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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä
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Vammelvirta Irina
Halonen Juha
Heikkinen Pertti
Hirvonen Pave
Niiranen Anne
Tuhkanen Helmimarja
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Katainen Matti
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Huovinen Aino
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Leskinen Rainer
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kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
johtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

etäyhteys

Allekirjoitukset
Jorma Rannio
puheenjohtaja

Sanna Nissinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 94 - 104

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 22.9.2020
Anne Niiranen
pöytäkirjantarkastaja

Irina Vammelvirta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla. 23.09.2020
Todistaa

Ptk tark.

Sanna Nissinen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 22.09.2020 § 94

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin
välityksellä palvelulautakunnan varsinaisille jäsenille ja kunnanhallituksen
edustajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa kohdassa: Palvelulautakunta
Palvelulautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 17.9.2020
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu17.9.2020 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: Palvelulautakunta
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Päätös

Puheenjohtaja totesi palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
PALVLTK 22.09.2020 § 95

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Anne Niiranen ja
Irina Vammelvirta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Niiranen ja Irina Vammelvirta.
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Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sosiaali- ja
terveysosastolla/elokuu 2020
PALVLTK 22.09.2020 § 96
375/02.02.02/2020

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401,
aino.huovinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan osastopäälliköiden on
laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja
tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan
oman lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston
kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.
Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön
toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan
ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina.
Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Maaliskuussa
alkaneen koronaviruksen aiheuttaman covid-19- pandemian johdosta sosiaali- ja
terveysosaston toimintaa on muutettu poiketen hyväksytystä talousarviosta ja
suunnitelmasta.
Lisäksi oheismateriaalina on tilinpäätösennuste taulukkomuodossa heinäkuun ja
elokuun toteumien perusteella. Ennusteen mukaan talousarvio tullee ylittymään
noin 1 695 000 euroa. Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu
merkittävästi koronaepidemian etenemisestä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali
Sosiaali- ja terveysosaston toteumaraportti 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset 9 2020, lautakuntaan
Sote_ennuste_2020 1-8

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 97

11/2020

6

22.09.2020

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla
31.8.2020
PALVLTK 22.09.2020 § 97
375/02.02.02/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion
määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi
tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan
kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista
antaa taloussihteeri.
Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön
toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan
ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina.
Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta.
tilanteessa. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet
valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Osa tavoitteista on jäänyt
toteutumatta koronapandemiasta johtuen. Toimintaa on joudutta karsimaan
useissa eri yksiköissä ja palveluiden tuottamiseksi on kehitetty uudenlaisia
menetelmiä. Elokuun alusta alkaen toiminta on ollut kaikissa yksiköissä normaalin
kaltaista. Kaikissa yksiköissä on noudatettu THL, OKM, OPH, Avin ja opetuksen
järjestäjän antamia ohjeistuksia koronaan liittyen.
Taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun
2020 tilanteen mukaisesti.
Perusopetuksessa toimintamenot tulevat alittumaan reilusti. Syynä allittumiseen
tulevat olemaan palkkakustannusten sijaiskustannusten pienentyminen
etäopetuksen aikana, jolloin osa henkilökunnasta oli siirrettynä muihin tehtäviin.
Myös koulukuljetuksissa tulee kevään osalta merkittävää säästöä.
Perusopetuksen talouasarvio on ennusteen mukaan 250 000 euroa ylijäämäinen.
Lukion tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.
Kuttuuri- ja nuorisopalveluissa tulot ja menot alittuvat. Menojen alitus on
merkittävästi suurempi kuin tulojen vähentyminen. Tulot alittuvat noin 50 000 €.
Tulojen vähentyminen johtuu kansalaisopiston makutulojen laskusta. Menojen
alitus johtuu palkkakustannusten pienentymisestä koronaepidemian aikana.
Toimintamenot alittuvat 110 000 €. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden talousarvio on
ennusteen mukaan 60 000 ylijäämäinen.
Varhaiskasvatuksessa tulot toteutuvat ennusteen mukaisesti. Meno alittuvat
250 000 €. Osa palkoista jää toteutumatta lomautusten ja työntekijöiden muihin
yksikköihin siirtymisen takia. Kokonaisuudessaa varhaiskasvatuksen talousarvio
on 250 000 € ylijäämäinen.
Tukipalveluiden toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi haettujen hankkeiden
toteutuminen. Sekä tulot että menot kasvavat 50 000 €. Tukipalveluiden
talousarvio talousarvion mukainen.
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Kokonaisuudessa sivistysosaston toimintatulot alittuvat 49 000 euroa ja menot
alittuvat 560 000 euroa. Toimintakate alittuu 511 000 eurolla. Tilikauden
tilinpäätösennuste sisäiset erät huomioonottaen tulee olemaan 481 000 euroa
ylijäämäinen.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali
Sivistysosaston talousarvion toteuma 31.8.2020
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Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarvion muuttaminen
PALVLTK 22.09.2020 § 98
642/02.02.00/2020

