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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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 Meskus Anne varapuheenjohtaja  
 Hekkala Mikko jäsen  
 Juusola Veijo  jäsen  
 Lettojärvi  Ritva jäsen  
 Nybacka Silvo jäsen  
 Närhi Tiina  jäsen  
 Sutela Sisko  khall edustaja  
 Karppinen Anna-Liisa  esittelijä, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 
 

 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 Matti Jokela Anna-Liisa Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 

 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

80 - 98 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Anne Meskus  Tiina Närhi 
 

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
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Perusturvalautakunta § 80 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ptltk § 80  
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Perusturvalautakunta § 81 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Ptltk § 81  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Meskus ja Tiina Närhi.  
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Perusturvalautakunta § 82 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestys 
 
Ptltk § 82  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (§ 80- § 98) 
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Perusturvalautakunta § 83 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeudelliset päätökset (Ohm 32) 
 
Ptltk § 83 Hyvinvointipäällikkö käy kokouksessa läpi oheismateriaali 32 mukai-

set otto-oikeudelliset päätökset. 
 
Ohm. 32 Salassa pidettävien asiakirjojen luovutus, VHP 16 § 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi oheismateriaali 32 mukaiset 

asiat ja päättää, ettei otto-oikeutta päätösten osalta käytetä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 Sisko Sutela jääväsi (intressijäävi) itsensä §:n käsittelyn ajaksi klo 

18.25-18.30. 
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Perusturvalautakunta § 84 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2022 
 
Ptltk § 84 Hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan 

ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko-
kouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu-
heenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Lisäksi 
puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

 
 Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa 
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 
 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 

tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu tulee 
lähettää, mikäli mahdollista, vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta. 

 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää kokoontua vuoden 2022 aikana pää-

sääntöisesti joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00.  
  
 Kokousaikataulu vuodelle 2022:    
 
 27.1.2022   
 24.2.2022 
 24.3.2022 
 28.4.2022 
 19.5.2022  
 16.6.2022 
 Heinäkuussa ei kokousta 
 25.8.2022 
 29.9.2022 
 27.10.2022 
 24.11.2022 
 15.12.2022 
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 85 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2022 
 
Ptltk § 85  Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja 
  lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen    tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä    yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
  muuta johdu. 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää, että lautakunnan kokousten pöytäkirja 

laitetaan nähtäville Lumijoen kunnan www-sivuille kokousta seuraa-
van viikon tiistaina klo 12 alkaen. 

 
 Salassa pidettäviä asioita ei aseteta nähtäväksi.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 86 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvatoimen tavaroiden vastaanottajat, laskujen tarkastajat ja menotositteiden 
hyväksyjät vuonna 2022 
 
Ptltk § 86 Toimialojen on nimettävä vuosittain laskujen ja muiden 

menotositteiden hyväksyjät ja laskujen tarkastajat sekä tavaroiden 
vastaanottajat. 

 
 Perusturvalautakunta nimeää laskujen tarkastajiksi ja tavaroiden 

vastaanottajiksi vuodelle 2022 perusturvan palvelusihteerit ja hyväk-
syjäksi hyvinvointipäällikön.Tämän estyneenä tai esteellisenä ollessa 
laskut ja menotositteet hyväksyy hänelle hallintosäännön mukaisesti 
määrätty sijainen. 

 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvan laskujen ja 

muiden menotositteiden hyväksyjät ja laskujen tarkastajat sekä 
tavaroiden  vastaanottajat vuodelle 2022 edellä esitetyn mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 10/2021 10 
 
Perusturvalautakunta § 87 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asia ei ole julkinen (Ohm. 33)  
 
Ptltk § 87  
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Perusturvalautakunta § 88 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asia ei ole julkinen 
 
Ptltk § 88 
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Perusturvalautakunta § 89 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022 
 
Ptltk § 89  
 Hoitopalkkiot 
 
 Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähim-

mäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 847,24 
euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2022 lukien. 

 
 Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän 

eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuo-
delle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vah-
vistettu palkkakerroin on 1,501, jolloin vähimmäismääräiset hoito-
palkkiot nousevat 1.1.2022 lukien vuoden 2021 tasosta 2,46 pro-
senttia. 

 
 Kunnat voivat maksaa myös 847,24 euron vähimmäismäärää suu-

rempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia 
maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. 

 
 Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäis-

määrää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota in-
deksitarkistuksen johdosta 1.1.2022 lukien 2,46 prosenttia. 

 
 Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 
 
 Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauk-

sia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain 
vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 =100) edellisen 
vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindek-
sin pisteluku lokakuussa 2020 oli 1979 ja lokakuussa 2021 se oli 
2041. Indeksin pisteluku on noussut noin 3,13 prosenttia. Perhehoi-
tolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa 
elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.  

