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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Rannio Jorma
Halonen Juha
Heikkinen Pertti
Hirvonen Pave
Niiranen Anne
Tuhkanen Helmimarja
Tabell Mari

17:00 - 18:45
17:00 - 18:45
17:00 - 18:45
17:00 - 18:45
17:00 - 18:45
17:00 - 18:45
17:00 - 18:45

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Vammelvirta Irina

Muu

Katainen Matti

17:00 - 18:45

Walden Anne
Leskinen Rainer
Merja Korhonen

17:00 - 18:45
17:00 - 18:30
17:00 - 18:45

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset

Jorma Rannio
puheenjohtaja

Merja Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 105 - 114

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 3.11.2020

Juha Halonen
pöytäkirjantarkastaja

Helmimarja Tuhkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla. 04.11.2020
Todistaa

Ptk tark.

Merja Korhonen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 03.11.2020 § 105

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 29.10.2020
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 29.10.2020 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: Palvelulautakunta.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Päätös

Puheenjohtaja totesi palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 106

12/2020

4

03.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
PALVLTK 03.11.2020 § 106

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Juha Halonen ja
Helmimarja Tuhkanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Halonen ja Helmimarja Tuhkanen
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Sosiaali- ja terveysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
PALVLTK 03.11.2020 § 107
600/02.02.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn,
anne.walden@lapinlahti.fi, 050 438 0323
Kunnanhallituksen 7.9.2020 antama talousarvioraami (§162) vuodelle 2021 on
sosiaali- ja terveysosaston osalta 37 800 000 €, 830 000€ vuoden 2020
talousarviota suurempi. Raami on annettu osastokohtaisesti, ei tulosalueittain.
Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio ylittää raamin 472 000€ korona kulujen
osalta.Talousarvion loppusumma on 38 303 000€
Sosiaali- ja terveysosaston tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden sekä
sosiaalisen turvallisuuden edistäminen ja kansansairauksien ehkäisy.
Kansallinen terveysarkisto (Kanta) /Potilastiedon ja sosiaalitiedon arkiston
käyttöönotto -hanke yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu. Maakunnallinen
tulevaisuuden sote, Posote20 -kehittämistyö jatkuu. Lapinlahden sosiaali- ja
terveyspalvelujen palveluverkkoselvityksen laatiminen palvelujen turvaamiseksi,
palveluiden ja toimintojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi sekä
kustannusten hillitsemiseksi.
1. Maakunnallisen soten rakenteiden kehittämistyössä ja tulevaisuuden
sotekeskuksen kehittämistyössä mukana olo
2. Vaikuttavia näyttöön perustuvia menetelmiä käytetään palvelujen
vaikuttavuuden varmistamiseksi ja todentamiseksi
3. Ennakoivan ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteutuminen
monialaisena yhteistyönä mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen
ehkäisemiseksi
4. Lasten ja perheiden palveluiden toteutuminen moniammatillisena ja
monitoimijaisena yhteistyönä, mm. perhekeskusmallin kehittäminen ja ennalta
vahvistavan toiminnan juurruttaminen kuntaan
5. Edistetään henkilöstön työhyvinvointia ja tuetaan työssä jaksamista varhaisen
välittämisen mallin mukaisesti. Uutena käytäntönä työyhteisösovittelun käyttö
haastavissa työyhteisön ristiriitatilanteissa.
Sosiaalityö
LAPE-työtä viedään eteenpäin yhteistyössä muiden kunnan toimijoiden sekä
maakunnan kuntien yhteistyönä. Sosiaalityön osalta ollaa mukana maakunnallisen
yhteistyön kehittämisessä erityistä osaamista vaativissa tehtävissä mm.
perheoikeudelliset palvelut. Perhekeskustoimintamallin käytäntöön vieminen,
monitoimijaisen mallin mukaisesti ja sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin
kehittäminen.
Vammais-ja kehitysvammapalvelut
Omien asumisyksiköiden käyttö ensisijaista, Vaalijalan kustannusten hillitseminen
ja kotona asumisen tukeminen.
Perusterveydenhuolto
Tehostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Sähköisten palvelujen
kehittäminen jatkuu. Hammashuollossa ostetaan oikomishammaslääkärin
työpanosta. Osaston paikkalukua pienennetään 10:llä paikalla.Henkilöstön
mitoituksessa huomioidaan pakkaluvun pienennys sekä potilaiden hoidon tarve.
Erikoissairaanhoito
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Erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä, YläSavon Sote ky:ltä sekä yksittäisiltä palveluntuottajilta. Määrärahoja on varattu
sairaanhoitopiirin esityksen mukaisesti.
Vanhuspalvelut
Henkilöstömitoitusten saattaminen vanhuspalvelulain määrittämälle tasolle,
palveluseteli käyttöönotto asiakkaiden hoidon turvaamiseksi tehostetussa
palveluasumisessa ja kotihoidossa ja intervallihoidon järjestäminen Kielon Csolussa.
Ruokapalvelut
Valmistuksen keskittäminen, Monarin keittiö muuttuu palvelukeittiöksi uuden
koulun avaamisen myötä. Lapinlahdella valmistuskeittiöitä on v. 2021 alkaessa
yksi ja Varpaisjärvellä toinen. Tavoitteena myös henkilöstön työnkierto.
Ympäristöterveydenhuolto
Palvelut ostetaan Siilinjärven kunnan hallinnoimalta yhteistoiminta-alueelta.
Liitteinä ovat sosiaali- ja terveysosaston talous- ja toimintasuunnitelma sekä
tuloslaskelma vuodelle 2021.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021
talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021
talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen
kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.
Pöytäkirjamerkintä: Juha Halonen esitti, että Lapinlahden kunnassa selvitetään
mahdollisuus kokeiluun, jossa esimerkiksi kotihoidossa muodostettaisiin
itseohjautuva tiimi niin sanotun buurtzorgin mallin mukaisesti. Tämä olisi yksi
vaihtoehtoinen malli toiminnan kehittämiseen ja pilotissa huomioitaisiin myös
esimiestyö. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
PALVLTK 03.11.2020 § 108
600/02.02.00/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen
antama raami ja se on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa.
Sivistysosaston talousarvio 2021 vastaa kunnanhallituksen 7.9.2020 § 162
esittämää raamia 13 350 000 euroa.
Talousarvioesitys säilyttää vuodella 2021 pääsääntöisesti vuoden 2020
talousarvion toiminnot. Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat
kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen sekä kansalaisopiston tuntien leikkaaminen
9000 tunnista 8000 tuntiin.
Liitteinä sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma sekä tuloslaskelma
vuodelle 2021.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2021 talous- ja
toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2021 talous- ja
toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen
kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.
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Kokoomuksen valtuustoaloite
Kunnanhallitus 10.08.2020 § 157

