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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Rannio Jorma
Vammelvirta Irina
Halonen Juha
Heikkinen Pertti
Niiranen Anne
Tuhkanen Helmimarja
Hartikainen Olli

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Hirvonen Pave

Muu

Katainen Matti

17:00 - 18:30

Leskinen Rainer
Walden Anne
Haverinen Anne

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

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Jorma Rannio
puheenjohtaja

Anne Haverinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 80 - 93

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 22.6.2021
Pertti Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Irina Vammelvirta
pöytäkirjantarkastaja

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

Ptk tark.

Anne Haverinen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 22.06.2021 § 80

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 17.6.2021
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 17.6.2021 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: Palvelulautakunta.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
PALVLTK 22.06.2021 § 81

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Pertti Heikkinen
ja Irina Vammelvirta.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Lisäys toimivallan siirtoon Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöille
1.6.2021 alkaen
PALVLTK 22.06.2021 § 82
489/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö
Anne Waldèn, p. 050 4380323; anne.walden@lapinlahti.fi
Pohjois-Savon sosiaalipäivystys käynnistyi 1.1.2020 Kuopion kaupungin
järjestämänä. Maakunnallisessa mallissa sosiaalipäivystys ottaa 24/7 periaatteella
vastaan kaikki sosiaalihuollon päivystykselliset yhteydenotot ja päättää tarvittavista
toimenpiteistä. Sosiaalipäivystäjällä tulee olla viranhaltijan toimivalta sekä
päätösoikeus.
Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä on tullut esille tarve tehdä lisäys toimivallan
siirtoon sosiaalipäivystykselle koskien sijaishuollon muutosta sekä sijaishuollossa
olevan lapsen liikkumisvapauden jatkopäätöstä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta päättää oikeuttaa Kuopion kaupungin palveluksessa olevat
Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen virkasuhteiset sosiaalityöntekijät
valmistelemaan ja päättämään:
1. välttämättömiksi ja kiireellisiksi arvioiduissa tilanteissa lapsen sijaishuollon
muutospäätöksen
2. sijaishuollossa olevan lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen jatkopäätöksen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Palveluntuottajaksi hakeutuminen
PALVLTK 22.06.2021 § 83
479/05.05.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osstopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi, p. 050 4380 323
Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Ennen palvelusetelituottajaksi
hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti
palvelusetelisääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta yleinen osa ja
palvelukohtainen osa. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan
palvelusetelisääntökirjan vaatimuksia palveluntuottajana toimiessaan.
Kotihoidon palvelusetelituottajahakemus. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain § 20
ja § 21 ja sosiaalihuoltoasetuksen § 9:n mukaisen kotipalvelun sekä
kansanterveyslain § 25 mukaisen kotisairaanhoidon. Kotihoidon palveluiden
piirissä on pääsääntöisesti ikäihmisiä, mutta myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia
henkilöitä sekä mielenterveyskuntoutujia. Kotihoidon tavoitteena on tukea
asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä
selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja läheisiä tuetaan oasllistumaan hoitoon ja
huolenpitoon.
Kotihoidon asiakkaille tarjottava palveluseteli edellyttää palvelutarpeen arviointia,
hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimista sekä palvelun sisällön määrittelyn.
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy hoito- ja
kuntoutussuunnitelmassa sovitun hoidontarpeen ja asiakkaan bruttotulojen
mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin ja hoito- ja kuntoutussuunnitelman
ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi.
Palveluntuottajalta vaadittavat liitteet on toimitettu ilmoitus sosiaalipalvelujen
tuottamisesta muutosilmoituksen yhteydessä keväällä 2021. Palveluntuottaja
täyttää palvelusetelituottajalle asetetut hyväksymisehdot.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy HoivaSavo Oy:n kotihoidon palvelusetelituottajaksi.
Palveluntuottaja täyttää palvelusetelituottajille asetetut hyväksymisehdot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta, Onni Hoiva/c.o Med Group
PALVLTK 22.06.2021 § 84
453/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi, p. 050 4380 323.
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 7.6.2021 päivätyllä ilmoituksella saapunut tieto
yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella. Toiminnan
suunniteltu aloittamispäivä on ilmoituksen mukaan 1.7.2021.
Onni Hoiva/c.o Med Group/ ONNI Kotihoito Iisalmi tuottaa ilmoituksen mukaan
kotipalvelua erilaisille asiakasryhmille sekä muita kotihoidon tukipalveluja mm.
asiointiapua. Palvelun kohteena ovat lapsiperheet, vanhukset, vammaiset ja
mielenterveyskuntoutujat kunnan alueella.
Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset.
OnniHoiva/c.o/ ONNI Kotihoiva Iisalmen vastuuhenkilön ------------ koulutus on
sairaanhoitaja AMK.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että OnniHoiva/c.o Med
Group/ ONNI Kotihoito Iisalmi 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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Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen yksityiselle palveluntuottajalle
PALVLTK 22.06.2021 § 85
399/02.05.01.00/2021
Valmistelija

