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Nimi
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Tehtävä

Lisätiedot
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Niiranen Anne
Tuhkanen Helmimarja
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Allekirjoitukset

Jorma Rannio
puheenjohtaja

Merja Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 125 - 135

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 15.12.2020

Juha Halonen
pöytäkirjantarkastaja

Irina Vammelvirta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla. 16.12.2020
Todistaa

Ptk tark.

Merja Korhonen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 15.12.2020 § 125

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 10.12.2020
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 10.12.2020 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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Pöytäkirjantarkastajien valinta
PALVLTK 15.12.2020 § 126

Päätösehdotus

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Halonen ja Irina Vammelvirta.
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Vasemmistoliiton valtuustoaloite asumispalveluista
Kunnanhallitus 13.01.2020 § 9

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Vasemmiston valtuustoryhmä on tehnyt 10.12.2019 valtuustoaloitteen
hoivaosaston palauttamisesta.
Aloitteessa todetaan, että asumispalvelut ovat vuokrasuhteeseen
perustuva asumisen vaihtoehto palvelutalossa silloin, kun asiakas ei enää
pysty asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja tukipalveluiden turvin.
Asumispalveluiden tavoitteena on asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien säännölliseen arviointiin perustuva hoiva, hoito ja huolenpito
kodinomaisessa ympäristössä asiakasta kunnioittaen ja toimintakykyä
parantaen.
Aloitteessa esitetään, että hoivan tarpeen lisääntymisen vuoksi
vanhuspuolella ryhdyttäisiin palauttamaan hoivaosaston vuodepaikat esim.
yhdeksän paikan lisäyksenä tulevina vuosina.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen
palvelulautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen
palvelulautakunnan käsiteltäväksi.

PALVLTK 15.12.2020 § 127
3/05.17.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 050 4380323,
anne.walden@lapinlahti.fi
Vasemmiston valtuustoryhmä on tehnyt 10.12.2019 valtuustoaloitteen
hoivaosaston palauttamisesta.
Aloitteessa todetaan, että asumispalvelut ovat vuokrasuhteeseen perustuva
asumisen vaihtoehto palvelutalossa silloin, kun asiakas ei enää pysty asumaan
omassa kodissaan kotihoidon ja tukipalveluiden turvin. Asumispalveluiden
tavoitteena on asukkaiden hoito- ja palvelu- suunnitelmien säännölliseen
arviointiin perustuva hoiva, hoito ja huolenpito kodinomaisessa ympäristössä
asiakasta kunnioittaen ja toimintakykyä parantaen.
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Aloitteessa esitetään, että hoivan tarpeen lisääntymisen vuoksi vanhuspuolella
ryhdyttäisiin palauttamaan hoivaosaston vuodepaikat esim. yhdeksän paikan
lisäyksenä tulevina vuosina.
Valtuustoaloite oheismateriaalina.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle selvityksenä vasemmistoliiton
valtuustoaloitteeseen asumispalveluista seuraavaa:
Hoivaosaston palauttamista tarkastellaan osana vanhuspalvelujen ja
perusterveydenhuollon osastohoidon kokonaisuutta. Tällä hetkellä vireillä on
palveluseteliuudistus tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon, tämän
eteneminen vaikuttaa myös hoivapalvelujen tarpeen arviointiin ja siihen liittyviin
ratkaisuihin. Aloitteessa esitetty yhdeksän paikkainen hoiva-osasto ei olisi
kustannustehokas henkilöstömäärä huomioiden. Vanhuspalvelulain mukaan
ratkaisu hoidon ja huolenpidon toteuttamisena pitkäaikaisena laitoshoitona on
perusteltava.
Lisäksi vanhuspalvelulaki §14 a:
” kunta voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella
laitoshoidolla vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai
asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet”.
Lisäksi vanhuspalvelulaki edellyttää palvelutarpeen arviointia asiakkaan
suoriutumisesta tavanomaisista elämän toiminnoista asuin - ja
toimintaympäristössään. Kotihoito tai kodinomainen hoito on ensisijaista ja
laitoshoitoa arvioitaessa §:n 14 a edellytykset on täytyttävä.
Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa äkillisesti on inhimillisempää hoitaa asiakas
hänen nykyisessä asuinympäristössä vahvennetun tuen turvin.
Hoivaosaston palauttaminen arvioidaan uudelleen osana vanhuspalvelujen
kokonaisuudistusta 2021. Mikäli palveluseteliuudistusta ei saada toteutumaan
käytännössä, osaston paikkaluku säilytetään 38:ssa, joka sisältää yhdeksän
pitkäaikaishoidon paikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Omaishoidon tuen määräytymis- ja maksuperusteet 1.1.2021 alkaen
PALVLTK 15.12.2020 § 128
775/05.12.00/2020
Valmistelija

