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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Ollakka Jaana pj.

Klaavo Jaakko vpj.
Keinänen Ville jäsen
Prokkola Risto jäsen
Rantala Janne jäsen
Soini Heidi jäsen
Sutela Sisko jäsen
Jakkula Eino valtuuston pj.
Kaakinen Veli-Antero valtuuston vpj.
Karsi-Ruokolainen Paula sihteeri/esittelijä

ALLEKIRJOITUKSET

 Jaana Ollakka Paula Karsi-Ruokolainen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

297 - 302

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä perjantaina
12.11.2021 klo 15.00 alkaen Lumijoen kunnan www-sivuilla.
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Kunnanhallitus § 297 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall § 297

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kunnanhallitus § 298 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Khall § 298

Kunnanjohtaja: Tarkastusvuorossa ovat Heidi Soini ja Sisko Sutela.

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 299 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Khall § 299

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 300 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lumijoen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkoistamista koskeva hankinta
(Osallistumispyyntö 366923)

Khall § 300
 Lumijoen kunta on julkaissut osallistumispyynnön neu vot te lu me net-

te lyyn, jonka tavoitteena on hankkia palveluntuottaja sosiaali- ja ter-
veys pal ve lui den tuottamiseen kunnalle. Kyseessä on hankintalain
liit teen E mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja ter-
vey den huol to pal ve lui den hankinta. Hankinta toteutetaan han kin ta-
lain 12 luvun säännösten mukaisesti.

 Osallistumispyynnön mukaan Lumijoen kunta valitsee yhden (1) pal-
ve lun tuot ta jan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.  Lumijoen kun-
nan alustava käsitys on, että sopimus on voimassa kah dek san vuot-
ta, jonka jälkeen tilaajalla on oikeus kahteen kahden vuo den op tio-
kau den käyttämiseen, joista kummastakin päätettäisiin erik seen.

 Osallistumispyyntö julkaistiin Hilmassa sekä Tarjouspalvelu.fi -toi mit-
ta ja por taa lis sa 15.10.2021.

Osallistumishakemuksessa tarjoaja esittelee soveltuvuutensa ja ko-
ke muk sen sa toimittajana. Osallistumispyynnön ja sen liitteiden mu-
kaan tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyyn seuraavilla kriteereillä:

- Ehdokkaan tulee täyttää ehdottomat vähimmäisvaatimukset.
- Ehdokkaan on täytettävä kelpoisuusvaatimukset, so vel tu vuus vaa ti-
muk set sekä osallistumispyynnön muut ehdot.
- Ehdokas on ilmoittanut vaaditut referenssit.

 Osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaita valitaan
neu vot te lu me net te lyyn vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5). Mi-
kä li vähimmäisvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset, so vel tu vuus vaa-
ti muk set sekä osallistumispyynnön muut ehdot täyttäviä ehdokkaita
on vähemmän kuin kolme (3), hyväksytään kaikki vä him mäis vaa ti-
muk set täyttävät ehdokkaat neuvottelumenettelyyn.

 Jos vä him mäis vaa ti muk set täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin
kolme (3), han kin ta yk sik kö vertailee osallistumishakemuksia ja
valitsee eh dok kais ta vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5)
tarjoajaa ehdokkaiden ver tailtavien referenssien (ref. 12-31)
pisteytyksen perusteella.

Määräaikaan, 10.11.2021 klo 12.00 mennessä saapui kolme
osallistumishakemusta: 

- Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
- Pihlajalinna-ryhmittymä, ryhmittymän vetäjänä Pihlajalinna Terveys
Oy
- Ryhmittymä Terveystalo, ryhmittymän vetäjänä Terveystalo
Kuntaturva Oy
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Kunnanhallitus § 300 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Kaikki ehdokkaat täyttivät ehdottomat vähimmäisvaatimukset,
kelpoisuusvaatimukset, soveltuvuusvaatimukset,
osallistumispyynnön muut ehdot sekä ilmoittivat vaaditut referenssit.

 Koska vähimmäisvaatimukset täyttäneitä ehdokkaita oli kolme,
hyväksytään kaikki ehdokkaat neuvottelumenettelyyn. 

