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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Rannio Jorma
Vammelvirta Irina
Halonen Juha
Heikkinen Pertti
Hirvonen Pave
Niiranen Anne
Tuhkanen Helmimarja
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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muu

Katainen Matti
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Leskinen Rainer
Walden Anne
Merja Korhonen
Haverinen Anne

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

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
sosiaaliosaston
palvelusihteeri

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Jorma Rannio
puheenjohtaja

Merja Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 45 - 58

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 27.4.2021
Irina Vammelvirta
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Ptk tark.

Merja Korhonen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 27.04.2021 § 45

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 22.4.2021
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 22.4.2021 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: Palvelulautakunta.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
PALVLTK 27.04.2021 § 46

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Pertti Heikkinen
ja Irina Vammelvirta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Heikkinen ja Irina Vammelvirta
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Valtuustoaloite Etelä-Karjalan-malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa
Kunnanhallitus 08.03.2021 § 65

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 23.2.2021 valtuustoaloitteen
Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Lapinlahden pitäisi olla maailman paras
kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on
sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.
”Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja
löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista
vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä
vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden
hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista
osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun
toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.”
Aloitteessa todetaan, että Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta
mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että
jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään
rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi
mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten
oikeusedustaja.
Aloitteen mukaan Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen
ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on
laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on
siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat
kiusaamiseen puuttumiseksi.
Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da102a47f11dae
Aloitteessa esitetään, että Lapinlahdella laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden
viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan
puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset
toimintamallit.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen
palvelulautakunnan valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.
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Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen palvelulautakunnan
valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.

PALVLTK 27.04.2021 § 47
186/12.00.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapilahti.fi

Lapinlahden sivistystoimi tekee kiinteää yhteistyötä Iisalmen Ankkuritiimin kanssa
lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi.
Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä
seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen
käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun
tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen
moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla
nuorten pariin.
Lapinlahden kunta osallistuu ankkuritiimin toiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin. Lapinahden kunta rahoittaa ankkuritiimin nuoriso-ohjaajan ja
sosiaalityöntekijän palveluita yhdessä muiden Ylä-Savon kuntien kanssa. Kaikki
lainvastaiset teot ohjataan koulusta ankkuritiimin käsittelyyn syksyllä 2020 sovitun
toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli sovittiin Lapinlahden kunnan rehtoreiden
ja ankkuritiimin kanssa.
Rehtorin velvollisuus on viedä ankkuritiimin käsittelyyn asiat, joissa täyttyy
lainvastaisuus. Rehtori tai oppilashuollon henkilöstö voi ohjata myös asianosaista
tai asianosaisen huoltajaa tekemään ilmoitus ankkuritiimille.
Käytäntöjä parannetaan edelleen kevään 2021 aikana. Sivistysosastolla on
valmisteilla toimintamalli, johon kirjataan, miten oppilaan käytöstä tuetaan eri
tilanteissa ja miten tilanteisiin puututaan moniammatillisesti. Malli jalkautetaan
sivistysosaston työntekijöille sekä moniammatillisille yhteistyötahoille lukuvuoden
2021-2022 alussa.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen
kokoomuksen valtuustoaloitteeseen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 48
§ 48

5/2021

7

15.02.2021
27.04.2021

Kuntalaisaloite Kotipalvelun lääkäri
Kunnanhallitus 15.02.2021 § 48

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Jaana Tuomainen on tehnyt 26.1.2021 kuntalaisaloitteen kotipalvelun lääkäristä.
Aloitteessa esitetään, että kotipalvelussa toimisi lääkäri, jolla ei olisi muita tehtäviä,
jotka vievät aikaa kotona olevilta vanhuksilta. Aloitteentekijän mukaan
kotipalvelussa toimii johtava lääkäri, joka on samalla myös tartuntatautien lääkäri.
Lisäksi hän toteaa, että koronan vuoksi hänen tehtävänsä vaatii enemmän
läsnäoloa muissa tehtävissä ja se aika on pois kotona olevilta vanhuksilta.
Tehty kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelulautakunnan
käsiteltäväksi 30.4.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelulautakunnan
käsiteltäväksi 30.4.2021 mennessä.