 
 Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen 

vähimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 437,44 euroa. Myös muita 
kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa 
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2022 
alkaen.  

 
 Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen 

enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun 
muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 
on 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa 
henkilöä kohti. 

 
 Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää vahvistaa 1.1.2022 lukien perhehoito-

lain 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismääräksi 847,24 €/kk 
ja perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismää-
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Perusturvalautakunta § 89 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

räksi 437,44 €/kk sekä perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistä-
miskorvauksen 3106,53 € perhehoidossa olevaa henkilöä kohden. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 90 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilapäisen perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022 
 
Ptltk § 90 Lastensuojelulain mukainen tilapäinen perhehoito 
 
 Lastensuojelulain nojalla lapselle voidaan järjestää avohuollon tuki-

toimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka 
laitoshoitoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa  tai muun hä-
nen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. 

 
 Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten tilapäinen per-

hehoito 
 
 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n mukaan yksi-

löllinen hoito ja muu huolenpito on osa kehitysvammaisten erityis-
huoltoa. Yksilöllistä hoitoa tai muuta huolenpitoa voidaan  järjestää 
esim. tilapäisenä perhehoitona. Tilapäinen perhehoito voi  kestää 
muutamasta vuorokaudesta muutamaan viikkoon.  Lyhytaikaisessa 
perhehoidossa noudatetaan samoja perussääntöjä  kuin pitkäaikai-
sessa perhehoidossa.  Hoitosuhde perustuu perhehoidon toimeksi-
antosopimukseen. Lyhytaikaisen hoidon  erityisyys ja vaativuus voi-
daan paremmin ottaa huomioon silloin, kun maksu määritellään vuo-
rokausiperusteiseksi.  

 
 Kehitysvammaisten erityishuollossa on tilapäishoitoa alettu yhä ene-

nevässä määrin järjestää perhehoitona.  
 
 Tilapäistä perhehoitoa  käytetään lähinnä kehitysvammaisten ja vai-

keavammaisten palveluna Lumijoella. 
 
 Tilapäisen perhehoidon hoitopalkkion määriä tarkistetaan kalenteri-

vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla 
palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,445  
ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501, jolloin vähim-
mäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2022 lukien vuoden 2021 
tasosta 2,46 %.  

  
 Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain  

(263/2015) 19 §:n  mukaan tarkistaa kalenterivuosittain  vuoden 
alusta lukien elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun  vuo-
simuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuus-
sa 2020 oli 1979 ja lokakuussa 2021 se oli 2041. Indeksin pisteluku 
on noussut noin 3,13 %. Perhehoitolain mukaisten korvausten vä-
himmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vas-
taavasti.  

 
 Perusturvalautakunta on päättänyt 10.12.2020 § 80 tilapäisen perhe-

hoidon palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 
  
 Hoitopalkkio on 1.1.2021  69,12 €/vrk 
 Kulukorvaus on 24,02 €/vrk. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää korottaa tilapäisen perhehoidon hoito-

palkkiota 1.1.2022 alkaen 2,46 %:a, jolloin hoitopalkkio on 70,82  
€/vrk ja kulukorvausta 1.1.2022 alkaen 3,13 %:a, jolloin kulukorvaus 
on 24,77 €/vrk.  

 
 Tilapäisen perhehoidon kulukorvaus maksetaan ainoastaan siinä ta-

pauksessa, että hoito tapahtuu yksityiskodissa perhehoitoon oikeute-
tun lapsen oman kodin ulkopuolella.  

 
 Mikäli hoito tapahtuu perhehoidossa olevan asiakkaan omassa ko-

dissa, kulukorvausta ei makseta.  
 
 Tilapäisen perhehoidon korvauksia maksetaan enintään viiden (5)  

vuorokauden ajalta kuukaudessa ja hoitovuorokausi määräytyy asia-
kasmaksuasetuksen 2 § 3 mom.:n mukaisesti. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 91 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2022  
 
Ptltk § 91 Lumijoen kunnan perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 

10.12.2020 § 81 omaishoidontuen palkkiot vuodelle 2021 niin, että 
asiakasryhmä 1:n hoitopalkkion määrä on 413,45 €/kk,  
asiakasryhmä 2:n hoitopalkkion määrä on 568,86 €/kk ja 
asiakasryhmä 3:n hoitopalkkion määrä on 826,90 €/kk. Vuodelle 
2022 vahvistettu palkkakerroin (1,501) merkitsee hoitopalkkioihin 
noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna. 

 
 Omaishoitolain (937/2005) 5 §:n mukaan hoitopalkkion taso määräy-

tyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkion määrä 
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 
§.ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali -ja terveysministeriö on 
ilmoittanut vahvistetuksi palkkakertoimeksi 1,501 vuodelle 2022. 
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksi-
tarkistuksen takia. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä 
on 1.1.2022 lukien asiakasryhmä 1:ssä 423,61 €/kk asiakasryhmä 
2:ssa 582,85 €/kk ja asiakasryhmä 3:ssa 847,22 €/kk. Palkkio 
maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden 
perusteella. 