Vanhustyön johtaja Elisa Pajala, 040 4883 531, elisa.pajala@lapinlahti.fi
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista
hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä.
Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2021
Tarkennetut omaishoidon tuen määräytymis- ja maksuperusteet liitteessä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveysosastossa 1.1.2021 alkaen
perittävät maksut ja määräytymisperusteet liitteen mukaisina

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen
PALVLTK 15.12.2020 § 129
814/02.05.00.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, p 050 4380323,
anne.walden@lapinlahti.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992)- ja asetuksen
(912/1992) sekä sosiaalihuoltolain 29b ja 29d § muutoksessa 1.8.2008 lukien
asiakasmaksulakiin on lisätty säännös, jonka mukaan asiakasmaksut sidotaan
indekseihin ja maksut muuttuvat joka toinen vuosi.
Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2021. Maksut liitteessä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveysosastolla 1.1.2021 alkaen perittävät
maksut liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 130

14/2020

9

15.12.2020

Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna
2021
PALVLTK 15.12.2020 § 130
774/05.00.00/2020
Valmistelija

Sosiaalityöntekijä Raija Ruotsalainen, puh. 040 488 3314,
raija.ruotsalainen@lapinlahti.fi
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2021 lukien STM:n kuntainfon
15/2020 mukaisesti (oheismateriaalina).
Perhehoitolain mukaisten palkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle
2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin
on 1,465, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2021 lukien
vuoden 2020 tasosta 1,31 prosenttia.
Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden
826,90 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien. Jos hoitopalkkio on sovittu
toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi,
korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2021 lukien 1,31
prosenttia.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee
perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2019 oli
1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,20
prosenttia.
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2021
alkaen 424,16 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee
tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2021 alkaen.
Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2021 alkaen:
Pitkäaikainen perhehoito
Maksuluokka 1 hoitopalkkio 826,90 euroa
Maksuluokka 2 hoitopalkkio 1021,05 euroa
Maksuluokka 3 hoitopalkkio 1248,91 euroa
Kulukorvaus 556,50 euroa/kk
Erityislisä 21,79 euroa/kk
Lyhytaikainen perhehoito
Maksuluokka 1 hoitopalkkio 39,75 euroa/vrk
Maksuluokka 2 hoitopalkkio 54,82 euroa/vrk
Maksuluokka 3 hoitopalkkio 68,80 euroa/vrk
Kulukorvaus 22,82 euroa/vrk
Erityislisä 3,06 euroa/vrk
Osavuorokautinen perhehoito
Hoitopalkkio 29,26 euroa/krt
Kulukorvaus 15,55 euroa/krt
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Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 3012,25 euroa
perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien
perhehoidon palkkiot ja korvaukset esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje 2021
PALVLTK 15.12.2020 § 131
811/05.00.00/2020
Valmistelija

Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Halmemies, 040 488 3312,
sirpa.halmemies@lapinlahti.fi
Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on päivittänyt Lasten ja nuorten
perhehoidon ja tukiperhetoiminnan ohjeistuksen vuodelle 2021.
Ohjeistuksessa määritellään mm. perhekodin olosuhteet, hoitopalkkion ja
kulukorvauksen suuruudet ja niiden maksamisen ehdot sekä perhehoitajan
vapaisiin liittyviä asioita. Myös tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan käytäntöä
määritellään ohjeistuksessa. Osa ohjeistuksessa määritellyistä seikoista on
suoranaisesti lainsäädäntöön pohjautuvia, osa on sopimuksenvaraisia.
Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut
775,00 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle
2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot
nousevat 1.1.2021 lukien vuoden 2020 tasosta 1,31 prosenttia. Perushoitopalkkio
on 826,90 € vuonna 2021.
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee
perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2019 oli
1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,20
prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt
tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Kulukorvaussuositus
ohjeistuksen mukaisesti on v. 2021 siten 0-16 -vuotiaista 545, 07 € ja 17-25 vuotiaista 604,98 € (summat ovat vähimmäismäärää suuremmat).

