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Perusturvalautakunta § 61 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 61  
 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Perusturvalautakunta § 62 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 62  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Juusola (pykälät 61 - 65), Ritva 

Lettojärvi (pykälät 66 - 68) ja Arja Maijala. 
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Perusturvalautakunta § 63 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 63  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 64 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeudelliset päätökset 
 
Ptltk § 64 Hyvinvointipäällikkö käy kokouksessa läpi oheismateriaali 22 mukai-

set otto-oikeudelliset päätökset. 
 
Ohm. 22 Päätösluettelo (salainen) 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaali 22 mukaiset 

asiat ja päättää, ettei otto-oikeutta päätösten osalta käytetä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 65 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Eläkeläisten ja ikä-ihmisten hyvinvoinnin ja kuntoliikunnan mahdollistaminen 
Lumijoen kunnassa 
 
Ptltk § 65 Eläkeliiton Lumijoen yhdistyksen hallitus on 22.9.2021 saapuneella 

kirjeellään huolestunut lumijokisten eläkeläisten ja ikäihmisten ohja-
tun liikunnan puuttumisesta Lumijoella. Kirjeessään  perusturvalauta-
kunnalle yhdistys tuo esille seuraavaa:  

 
 "Muutama vuosi sitten oli palkattu fysioterapeutti, joka ohjeisti liikun-

nan ja kunnonhoidon tärkeissä alueissa. Voitas-ryhmä oli aktiivinen 
ja sieltä sai apua omaan jaksamiseen. Toiminta oli ilmaista osallistu-
jille. Kuitenkin ohjaajan toimi lakkautettiin ja jonkin aikaa ryhmä toimi 
vapaaehtoisen ohjaajan voimin. 

 Nykyisin kunnan tarjoamaan kunnon ylläpitämää toimintaa ei ole oh-
jatusti lainkaan. 

 
 Me yhdistyksenä ehdotamme, että eläkeläisille ja ikä-ihmisille perus-

tetaan uusi Voitas-ryhmä, jossa on palkattu kuntohoitaja/fysiotera-
peutti ohjaamassa kerran viikossa liikunnallista toimintaa.Toiminnan 
pitäisi olla ilmaista, sillä nykyisin kuntosalin käyttö on monelle liian 
kallista pienen eläkkeen vuoksi. Monissa muissa kunnissa on ennal-
taehkäisevä liikunta- ja kuntosaliohjaus meidän ikä-ihmisten kunnon 
ylläpitämiseksi. 

 
 Perusteluna on se, että me tarvitsemme ohjatun liikunta- ja kuntosa-

liohjauksen, sillä se tuo hyvinvointia ja mahdollistaa omatoimisen 
asumisen kotona. Lisäksi ryhmässä tekeminen luo yhteisöllisyyttä ja 
onnistumisen iloa. Monikaan meidän ikäinen henkilö ei osaa lähteä 
esim., kuntosalille yksin, koska kynnys on korkea kokeilla laiteita, 
koska ei ole opastusta. Ohjaaja on ensisijaisen tärkeä opastamises-
sa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa. 

 
 Toivottavasti tämä esitys avaa mahdollisuuden meille eläkeläisille 

hoitaa kuntoa, että pystymme hoitamaan jokapäiväiset askareemme 
ja asumaan kotona tutussa ympäristössä." 

 
 Sivistys-ja hyvinvointilautakunta käsittelee 19.10.2021   kokoukses-

saan liikuntaneuvojan/ohjaajan palkkaamista kuntaan. Perusteena 
esitetään kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. 

 
 
Päätösesitys (hvp):        Perusturvalautakunta toteaa vastauksenaan, että liikuntaneuvo-

jan/ohjaajan toimen perustaminen ja määrärahojen varaaminen vuo-
delle 2022 käsitellään Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 
19.10.2021. Tavoitteena on edistää eri ikäisten lumijokisten hyvin-
voinnin edistämistä, liikuntatapahtumien toteuttamista ja yhteistyötä 
eri järjestöjen kanssa.Eläkeläisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja kun-
toliikunnan mahdollistaminen toteutuu edellä esitetyllä tavalla. 
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Perusturvalautakunta § 65 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi perusturvalautakunta 

päätti esittää Terveystalolle, että se mahdollistaa fysioterapeutin oh-
jatun kuntopiirin pitämisen ikäihmisille kerran viikossa tunnin ajan. 
Kokeilu kestäisi vuoden loppuun 31.12.2021. Lautakunta perustelee 
esitystä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisellä ja lisäämisellä. 