  
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta päättää korottaa omaishoitajien hoitopalkkioita 

indeksitarkistusten jälkeen seuraavasti: 
 
 Asiakasryhmä 1   423,61 €/kk 
 Asiakasryhmä 2  582,85 €/kk 
 Asiakasryhmä 3  847,22 €/kk 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 92 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen (Ohm. 34) 
 
Ptltk § 92  
 Tausta 
  
 Sosiaali -ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asia-

kasmaksulaki 734/1992) 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali-ja ter-
veyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla 
toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. 
Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää  palvelun tuottamisesta ai-
heutuvia kustannuksia. Kunta voi päättää periä laissa säädettyjä pie-
nempiä maksuja tai palvelun järjestämisestä maksutta. 

 
 Palveluista perittävien maksujen enimmäismäärät säädetään asia-

kasmaksuasetuksessa (912/1992). Nämä lakisääteiset maksut ovat 
enimmäkseen tasasuuruisia lukuunottamatta kotona annettavaa pal-
velua, jossa maksu määritellään maksukyvyn ja perhesuhteiden mu-
kaan.  

 
 Harkinnanvaraisten maksujen perusteet ja suuruuden päättää kunta. 

Myöskään näiden maksujen suuruus ei saa ylittää palvelun tuottami-
sesta aiheutuvia kustannuksia. Ne määräytyvät joko maksukyvyn 
mukaisesti tai ovat tasasuuruisia. 

   
 Muutokset 1.7.2021 
 
 Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 

(734/1992) on tehty muutoksia. Lakimuutoksessa on kyse asiakas-
maksulainsäädännön osittaisuudistuksesta, jotka tulivat voimaan 
1.7.2021. Lumijoen perusturvalautakunta päätti 27.5.2021 § 33 ko-
kouksessaan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmak-
sut sekä kokouksessa 26.8.2021 § 50 ettei käyttämättä tai peruutta-
matta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritä mak-
sua alle 18-vuotiaalta. Maksut päivitettiin säännösten mukaisiksi 
1.7.2021 alkaen.  

 
 Muutokset 1.1.2022 
 
 Asiakaslain 5 §:n mukaan terapiamaksuja on selkiytetty niin, että 

terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, 
neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, 
jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin 
rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta 
saa periä maksun 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä, myös  
etäyhteyksin toteutettuna. Asiakasmaksun määrittelyssä on 
terapiasta ja hoidon toteutuksesta riippuen huomioitava lisäksi 
asiakasmaksulain 2 §:n sekä asiakasmaksuasetuksen 7 ja 11 §:n 
säännökset. Yksilökohtaisen fysioterapiamaksun suuruutta rajoittaa 
asetuksen 7 §:n säännös maksun enimmäismäärästä, lisäksi 
sarjassa annettavan terapian osalta maksun enimmäismäärää rajoit-
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

taa asetuksen 11 §, jossa säädetään sarjassa annettavan hoidon 
enimmäismaksuista. Puheterapiasta saa periä maksun perustervey-
denhuollossa, mutta ei sarjassa annetusta puhe- ja äänihäiriöhoidos-
ta. Yksittäisten muiden maksullisten terapioiden kuin fysioterapian 
maksua ei ole nimenomaisesti lainsäädännössä rajoitettu. Näiden 
osalta maksujen enimmäismäärää rajoittaa asiakasmaksulain 2 §, 
jonka mukaan maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Käytännössä maksun suuruus olisi tarkoituksenmu-
kaista määritellä enintään samalle tasolle kuin yksilökohtaisen fysio-
terapian tai sarjahoidon maksu. Maksun suuruus ei saa muodostua 
asiakkaalle esteeksi hakeutua tarvitsemaansa hoitoon. 
 
 Maksuja ei jatkossa saa periä perusterveydenhuollossa sairaanhoi  tajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynneistä edes 18   vuotta täyttäneeltä. 

 
 Maksukatto  
  
 Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä mak-

sukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Maksukaton ylitty-
misen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka. Ainostaan lyhytai-
kaisesta laitoshoidosta tai palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun 
myös maksukaton täytyttyä. Maksukattoon lasketaan jatkossa aiem-
paa enemmän palveluja kuten suun terveydenhuollon käynti -ja toi-
menpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. 

 
Ohm. 34 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali-ja terveydenhuollon 

asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 93 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2022 syntyneiden lumijokisten lasten muistaminen 
 
Ptltk § 93  
 Perusturvalautakunta on päättänyt 27.5.2021 § 75 muistaa vuonna 

2021 lumijokisia syntyviä lapsia tavaralahjalla, jonka arvo on 50 
euroa. Lisäksi ensimmäistä vuoden aikana syntyvää lasta on 
perinteisesti muistettu kukkakimpulla. 