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Lapinlahden lukioiden
osalta selvityksen tekemisestä siitä, miten ja minkälaista apua opiskelijat
opinnoissaan tarvitsevat ja ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.
Aloitteessa esitetään, että oppimisen tuen tarpeita selvitetään yhdessä oppilaiden
kanssa. Lisäksi siinä esitetään myös selvitettäväksi, onko syksyllä tarjolla
hankkeita, joiden avulla saataisiin taloudellista helpotusta tai jopa palkattua
avustaja koululle.
Aloitteessa esitetään myös Lukioon hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin pyritään jalkauttamaan
Lapinlahden lukioihin sekä vastaavien toimenpiteiden monistamisesta yläkouluun
ns. varhaisen vaikuttamisen mallin mukaisesti.
Aloitteessa todetaan lukion tärkeys imagollisesti, markkinoinnillisesti ja
lapsiperheiden näkökulmasta. Lapinlahden kunnalla ei ole varaa menettää lukion
hyvää mainetta, vaan sitä tulee päinvastoin parantaa entisestään. Lukio-opiskelu
on murroksessa, eikä nuorten elämä juuri tuossa elämänvaiheessa varmasti ole
helpoin mahdollinen. Meidän aikuisten on kuitenkin tehtävä kaikkemme, että
nuoret pääsevät opinnoissaan riittävän hyviin saavutuksiin, jaksavat henkisesti ja
pystyvät iloitsemaan omien tavoitteidensa saavuttamisesta. Lapinlahti tarvitsee
nuoria, perheitä, tulevia asukkaita. liman toimivaa ja haluttua lukiota,
murennamme omaa vahvuuttamme olla varteenotettava paikka lapsiperheiden
asuinpaikaksi.
Tehty valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelulautakunnan
valmisteltavaksi. Selvityksestä ja suunnitelluista toimenpiteistä tulee raportoida
30.11.2020 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsialoitteen tiedoksi ja lähetti sen palvelulautakunnan
valmisteltavaksi. Selvityksestä ja suunnitelluista toimenpiteistä tulee raportoida
30.11.2020 mennessä.