PALVLTK 27.04.2021 § 48
86/05.05.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi, p.050 4380 323
Jaana Tuomainen on tehnyt 26.1.2021 kuntalaisaloitteen kotipalvelun lääkäristä.
Aloitteessa esitetään, että kotipalvelussa toimisi lääkäri, jolla ei olisi muita tehtäviä,
jotka vievät aikaa kotona olevilta vanhuksilta. Aloitteentekijän mukaan
kotipalvelussa toimii johtava lääkäri, joka on samalla myös tartuntatautien lääkäri.
Lisäksi hän toteaa, että koronan vuoksi hänen tehtävänsä vaatii enemmän
läsnäoloa muissa tehtävissä ja se aika on pois kotona olevilta vanhuksilta.
Johtavan lääkärin/tartuntataudeista vastaavan lääkärin työhön sisältyy myös
vastaanottotyötä kotihoidossa. Koronaepidemia on aiheuttanut haasteita
lääkäreiden työajan suunnitteluun. Lapinlahden kunnan 10 lääkärin viran
resurssista kohdentuu kothoitoon 0,5 - 0,6 htv. Varpaisjärvellä kotihoidon lääkäri
työskee 0,5 - 1 pv viikossa. Lapinlahdella kotihoidosta vastaavan lääkärin työaika
on ollut 2 pv viikossa nimenomaan kotihoitoon kohdenten. Tällä hetkellä
kotihoitoon kohdistuva lääkärin työaika jakaantuu useamman lääkärin kesken.
Tällä on pyritty turvaamaan kotihoitoon kohdistuvaa resurssia koronaepidemiasta
huolimatta. Johtava lääkärikin työskentelee ajoittain edelleen kotihoidon lääkärinä.
Normaaliaikana resurssi kotihoitoon on ollut riittävä. Koronaepidemian aikana,
erityisesti loppu syksystä ja vuoden vaihteessa on ollut haasteita Varpaisjärven
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vastaanoton toteuttamisessa mm. epidemiaan liittyvien kokousten ajoittumisen
vuoksi. Tätä on kompensoitu jatkamalla vastaanottopäivää iltapäivällä pidempään.
Kun tämä ei riittänyt on pyritty suunnitttelemaan lääkäreiden työaikaa uudella
tavalla siten, että kotihoidon lääkärin vastuuta on alettu jakaa useammalle
lääkärille.Tällä hetkellä näyttää siltä, että kotihoidon lääkäriresurssin riittävyys on
turvattavissa nykyisillä lääkäriresursseilla sisäisin järjestelyin.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Kotihoidon lääkäriresurssi pidetään ennallaan, mutta sen riittävyyttä kotihoitoon
turvataa sisäisin järjestelyin suunnittelemalla lääkärien työaikaa koronaepidemia
huomioon ottaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Hammaslääkärin irtisanoutuminen
PALVLTK 27.04.2021 § 49
290/01.01.04/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi; p. 050 4380323
Hammaslääkäri -------------- on kirjallisesti ilmoittanut 6.4.2021 irtisanoutuvansa
hammaslääkärin virasta 9.5.2021 alkaen.
Hallintosäännön § 74 mukaan ilmoitus palvelussuhteen päättämisestä saatetaan
tiedoksi palvelussuhteeseen ottaneelle viranomaiselle.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi hammaslääkäri -------------irtisanoutumisen. Virka laitetaan julksesti haettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Koulupsykologin valinta
PALVLTK 27.04.2021 § 50
261/01.01.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen p. 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa on ollut avoinna koulupykologin toimi 2.8.2021 alkaen.
Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, TE-palveluiden kotisivuilla ja kunnan
verkkosivuilla.
Hakuaika päättyi 21.3.2021. Hakuajan päättymiseen mennessä toimea haki yksi
henkilö.
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan valinta valmistellaan valitsijaryhmää
käyttäen, kun kyseessä on valinta toistaiseksi voimassa olevaan virka- tai
työsuhteeseen tai yli vuoden sijaisuuteen. Valitsijaryhmään kuuluivat Matin ja
Liisan koulun apullaisrehtori Sari Jokelainen, palvelulautakunnan puheenjohtaja
Jorma Rannio sekä sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen. Lapinlahden
kunnan hallintosäännön mukaan palvelulautakunta valitsee koulupsykologin.
Valintaryhmän mielestä psykologi -------------- on haastattelun perusteella sovelias
hoitamaan koulupsykologin tehtäviä.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta valitsee koulupsykologiksi 2.8.2021 alkaen --------------.
Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ml. huumetestin
tulos sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote 30 päivän
kuluttua valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 täydentäminen/muuttaminen
PALVLTK 27.04.2021 § 51
316/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa on otettu 1.8.2016 käyttöön perusopetuksen uusi
opetussuunnitelma, jonka sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.6.2016 §35
hyväksynyt.
Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 kappaleita
1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat
ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä
15.4.19 Oppilaanohjaus
oheismateriaalina olevan Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaisesti.
Kappaleen 1.4. Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta
ohjaavat ratkaisut paikallinen osuuteen lisätään liitteen mukainen Lapinlahden
kunnan perusopetuksen oppilaanohjauksen suunnitelma. Opetushallitus on
määrännyt, että paikallinen oppilaan ja oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva
opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020
Kappaleen 15.4.19 Oppilaanohjaus alaotsikko Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 sekä sitä seuraava teksti muutetaan
oheismateriaalina olevan Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaisesti.
Lisäksi Opetushallitus on muuttanut 1.8.2021 alkaen Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4.
Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 sekä perusopetuksen opetussuunnitelman 2014
perusteiden liitteitä 1-3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen
mukaisesti (oheismateriaalina).