 Ilmoittautumisasiakirjat esitellään kunnanhallituksen kokouksessa
(sisältävät liikesalaisuutena salassa pidettäviä tietoja).

Kunnanjohtaja: Edellä mainituin perustein kunnanhallitus päättää valita
neuvottelumenettelyyn:

 Mehiläinen Terveyspalvelut Oy,
 Pihlajalinna-ryhmittymä sekä
 Ryhmittymä Terveystalo.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 Veli-Antero Kaakinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Kunnanhallitus § 301 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyvinvointipäällikön viran aukijulistaminen

Khall § 301
 Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen jää pois Lumijoen kunnan

pal ve luk ses ta 31.3.2022. Käytännössä uuden viranhaltijan työpanos
tar vi taan jo 1.1.2022 alkaen, koska hyvinvointipäällikkö pitää ker ty-
neet vuosilomapäivänsä ennen poisjääntiään.

 Tulevat vuodet tulevat olemaan kunnan kannalta haasteelliset joh-
tuen sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutuksen, palvelutuotannon
käyn nis tä mi sen sekä hyvinvointialueen valmistelun ja toiminnnan al-
kamisen vuoksi. Tästä johtuen hyvinvointipäällikön viran täyttö on
pe rus tel tua.

Kunnanjohtaja:  Kunnanhallitus päättää julistaa hyvinvointipäällikön viran haet ta vak-
si. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun
lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Virka täytetään 1.4.2022
alkaen, mutta viransijaisuus alkaa jo 1.1.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus § 302 11.11.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen

Khall § 302

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.07.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

LUMIJOEN KUNTA  
Kunnanhallitus  Päivämäärä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 297-299, 301-302

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Pykälään 300 erillinen muutoksenhakuohje

Pykälät: HvalL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

__________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:

Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
__________________________________________________________________________________
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU

Pykälät:

Valitusaika:
Valitus on tehtävä 30 pv:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimusten perusteet

Valittajan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.



  
Tiedoksi: osallistumishakemuksen jättäneet  
 
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS   
  
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsi-

teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.   
   
I Oikaisuohje   
  
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia han-
kintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tar-
jouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
  
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
  
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä 
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tä-
män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet-
tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
  
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tie-
don seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käy-
tettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta-
mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

  
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö   
  
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oi-
kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, 
joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.   

   
Toimitusosoite   
  
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.   
  
Hankintayksikön yhteystiedot:   
  

Lumijoen kunta  
Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki  
sähköposti: kirjaamo(at)lumijoki.fi  
Puhelin: 08 5587 1800 
Avoinna ma-pe klo 9:00-15:00 

  
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asian-
osainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.   
  
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  
  
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkina-
oikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.   

  
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön 
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:   



  
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;  
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai   
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksin-
omaan halvinta hintaa tai kustannuksia.   

  
Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, 
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:   
  
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;   
tai   
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.   
  
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen   
on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.   
  
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- 
tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.   
  
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että eh-
dokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoi-
tus on ollut olennaisesti puutteellinen.   
  
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä 
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tä-
män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet-
tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.   
  
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tie-
don seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käy-
tettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta-
mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.   
  
Valituksen sisältö   
  
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi 
myöntää.  
   
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit-
tajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.   
  
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on 
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään val-
takirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   
   
Valituksen toimittaminen   
  
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.   
  
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityk-
sellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 
  



Valituskielto   
  
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kunta-
lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.   
  
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä 
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.   
  
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle   
  
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.   
  
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:  
  

Markkinaoikeus   
Radanrakentajantie 5   
00520 HELSINKI   
puh. 029 564 3300   
fax 029 564 3314   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

  
 
 
Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi  
 
 
Asianosainen   Luovuttajan allekirjoitus ja tiedoksiantopäivämäärä  
 
_ehdokkaat_________________          _________________________________  
  
Lähetetty sähköpostitse  
Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan  
Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä  
Lähetetty postiennakolla  
Luovutettu annettavaksi haastetiedonantona  
Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan  
x  Muulla tavoin, miten__tarjouspalvelu.fi_____________________  
  
_______________________________  
Asianosaisen allekirjoitus, kun päätös luovutettu henkilökohtaisesti  
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