PALVLTK 03.11.2020 § 109
522/12.00.01.00/2020
Valmistelija

Lukion rehtori Juhani Sammallahti, 040 488 3251,
juhani.sammallahti@opedu.lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on käsitellyt 10.8.2020 §157 Lapinlahden Kokoomuksen
valtuustoaloitteen Lapinlahden lukion vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tuloksiin
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reagoimiseksi. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen palvelulautakunnalle
valmisteltavaksi.
Kyselyiden tuloksia esitettäessä ja referoidessa on varmistuttava, että asiat
esitetään siten kuin ne lähdemateriaalissa ovat olleet. Lisäksi tuloksia
tarkastellessa fokus tulee kiinnittää ennemmin indikaattorien kehittymisen
suuntaan kuin prosenttiosuuksien suuruuteen. Tällä tarkastelutasolla on
nähtävissä, että lukion 1. ja 2.vuosikurssien opiskelijoiden hyvinvointi
vertailuvuosien 2017 ja 2019 välillä on usealla osa-alueella huonontunut.
Hyvinvoinnissa on kuitenkin tapahtunut myös positiivista kehittymistä erityisesti
niillä osa-alueilla, jotka ovat lukion ydintehtävää, opettamista ja opetuksen
järjestämistä. Lukio toimii pääsääntöisesti muiden tahojen tarjoamien
tukipalveluiden ja muiden yhteistyöverkostojen varassa. Lukiolaisten hyvinvoinnin
kannalta on tärkeää, että resurssit ovat riittävät niin lautakunnan vuosittain
määrittämän tuntikehyksen, kouluterveydenhuollon kuin opiskeluhuollon tasolla.
Lukiokoulutus saa rahoituksen valtionosuusrahoitusjärjestelmän kautta ja sen
suuruus määräytyy tilastointipäivänä lukion nuorten tai aikuisten oppimäärää
suorittavien opiskelijoiden mukaan. Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio seuraa
aktiivisesti OPH:n valtionavustushakuja ja osallistuu niihin, mikäli ne vastaavat
lukion tai sen opiskelijoiden tarpeita. Lukiossa on tänä syksynä käynnistynyt
Tukea -hanke, jonka toimenpiteet kohdistetaan kevään etäopetusjakson
synnyttämien oppimisvajeiden paikkaamiseen sekä opiskelijoiden lisääntyneeseen
ohjauksen ja tukitoimien tarpeisiin opiskelijoille tehdyn kartoituksen mukaisesti.
THL:n kouluterveyskyselyyn 2019 vastanneista 42 % ei syönyt aamupalaa kun
taas syksyn 2020 lukion omassa kyselyssä vastanneista 84 % ilmoitti syövänsä
aamupalan. Suurin osa opiskelijoista syö päivittäin koululounaan tai käyvät
hakemassa lounaan kaupasta tai menevät hyppytunnilla kotiin syömään.
Opiskelijat kokevat, että ruokala on viihtyisä, kouluruoka on monipuolista ja
ruokailulle varattu aika on riittävä. Ruokapalvelu on toteuttanut toisen asteen
ruokailussa nykyiset suositukset niiltä osin kuin suosituksissa lukee ja lounaalla on
ollut tarjolla toinen vaihtoehto elokuusta 2020 lähtien.
Toimenpiteiden monistaminen yläkouluun ns.varhaisen vaikuttamisen mallin tavoin
on koulun kannalta hankala ymmärrettävä. Varhaisen vaikuttamisen malli on
työntekijöitä koskeva malli, joka Lapinlahdellakin on käytössä. Oppilaiden ja
opiskelijoiden tuki suunnitellaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella
oppilaitoskohtaisesti. Perusopetus ja lukio toimivat myös eri lainsäädännön
mukaan, jolloin perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskeluhuoltoa ei ole
mielekästä verrata toisiinsa.
Kokoomuksen valtuustoaloite oheismateriaalina.
Kokouksen liitteenä laajempi selvitys valtuustoaloitteeseen.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle liitteen mukaisen selvityksen
kokoomuksen valtuustoaloitteeseen Lapinlahden lukion vuoden 2019
kouluterveyskyselyn tuloksiin reagoimiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Lukuvuoden 2021-2022 koulutyöpäivät
PALVLTK 03.11.2020 § 110
724/12.00.01.00/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Perusopetuslain 23 § 1 momentin mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muiksi arkipäiviksi kuin lauantaiksi
sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2021-2022
itsenäisyyspäivä on maanantai, loppiainen torstai ja vapunpäivä sunnuntai, joten
työpäiviä on 188. Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8.
Perusopetusasetuksen mukaan koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä. Vuonna 2022 koulutyö tulee päättää näin ollen 4.6.2022. Muutoin
kunta saa vapaasti päättää koulupäivien sijoittelusta.
Esitys koulutyöpäivistä on liitteenä.
Esityksen mukaan syyslukukausi alkaisi 12.8.2021 ja päättyisi 22.12.2021.
Kevätlukukausi alkaisi 7.1.2022 ja päättyisi 4.6.2022. Syysloma olisi viikolla 42 ja
talviloma viikolla 10.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön luvun 5 § 24 mukaan palvelulautakunta