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan paikallisen oppilaan oppimisen ja
osaamisen arviointia koskevan opetussuunnitelman osuuden (Lapinlahden
kunnan perusopetuksen oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma).
Lisäksi opetussuunnitelman lukuun 15 päivitetään Opetushallituksen
määräämät uudet perusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/OIVA Riihi Oy
PALVLTK 27.04.2021 § 52
253/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn,
anne.walden@lapinlahti.fi, p. 050 4380323
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 11:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia palveluja,
on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista
muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.
Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n 2 momentissa edellytetyt tiedot palvelun
tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Lapinlahden kunnan kirjaamoon on 10.3.2021 päivätyllä ilmoituksella saapunut
tieto yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella.
Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on ilmoituksen mukaan 1.3.2021.
OIVA Riihi Oy/ Oiva asumispalvelut tuottaa ilmoituksen ja toimintasuunnitelman
mukaan sosiaaliohjausta, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa,
perhetyötä, lastensuojelun jälkihuoltoa, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja
tukiasumista. Palvelun kohteena ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet sekä
mielenterveyskuntoutujat kunnan alueella.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset.
OIVA Riihi Oy:n vastuuhenkilön -------------- koulutus on sairaanhoitaja (AMK).
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että OIVA Riihi OY/ Oiva
asumispalvelut voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin,
ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan alueella (laki
yksityisistä palveluntuottajista 922/2011 § 13).

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen
aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Ihalan Tupa ja Polku Oy
PALVLTK 27.04.2021 § 53
252/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi; p 0504380323
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain §11 mukaan yksityisten
soiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa
palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n 2 momentissa edelletyt
tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
------------------ on 19.3.2021 päivätyllä ilmoituksella toimittanut palvelulautakunnalle
tiedon yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella.
Toiminnan ilmoitettu aloittamispäivä on 1.4.2021.
Ihalan Tupa ja Polku Oy tuottaa ilmoituksensa mukaan lapsiperheiden
kotipalvelua, sosiaalista kuntoutusta, mielenterveystyötä sosiaalihuollossa,
kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen- ja vanhemman välisten tapaamisten
valvontaa, lastensuojelun jälkihuoltoa ja muita sosiaalipalveluja Lapinlahden
kunnan alueella.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset.
Ihalan Tupa ja Polku Oy:n vastuuhenkilö ------------------ on koulutukseltaan
sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK).
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Ihalan Tupaja Polku Oy
voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin,
ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan alueella. (laki
yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 § 13).

