuneella hakemuksella ilmoittanut
lisäävänsä tukiasumispaikkoja. Paikkojen määräksi on ilmoitettu 5 ja
henkilöstön määräksi 1 lähihoitaja. Tukiasumispaikat ovat osa
Lumijoella sijaitsevaa Askelin Oy:n toimintaa.  Ilmoituksen liitteenä
on Askelin Oy:n omavalvontasuunnitelma.

ohm. 21 Askelin Oy:n omavalvontasuunnitelma

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Askelin Oy:n ilmoituksen
tukiasumispaikkojen lisäämisestä. Kunta ilmoittaa
Aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten Askelin Oy.n
tukiasumispaikkojen lisäyksen 5:llä. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta § 59 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksi saatettavat asiat

Ptltk § 59 Valvira
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan

muut ta mi nen, 9Lives Ensihoito Oy, Dnro V/27278/2021
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan

muut ta mi nen, Med Group Oy, Dnro V/27299/2021
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan

muut ta mi nen, Coronaria Terameri Oy, Dnro V/27341/2021
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan

muut ta mi nen, Coronaria Fysioterapia Oy, Dnro V/27342/2021
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alai-

sen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen, 9Lives Ensihoito
Oy, Dnro V/28824/2021

 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muut ta mi nen, Suomen Terveystalo Oy, Dnro V/28660/2021

 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen, Coronaria Fysioterapia Oy, Dnro V/28859/2021

 -Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien lisääminen, SelexLab Ab, Dnro V/28564/2021

 Oulun kaupunki
 -Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus

 Attendo
 -Hintojen tarkastamisen kirje koskien Attendo Lastensuojelupalvelut

Oy:n toimintayksikköä Attendo Pekkala
 -Hintojen tarkistaminen 1.1.2022 alkaen mielenterveys- ja päih de-

kun tou tu jien asumispalvelut

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Aluehallintovirasto

 -tiedoksi tulleet salaiset asiakirjat

Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Perusturvalautakunta § 60 30.09.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaista

Ptltk § 60 Hyvinvointipäällikkö kertoi ajankohtaisista asioista:
 -sote-kilpailutus
 -palvelusihteerin valinta
 -vanhustenviikon 3.-10.10.2021 ohjelma
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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: 54-60

 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



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 7/2021 13

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
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
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Pöytäkirjan tarkastajat:

 annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
 hallinto-oikeudessa 260 €.

 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