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan lastensuojelun kehittämisyksikön ja
perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Kunnan kiinteistöjen toimitilojen vuokrausperusteet
PALVLTK 15.12.2020 § 132
558/02.05.00.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn p,050 438 0323,
anne.walden@lapinlahti.fi
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.12.2020 §72 käsitellyt kiinteistöjen
toimitilojen vuokrausperusteita.
Tekninen osasto on valmistellut yhtenäisen vuokrausperusteen kunnan
omistamien kiinteistöjen vuokraamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Vuokria on
viimeksi tarkistettu vuosina 2014 - 2018.
Yhtenäisen vuokrausperusteen tavoitteena on ollut laatia kunnan
ulosvuokrattaville tiloille tasapuoliset ja läpinäkyvät vuokrausperusteet.
Pyrkimyksenä on, että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään
kunnan tiloja. Vuokrausperusteissa on nimetty kaikki kunnan vuokrattavat tilat,
niiden käyttöaika ja vuokrahinta sekä tieto keneltä tilan voi varata.
Autolämmityksen paikkojen osalta esitetään otettavaksi maksut käyttöön kuin
myös mahdollisten sähkö/hybridi -autojen lataamisen osalta. Autolämmityspaikat
ovat tähän saakka olleet maksuttomia.
Vuokrausperusteet on laadittu teknisellä osastolla, mutta kiinteistöjen toimintoja
hallinoi pitkälti kulloinenkin käyttäjätaho ja koska tilojen ja palvelujen käyttö, sekä
linjaukset vaikuttavat heihin ja hinnoitteluissa on heidän palveluja, tulee
vuokrausperusteet käsitellä myös palvelulautakunnassa. Hinnaston voimassaoloa
esitetään 1.3.2021 alkaen lukuunottamatta autolämmityspaikkoja ja sähkö/hybridi autojen lataamispaikka maksuja, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021.
Tekninen lautakunta päätti pyytää lausuntoa palvelulautakunnalta muista
vuokrausperusteista kuin autonlämmitys ja sähkö/hybridi autojen
lataamispaikkamaksuista.
Oheismateriaalina voimassaolevat vuokrausperusteet ja teknisen lautakunnan
ehdotus.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy tilojen vuokrausperusteet muilta osin kuin
pöytäliinojen vuokrauksen kohdalla todetaan: pöytäliinoja ei enää vuokrata kunnan
toimesta ja keittiön vuokrauksesta on sovittava myös ruokahuollon esimiehen
kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Päiväkodin johtajan irtisanoutuminen
PALVLTK 15.12.2020 § 133
808/01.01.04/2020
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
------------- päiväkodin johtaja --------------------- on irtisanoutunut virastaan 1.2.2021
alkaen.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön §74 mukaan viranhaltijan ilmoitus
virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta
päättäneen viranomaisen tietoon.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee irtisanoutumisen tietoonsaaduksi ja julistaa viran
julkisesti haettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 15.12.2020 § 134
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmätyö/Kyselytutkimus ItäSuomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta
Aluehallintoviraston päätös/Tartuntatautilain 58§ mukainenpäätös
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
OKM ja THL/Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä
julkisten tilojen käytössä
Savas/Hinnantarkistus 1.1.2021 alkaen
THL/Vahvistus osallistumisesta Sosiaalihuollon menetelmien
kehittäminen-pilottiin
STM Kuntainfo/Voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä
valtioioden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet
Aluehallintoviraston päätös/Nuorten Sutela Suomenniemitoimintayksikön valvonta
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2021
STM kuntainfo/Opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021
alkaen
STM Kuntainfo/Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
Aluehallintoviraston päätös/Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/toimipaikan
muutos/Puheterapia Kristalli Oy
Validia/Covid 19- pandemiasta johtuvien suojatarvikehankintojen
laskutus
STM Kuntainfo/Brexit ja Iso-Britannian uudet eurooppalaiset
sairaanhoitokortit
Aluehallintoviraston selvityspyyntö/Varhaiskasvatuksen
valvontaohjelman toteutus
Move! - kuntakohtaiset mittaustulokset syksy 2020
Viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.11.2020, joihin
palvelulautakunnalla on otto-oikeus.

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Palvelulautakunta
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15.12.2020

Muut asiat
PALVLTK 15.12.2020 § 135

Ennen kokousta vanhustyönjohtaja Elisa Pajala kertoi kotihoidon ajankohtaisista
asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Käytiin läpi sosiaali- ja terveysosaston sekä sivistysosaston talousarvion
toteutumista ja ennustetta vuodelle 2020.
Palvelulautakunnan seuraava kokous 26.1.2021 klo 17.00.
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PÖYTÄKIRJA
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 125, § 126, § 127, § 132, § 134, § 135

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 128, § 129, § 130, § 131, § 133
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.

18