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen
aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/HoivaSavo Oy
PALVLTK 27.04.2021 § 54
319/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi; p. 050 4380323
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 11:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja on tehtävä ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai
olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja
tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n 2 momentissa mainitut tiedot
palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
-------------- on 27.1.2021 päivätyllä sähköpostilla toimittanut palvelulautakunnalle
tiedon yksityisen sosiaalipalvelun muutosilmoituksen Lapinlahden kuntaan.
Kyseessä on yhtiömuodon muutos HoivaSavo Jorma Sonninen tmi muuttuu
Osakeyhtiöksi HoivaSavo Oy. Asianumero aluehallinto-virastossa on
ISAVI/9685/2020.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee muutosilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen ItäSuomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/Kasvunpolku Oy
PALVLTK 27.04.2021 § 55
321/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi; p. 050 4380323
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 11:n mukaan yksityisten
sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia
sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen
aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa
palveluj tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n 2 monentissa edellytetyt
tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.
---------------------- on 30.3.2021 päivätyllä ilmoituksella toimittanut
palvelulautakunnalle tiedon yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Lapinlahden kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu alkamispäivä on 1.4.2021.
Kasvunpolku Oy/toiminimi Roy Kettunen tuottaa ilmoituksensa ja
toimintasuunnitelmansa mukaan lastensuojelun jälkihuoltoa, ammatillista
tukihenkilötoimintaa, nepsy-valmennusta, lapsen- ja vanhemman valvottuja
tapaamisia sekä perhetyötä.
Ilmoitus täyttää yksitysistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset. Tmi
Roy Kettunen palvelujen vastuuhenkilö ---------------------- on koulutukseltaan
fysioterapeutti.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Kasvunpolku Oy/Tmi Roy
Kettunen voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien
rekisteriin, ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan
alueella (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 § 13).

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suonmen
aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kuntakumppanuus -avustus
PALVLTK 27.04.2021 § 56
320/02.05.01.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi; p. 050 4380 323
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry hakee Lapinlahden
kunnalta kunta-avustusta lasten-, nuorten- ja perheiden ennalta vahvistavien
perhekeskus-toimintojen aloittamiseen Lapinlahdella. MLL:n piirien koordinoimaa
perhekeskus-toimintaa tuetaan kunta-avustuksin. Kunta-avustusten maksamisesta
on erilaisia menettelyjä kuntakohtaisesti. MLL Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja
Päivi Turkia on lähettänyt avustushakemuksen (oheismateriaali) sähköpostitse.
Piirin ammatillisesti tukema perhekeskustoiminta käsittää lasten, nuorten ja
perheiden sekä vapaaehtoisten yhdistystoimijoiden tuen ja ohjauksen sekä
erilaisten toimintojen kehittämisen koordinoinnin. Toiminta tukee omalta osaltaan
kuntien kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaa sekä perhekahvilatoiminnan
kehittämistä. Piirin nuorisotyön tuki mahdollistaa tukioppilastoiminnan
kehittämisen. MLL Järvi-Suomen piirin tilapäistä lastenhoitotoimintaa järjestetään
kunta-avustuksilla, joka sisältää hoitajien välityksen perheisiin selainpohjaisen
välitysjärjestelmän avulla, hoitajien rekrytoinnin, koulutuk-sen ja ammatillisen tuen.
Tilapäisen lastenhoitotoiminnan käynnistäminen tuo perheille uudenlaisen
mahdollisuuden arjen tukeen. Tämän toiminnan käynnistämisellä on
parhaimmillaan vaikutusta myös nuorten urapolkuun ja työllistymiseen, myös
eläkeläisille toimiminen tilapäisenä lastenhoitajana voi tarjota mahdollisuuden
lisäansioihin. Toiminta täydentää omalta osaltaan alueen perheiden lastenhoito
mahdollisuuksia eikä ole päällekäistä muiden toimijoiden toiminnan kanssa.
MLL Järvi-Suomen piirin ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta käsittää
perhekummi-, aikuiskaveri-, heppakaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille
toiminnot. Piiri rekrytoi, kouluttaa, tukee ja ohjaa tukihenkilöitä, yhdistää
tukihenkilön ja tuettavan lapsen, nuoren tai perheen. Kunnan palveluvalikossa on
ainoastaan ostopalveluna toteutettavaa ammatillista tukihenkilötoimintaa. Piirin
tukema ja vapaaehtoisten toteuttama strukturoitu ja ammatillisesti ohjattu toiminta
tukee lapsiperheiden nykyisiä palveluita. Kuntalaisille voidaan tarjota tuen tarpeen
vaihdellessa oikea-aikaista ja juuri siihen tilanteeseen sopivaa tukea
tukihenkilötoiminnalla.
Kunta-avustus mahdollistaa näiden ennalta vahvistavien toimintojen
käynnistämisen ja kokeilun vuoden 2021 aikana. Tämän vuoden avustus katetaan
sosiaalitoimen budjetista. Syksyllä TA -prosessin yhteydessä käydään
kuntaneuvottelut, jossa arvioidaan käynnistetyn toiminnan laajuutta ja sovitaan
tulevasta, myös siitä kuinka kustannuksia jaetaan sivistystoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen kesken vuoden 2022 talousarviossa. Kuntakumppanuus
mahdollistaa jatkossa Lapinlahden kunnalle toimimisen kuntakumppanina myös
järjestöavusteisissa kehittämishankkeissa.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 56