 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta päättää muistaa vuoden 2022 aikana syntyviä 

lumijokisia lapsia tavaralahjalla, jonka arvo on 50 euroa. 
 
 Lisäksi ensimmäistä vuoden 2022 aikana syntyvää lasta muistetaan 

kukkakimpulla. 
 
 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Matti Jokela ja Sisko Sutela vievät kukkakimpun vuoden 

ensimmäiselle lumijokiselle lapselle. 
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Perusturvalautakunta § 94 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ilmoitus rekisteriin /Gubbe Sydänystävä Oy 
 
Ptltk § 94  
 Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) § 11 mukaan 

Valvira ja aluehallintovirastot pitävät rekisteriä yksityisistä sosiaali-
palvelujen tuottajista. Rekisteriä pidetään toiminnan valvontaa ja ti-
lastointia varten (25 § 1 mom.)  

 
 Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei merkitä kotipalveluihin 

kuuluvia tukipalveluita ja niihin rinnastettavia palveluita. Näiden osal-
ta asia käsitellään asianomaisessa kunnassa ja kunnan viranomai-
sella on myös valvontavastuu. 

 
 Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n 3 momentin mukaan kotipalve-

luun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-,vaatehuolto-ja sii-
vouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

 
 Niistä yksityisistä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei 

merkitä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin, muodos-
tuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilötietorekisteri, jo-
hon sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018).  

 
 Lumijoen kunnan sosiaaliviranomaiselle on saapunut viikolla 33 (16- 

20.8.2021) Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoitus kotipalvelujen tukipal-
velusta vanhuksille. Ilmoituksen mukaan henkilökunnan määrä on 
50. Lisätietojen mukaan toiminta ei ole hoitotyötä vaan apua välite-
tään kotiaskareisiin ja seuraa vanhuksille. Toimitiloja ei ole vaan työ 
tehdään asiakkaan kotona. Korkeakouluopiskelijat ovat työssä toi-
meksiantosuhteessa. Vastuuhenkilönä toimii Sandra Lounamaa. 
Ilmoitus sisältää seuraavat liitteet: 

 
 - ajantasainen kaupparekisteriote 
 - rekisteritiedot  
 - toimintasuunnitelma  
 - tutkintotodistukset 
 - palvelun vastuuhenkilötiedot 
 - omavalvontasuunnitelma 
  
 
Päätösesitys (hvp):  Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ja merkitä rekisteriin Gubbe 

Sydänystävä Oy:n ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen 
tuottamisesta koskien kotipalvelun tukipalveluja vanhuksille.  

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Perusturvalautakunta § 95 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asia ei ole julkinen (Ohm. 35) 
 
Ptltk § 95   
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Perusturvalautakunta § 96 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaalityöntekijän viran aukijulistaminen 
 
Ptltk § 96  
 Sosiaalityöntekijän virka on määräaikaisesti täytettynä 31.12.2021 

saakka, joten virka on täytettävä uudelleen 1.1.2022 alkaen. 
  
 Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 myöntänyt täyttöluvan 

sosiaalityöntekijä viran täyttämiseksi. 
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta julistaa sosiaalityöntekijän viran haettavaksi. 

Viran kelpoisuusehtona  on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Ha-
kuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla ja 
kunnan kotisivuilla. 

 
Päätös: Perusturvalautakunta päättää sosiaalityöntekijän viran hakuajaksi  

3.1.2022 - 31.01.2022. Haastatteluryhmään valittiin puheenjohtaja 
Matti Jokela ja varapuheenjohtaja Anne Meskus. 
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Perusturvalautakunta § 97 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Ptltk § 97 Valvira 
 - yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopet-

taminen, Hippo Terapiaklinikka Oy, Dnro V/34725/2021 
 - yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 

muuttaminen, Mehiläinen Oy, Dnro V/34908/2021 
 - yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy, Dnro V/36140/2021 
  
 Sosiaali- ja terveysministerö 
 - epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet alueilla, 

VN/31452/2021 
 - omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022, kuntainfo 7/2021 
 - toimeentulotuen perusosa 2022, kuntainfo 8/2021 
 
 
 - hinnankorotus 1.1.2022, ONNI hoiva, Med Group Oy 
 - tiedonkeruun muutos, THL 6142/5.09.00/2021 
  
 
Päätösesitys (hvp): Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 98 16.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaista 
 
Ptltk § 98 Hyvinvointipäällikkö kertoi ajankohtaisista asioista: 
  
 -koronatilanne 
 -sote-kilpailutuksen tilanne 
 -hyvinvointipäällikön virka 
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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: 80-86, 88-98 
 
 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  87   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 €. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