päättää koulutyöpäivistä.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy lukuvuoden 2021-2022 koulutyöpäivät liitteen
mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Työntekijän valinta hammaslääkärin virkaan
PALVLTK 03.11.2020 § 111
715/01.01.01.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 050 438 0323,
anne.walden@lapinlahti.fi
Lapinlahden terveyskeskuksen hammashuollossa oli 12.10.2020 saakka
haettavana hammaslääkärin virka. Virkaan valittavan tulee olla Suomessa
laillistettu hammaslääkäri. Edellytämme hyvää suomenkielen taitoa. Lisäkoulutus
ja kokemus oikomishoidosta katsotaan eduksi. Työntekijöiltä edellytämme
tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Virkaan valitun on toimitettava
hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista
ml. huumeseulan tulos. Virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Virkaan tuli määräaikaan mennessä kaksi hakijaa, joista yksi hakija perui
hakemuksensa. Yksi hakija haastateltiin 27.10.2020.
Haastatteluryhmään kuuluivat palvelulautakunnan puheenjohtaja Jorma
Rannio,vastaava hammaslääkäri Marja-Liisa Lappalainen ja sosiaali- ja
terveyspalveluiden johtaja Anne Walden.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti hammaslääkärin virkaan valittavaksi
hammaslääketieteen lisensiaatti --------------. Hänellä on virkaan vaadittu pätevyys
ja haastattelun perusteella hän on sopiva tehtävään. Haastattelutyöryhmän
mielestä hänellä on hyvät edellytykset tehtävään haastattelussa ja hakemuksessa
esiin tulleiden tehtävän kannalta merkityksellisten henkilökohtaisten
ominaisuuksien vuoksi.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta valitsee hammaslääkärin virkaan hammaslääketieteen
lisensiaatti. --------------. Viran hakuilmoituksen mukaisesti valitulle määrätään
kuuden kuukauden koeaika. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ml. huumetestin tulos.
Palkasta päättää henkilöstöjaosto.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Terveyskeskuslääkärin irtisanoutuminen
PALVLTK 03.11.2020 § 112
684/01.01.04/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 050 438 0323,
anne.walden@lapinlahti.fi
Terveyskeskuslääkäri ------------- on irtisanoutunut terveyskeskuslääkärin virasta
1.2.2021 alkaen.
Hallintosäännön 74 §:m mukaan ilmoitus palvelussuhteen päättämisestä
saatetaan tiedoksi palvelussuhteeseen ottaneelle viranomaiselle. Asiasta ei tehdä
varsinaista päätöstä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi terveyskeskuslääkäri ------------irtisanoutumisen.
Virka ilmoitetaan julkisesti haettavaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 03.11.2020 § 113
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aluehallintoviraston päätös/Tartuntatautilain 58§:n mukainen
päätös Itä-Suomen avin toimialueelle
OKM:n ja THL:n ohje yleisötilaisuuksista, kokoontumisista ja
julkisten tilojen käytöstä
Aluehallintoviraston päätös/Ilmoituksenvaraisten
sosiaalipalvelujen rekisteröinti/Hoivasavo Jorma Sonninen
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/AudioBalance Excellence Oy
Valviran päätös/ Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen/Premius Kuntoutus Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen/Premius Kuntoutus Oy
Aluehallintoviraston päätös/Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen/SawoCare Oy
Aluehallintoviraston ilmoitus/Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta/SawoCare Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
ja toimipaikkojen nimenmuutos/Stella kotihoito Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen/Vetrea terveys Oy
Valviran päätös/Valvonta-asia
OKM:n kirje yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien
vuoden 2021 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha
Validian tiedote
Evantia Oy:n palveluhinnasto 2021
Päiväkotien ja koulujen ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilakyselyn tulokset
Vaalijalan palveluhinnasto 2020-2021
Sivistysosaston alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.9.31.10.2020
Sosiaali- ja terveysosaston alaisten viranhaltijoiden päätökset
ajalta 1.9.-31.10.2020

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Muut asiat
PALVLTK 03.11.2020 § 114

Seuraavat lautakunnan kokoukset 24.11.2020 klo 17.00 ja 15.12.2020 klo 17.00.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 105, § 106, § 107, §
108, § 109, § 112, § 113, § 114

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 110, § 111
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.

17