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401,
aino.huovinen@lapinlahti.fi
Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan
sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa kaikilla tulosalueilla.
Talousarviota tulee muuttaa seuraavin osin:
Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua
enemmän palvelujen oston osalta ja vähemmän avustuksien osalta.
Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat ja menot ylittyvät
henkilöstömenojen osalta varatun määrärahan. Ylitys johtuu koronainfektion
aiheuttamasta lisähenkilöstötarpeesta. Menot alittuvat avustusten osalta.
Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion koronainfektion
aiheuttamasta asiakasmaksutulojen pienemmästä kertymästä johtuen.
Yleisvaarallisen tartuntataudin hoito ja tutkimus on potilaalle maksustonta.
Menojen osalta on ylitystä palkkojen sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostossa.
Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ovat alittumassa palvelujen ostojen
osalta. Sairaanhoitopiirin alijäämän kuntaosuusmaksu tulee maksettavaksi.
Vanhuspalvelujen tulosalueella tulot ylittyvät asiakasmäärän kasvun ja
valtionkonttorin korvauksen vuoksi, menot ylittyvät palkkojen ja
henkilöstösivukulujen sekä palvelujen oston ja tarvikkeiden osalta.
Ruokapalvelujen tulosalueella tuloja kertyy vähemmän kuin talousarviossa on
arvioitu.
Ympäristöterveydenhuollon osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti.
Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysosaston nettomenot ylittävät talousarvion noin
1 695 000 €. Liitteenä on esitys talousarviomuutoksista.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarviota liitteen mukaisesti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset 9 2020, lautakuntaan
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Talousarvion 2020 muutos sivistysosastolla
PALVLTK 22.09.2020 § 99
642/02.02.00/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
31.8.2020 tilinpäätösennusteen perusteella sivistysosaston toimintatulot ja
toimintamenot eivät toteudu kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Talousarviota
tulee muuttaa sivistysosaston osalta siten, että tilikauden toimintakatetta
muutetaan 511 000 euroa arvioitua pienemmäksi.
Perusopetuksessa toimintamenot tulevat alittumaan reilusti. Syynä allittumiseen
tulevat olemaan palkkakustannusten sijaiskustannusten pienentyminen
etäopetuksen aikana, jolloin osa henkilökunnasta oli siirrettynä muihin tehtäviin.
Myös koulukuljetuksissa tulee kevään osalta merkittävää säästöä.
Perusopetuksen talousarvio on ennusteen mukaan 250 000 euroa ylijäämäinen.
Lukion tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.
Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa tulot ja menot alittuvat. Menojen alitus on
merkittävästi suurempi kuin tulojen vähentyminen. Tulot alittuvat noin 50 000 €.
Tulojen vähentyminen johtuu kansalaisopiston maksutulojen laskusta. Menojen
alitus johtuu palkkakustannusten pienentymisestä koronaepidemian aikana.
Toimintamenot alittuvat 110 000 €. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden talousarvio on
ennusteen mukaan 60 000 ylijäämäinen.
Varhaiskasvatuksessa tulot toteutuvat ennusteen mukaisesti. Menot alittuvat
250 000 €. Osa palkoista jää toteutumatta lomautusten ja työntekijöiden muihin
yksikköihin siirtymisen takia. Kokonaisuudessaa varhaiskasvatuksen talousarvio
on 250 000 € ylijäämäinen.
Tukipalveluiden toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi haettujen hankkeiden
toteutuminen. Sekä tulot että menot kasvavat 50 000 €. Tukipalveluiden
talousarvio on talousarvion mukainen.
Kokonaisuudessa sivistysosaston toimintatulot alittuvat 49 000 euroa ja menot
alittuvat 560 000 euroa. Toimintakate alittuu 511 000 eurolla.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sivistysosaston vuoden 2020 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Sivistysosasto lisätalousarvio 2020
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Perusopetuksen tunnit lukuvuodelle 2020-2021
PALVLTK 22.09.2020 § 100
191/12.00.01.00/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Palvelulautakunta on kokouksessaan 25.2.2020 § 23 päättänyt perusopetuksen
tunneista lukuvuodelle 2020-2021 seuraavasti:
Martikkalan koulu
Paloisten koulu
Nerkoon koulu
Alapitkänkoulu
Matin ja Liisan koulu
Varpaisjärven koulu