 
 
 
Jakelu Terveystalo Tarmo Pekola  
 Terveystalo Arja Sunila  
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Perusturvalautakunta § 66 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022 
 
Ptltk § 66  
 Kunnanvaltuusto on 29.3.2021 § 6 kokouksessaan hyväksynyt päivi-

tetyn kuntastrategian "Arjen luksusta-Lumijoki 2025".  Strategisina 
painopisteinä ovat yritämme ja menestymme yhdessä, palvelemme 
kuntana ja tarjoamme hyvän elämän eväitä. Kuntastrategiassa on 
määritelty toimenpiteitä ja mittareita vuosille 2021-2023.  

  
 Perusturvan osalta strategiassa nostetaan esille mm. seuraavaa: 
 
 - laadukkaat, monipuoliset ja vaikuttavat sote-palvelut turvattu  kaikil-

le kuntalaisille 
 - moniammatilliset työryhmät, perhekeskuksen toiminnan kehittämi-

nen  
 -sote-palvelujen jatkuvuuden varmistaminen; lähipalveluiden turvaa-

minen 
 - asiakaskokemus, asiakastyytyväisyyskyselyt 
 - ennaltaehkäisevien palveluiden tarjonnan parantaminen hyvinvoin-

nin edistämiseksi 
  
 
Ohm. 23 Lumijoen kuntastrategia  
 
 
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta keskustelee kuntastrategian sisällöstä ja päät-

tää perusturvan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022.   
 
Päätös:  Perusturvalautakunta keskusteli Kuntastrategian sisällöstä, kävi läpi 

perusturvan vuoden 2021 tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Keskus-
telun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti pitää vuoden 2022 ta-
voitteet, toimenpiteet ja mittarit samalla tasolla kuin vuonna 2021. 
Muutoksena edelliseen lautakunta lisäsi kohtaan Yhdessä yrittävä ja 
palveleva mittariksi asiakastyytyväisyyskyselyt. 

 
 
 Ritva Lettojärvi toimii pöytäkirjantarkastajana § 66 - 68. 
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Perusturvalautakunta § 67 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 67 Valvira 
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen, Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Dnro V/29792/2021 
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toi-

mintakuntien lisääminen, 9Lives Ensihoito Oy, Dnro V/30659/2021 
 - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 

Pisara LAB Oy, Dnro V/28936/2021 
 - Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, A5 Labo-

ratoriot Oy, Dnro V/28793/2021 
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Dnro V/30546/2021 
 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alai-

sen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen, 9Lives Ensihoito 
Oy, Dnro V/31385/2021 

 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 
muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Dnro V/31646/2021 

 - Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
Vitamind Oy, Dnro V/30747/2021 

 - Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Vitamind 
Oy, Dnro V/30747/2021 

 - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 
muuttaminen, Hippo Terapiaklinikka Oy, Dnro V/31156/2021 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma, VN/22887/2021 
 - Tartuntatautilain 58 d §:n muutokset koskien Covid-19-tartuntaris-

kin ehkäisemistä asiakas- ja osallistujatiloissa, VN/24421/2021, 
VN/24421/2021-STM-1 

 - EU-koronatodistusten myöntäminen ulkomailla annetuista covid-
19-rokotuksista, VN/25811/2021, VN/25811/2021-STM-1 

 - Rokotuskattavuuden kasvua tukevat toimenpiteet, VN/26268/2021 
 
 Aluehallintovirasto 
 - Yksityisen ympärivuorokautisen palvelun vastuuhenkilön vaihtumi-

nen, PSAVI/7636/8551/04.01.01/2021 
 - Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta, Askelin 

Oy, Niittyrinne/Tukiasuminen 
 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
  - tiedoksi hallinto-oikeuden päätös (salaiset asiakirjat) 
 
 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi saatetuiksi. 
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Perusturvalautakunta § 68 28.10.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 68 Ajankohtaisia asioita ei ollut. 
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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: 61 - 68 
 
 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 
 
 Muu valitusviranomainen    
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 