5/2021

27.04.2021

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy MLL Järvi-Suomen piiri ry:n kuntaavustushakemuksen ja vuoden 2021 kustannukset katetaan sosaalitoimen
budjettivaroista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 27.04.2021 § 57
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Valviran ilmoitus/näytteenottopisteen lisääminen/9Lives Ensihoito
Oy
Valviran päätös/luvan muuttaminen/Addiktum Oy
Aiesopimus/Mieli Suomen Mielenterveys ry
Valviran ilmoitus/toimipaikan lopettaminen/Coronaria Contextia
Oy
Hankesuunnitelma/Mieli Suomen Mielenterveys ry
Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo/Sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt
muutokset
Valviran ilmoitus/ terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkaminen/Leania Oy
Valviran päätös/lupa terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/Leania Oy
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kunnanhallituksen
menettely luottamushenkilön esteellisyyttä koskevan asian
käsittelyssä
Valviran päätös/palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen/Lääkärikeskus Aava Oy
Lapinlahden kunta/Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmien
luttelointityön jatkaminen
Valviran ilmoitus/terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkaminen/Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy
Valviran päätös/terveydenhuollon palvelujen
antaminen/Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Saate/ Kunnanhallituksen
menettely luottamushenkilön esteellisyyttä koskevan asian
käsittelyssä
Valviran ilmoitus/terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkaminen/Solmian Oy
Valviran päätös/terveydenhuollon palvelujen antaminen/Solmian
Oy
Lapinlahden kunta/Sosiaali-ja terveysosaston osastopäällikön
viranhaltijapäätöksen kumoaminen
Valviran päätös/palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/Stella Kotipalvelut Oy
Sosiaali- ja terveysministeriö,
Kuntainfo/Opiskeluterveydenhuoltoon uudet
henkilöstömitoitussuositukset
Aluehallintovirasto/Valtionavustuspäätös
Karvi/Opiskelijoiden tukeminen poikkeusoloissa
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Päätös oppivelvollisuuden
suorittamisen tarkistuspäivästä 2021
Suomen sosiaali-ja terveys ry, Sosiaalibarometri 2021
Kuntaliitto, Sote-tulevaisuuspäivä 4.5.2021
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Lastensuojelutilaston
ennakkotiedot
Viranhaltijapäätökset 1.-31.3.2021, joihin palvelulautakunnalla on
otto-oikeus
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27.04.2021

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 58

5/2021

27.04.2021

Muut asiat
PALVLTK 27.04.2021 § 58
Käytiin läpi sosiaali-, terveys- ja sivistysosaston ajankohtaisia asioita.
Palvelulautakunnan seuraava kokous 25.5.2021 klo 17:30.
Palvelulautakunnan kesäkuun kokous 22.6.2021 klo 17:30.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 52, § 53, § 54, § 55,
§ 57, § 58

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 50, § 51, § 56
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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