81
59
138
167
1161
466

Tämän päätöksen jälkeen perusopetuksen koulut ovat saaneet valtion
erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2020,
Tutor-hankkeen rahoitusta sekä valtion erityisavustusta koronan vaikutusten
tasoittamiseen.
Lapinlahden kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta
päätöksellä OKM/669/520/2020 esi- ja perusopetuksen koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksien tasaamiseen. Rahoituksen suuruus oli
20 000 € ja hankkeen kokonaiskustannusarvio 21 000 €. Hankerahaa käytetään
tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen lisäämiseen.
Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta päätöksellä
OKM/193/520/2020 Hyvinvoinnin ja tasa-arvon lisäämiseksi esi- ja
perusopetuksessa. Avustusta saatiin yhteensä 190 000 € ja hankkeen
kokonaiskustannusmäärä on yhteensä 228 000€. Hankkeen rahoitusta käytetään
jakotuntien lisäämiseen sekä rinnakkaisopetuksessa työskentelevien
erityisopettajien palkkaamiseen.
Tutorhankkeessa käytetään Valtion erityisavustusta päätöksellä 226/2044/2019
Tutoropettajien toiminnan ja osaamisen. Avustusta saatiin 12 903 € ja hankkeen
kokonaiskustannus on yhteensä 16 129 €. Tutoropettajahankkeen rahoitusta
käytetään mm. opettajien säännöllisten tutortuntien korvaamiseen.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta päättää lisätä lukuvuoden 2020-2021 vuosiviikkotunteja
seuraavasti:
Perusopetuksen
vuosiviikkotuntien
lisäys tunnit 20202021

Palvelulautakunnan päätös
25.2.2020

Valtion
erityisavustus
tasa-arvoa esija
perusopetusta
edistäviin
toimenpiteisiin

Valtion
erityisavustus
koronan
vaikutusten
tasoittaminen

Tutorhanke

Yht

Martikkalan koulu

81

4

1

0,5

86,5

Paloisten koulu

59

2

2

0,5

63,5
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Nerkoon koulu

138

30

1

0,5

169,5

Alapitkän koulu
Matin ja Liisan
koulu

167

5

2

0,5

174,5

1161

24

10

4

1199

466

4

4

2

476

Varpaisjärven koulu

Lisäksi Nerkoon koululle sekä Varpaisjärven koululle palkataan tasa-arvoa
edistävän hankkeen rahoituksella määräaikaiset koulunkäynninohjaajat.
Kunkin koulun tuntimäärä sisältää koulun kaikki tunnit (esim. opetustunnit,
erityisopetus, tukiopetus, luokanvalvojan korvaus). Koulun rehtori vastaa
tuntimäärän kohdentamisesta eri tarkoituksiin.
Päätös

Palvelulautakunta päätti lisätä lukuvuoden 2020-2021 vuosiviikkotunteja taulukon
mukaisesti.
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Terveyskeskushammaslääkärin virkasuhteen päättyminen
PALVLTK 22.09.2020 § 101
626/01.01.04/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401,
aino.huovinen@lapinlahti.fi
Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt hammaslääkäri ******************* pysyvän
työkyvyttömyyseläkkeen 1.9.2020 alkaen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:ssä (virkasuhteen päättyminen
ilman irtisanomista) on virkasuhteisia koskeva määräys:
Kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi
työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, virkasuhde päätyy ilman irtisanomista ja
irtisanomisaikaa, sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltijan
oikeus sairausajan palkan saamiseen on päättynyt
tai tiedoksisaantikuukauden päättyessä, jos työnantaja on saanut
työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tiedon tätä myöhemmin.
Hallintosäännön 74 §:n mukaan ilmoitus palvelussuhteen päättämisestä saatetaan
tiedoksi palvelussuhteeseen ottaneelle viranomaiselle. Asiasta ei tehdä varsinaista
päätöstä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi terveyskeskushammaslääkäri
***************** virkasuhteen päättymisen. Virka ilmoitetaan haettavaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunto hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi
PALVLTK 22.09.2020 § 102
647/03.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anne Waldèn, 0504380323,
anne.walden@lapinlahti.fi
STM pyytää lausuntoanne aiheesta:
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö,
sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta hallitusohjelman mukaisesti.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja
perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti
tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden
saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä
kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen
saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on
kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja
yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin
vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan
johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena
on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan
ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.
Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista
ehdotetuilla säännöksillä.
Lausuntopyyntö asiakirjoineen on luettavissa
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db84481bafc744

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan lausunnon ehdotuksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi Lapinlahden kunnan
lausuntona hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle 28.9.2020.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyi osaltaan lausunnon ehdotuksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi Lapinlahden kunnan
lausuntona hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle 25.9.2020
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 22.09.2020 § 103
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aluehallintoviraston päätös/tartuntatautilain 58§:n mukainen
päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
OKM ja THL ohje/koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä
julkisten tilojen käytössä
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Vetrea Terveys Oy
Nuorisotoimi 1.1.-30.6.2020
Aluehallintoviraston kirje 21.8.2020/koronaviruksen ehkäiseminen
esi-, perus- ja lukio-opetuksessa
OKM ja THL suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjille koronavirusepidemian aikana (4.8.2020)
OKM ja THL suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä
lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön
ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian
aikana
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen/Conerod Oy
STM kuntainfo/Toimeentulotuen myöntäminen kasvomaskeihin
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Attendo Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan toimintakuntien lisääminen/Medical Revolution Oy
Valviran ja Aluehallintoviraston ohje/Yksityisten
päihdehoitoyksiköiden toimintaedellytykset asiakasturvallisuuden
varmistamiseksi
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Attentio Oy
Sivistysosaston alaisten viranhatijoiden päätökset ajalta 1.31.8.2020
Sosiaali- ja terveysosaston alaisten viranhaltijoiden päätökset
ajalta 1.-31.8.2020

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
PALVLTK 22.09.2020 § 104

Palvelulautakunnan iltakoulu torstaina 8.10.2020 klo 17.00.
Palvelulautakunnan seuraava kokous tiistaina 27.10.2020 klo 17.00.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 94, § 95, § 96, § 97, §
98, § 99, § 101, § 102, § 103, § 104

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.

17

LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2020

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 100
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätöksen tehneeltä
Lapinlahden kunnan toimielimeltä kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
8 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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