Varhaiskasvatuspäällikö Riitta Nieminen 040 4883 361,
riitta.nieminen@lapinlahti.fi, sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040
4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Yksityistä varhaiskasvatusta tuottava ryhmäperhepäiväkoti Villa-Köpölä Ay on
esittänyt palvelulautakunnalle ryhmäperhepäivähoidon yksityisen hoidon tuen
kuntalisän kattohinnan tarkistamista 1.8.2021 alkaen: kattohinta on tällä hetkellä
880 €/kk ja esitys uudeksi kattohinnaksi on 1000 €/kk. Korotusprosentti olisi
13,6 %.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on maksettu vuodesta 2007 alkaen ja
peruspalvelulautakunta on tarkistanut kattohintoja vuonna 2012, jolloin määriteltiin
ryhmäperhepäivähoidolle oma kattohintansa. Kattohinta on sidottu indeksiin, jonka
mukaan kattohintoja on tarkistettu kalenterivuosittain.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä lasketaan vähentämällä kattohinnasta Kelan
maksama yksityisen hoidon tuki sekä perheelle määritelty tulojen mukainen
laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu. Kuntalisä mahdollistaa sen, ettei
perheiden maksama asiakasmaksu muodostu kunnallista asiakasmaksua
suuremmaksi, jos yksityinen palveluntuottaja noudattaa kattohintoja. Perhe
maksaa erotuksen, jos yksityisen palveluntuottajan kattohinta on korkeampi kuin
kunnan päättämä kattohinta.
Kunnat määrittelevät yksityisen varhaiskasvatuksen kattohinnat
varhaiskasvatuksen toimintamuodoittain: perhepäivähoidolle, joka sisältää
ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotihoidolle. Lisäksi kattohinnassa huomioidaan
mm. lapsen ikä ja hoidon tarve. Vertailussa lähikuntiin Lapinlahden kunnan
kattohinnat perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa ovat korkeammat:
kuuden kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Leppävirta, Siilinjärvi ja Suonenjoki)
perhepäivähoidon kattohinnan keskiarvo on 747,17 €/kk. Suonenjoki on
määritellyt erikseen ryhmäperhepäivähoidon kattohinnan, joka on 796 €/kk.
Lapinlahdella perhepäivähoidon kattohinnat ovat 804 €/kk (alle 3-v.) ja 767 €/kk
(yli 3-v.).
Kattohinnan korotukseen ei ole varauduttu tämän vuoden talousarviossa:
yksityisen hoidon tuen kuntalisän menot tulevat ylittymään, koska Lapinlahdella
aloittaa uusi ryhmäperhepäiväkoti elokuussa 2021. Osittain menojen ylitys
saadaan katettua perhepäivähoitajien määrän vähentyessä. Kattohinnan
korotuksen kustannusvaikutus esitetyllä korotuksella olisi n. 14 000 euroa ajalla
1.8.-31.12.2021: laskelmassa on huomioitu myös perhepäivähoidon kattohintojen
korotus.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta päättää, että yksityisen perhepäivähoidon ja
ryhmäperhepäivähoidon kattohinnat 1.8.2021 alkaen ovat:
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perhepäivähoito alle 3-v. 831 €/kk
perhepäivähoito yli 3-v. 793 €/kk
ryhmäperhepäivähoito 910 €/kk.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Päiväkodin johtajan valinta
PALVLTK 22.06.2021 § 86
49/01.01.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa sivistysosastolla on ollut avoinna päiväkodin johtajan virka.
Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, TE-palveluiden sivuilla ja kunnan
kotisivuilla.
Päiväkodin johtajan tämänhetkinen sijoituspaikka on Varpaisjärven päiväkoti.
Hakuajan päättymiseen mennessä 28.5.2021 klo 15.00 kuntaan saapui yksi
hakemus. Hakijalla oli pätevyys tehtävään.
Hakuilmoituksen mukaan hakijoilta edellytetään esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja palvelujen tuntemusta. Lisäksi
arvostamme alan vankkaa työkokemusta, joustavaa ja kehittävää työotetta sekä
riittävää johtamistaitoa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 luvun 31 §:n
mukainen kelpoisuus, jossa noudatetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 14 luvun
75 § siirtymäsäännöstä.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan valinta valmistellaan valintaryhmää
käyttäen, kun kyseessä on valinta toistaiseksi voimassaolevaan virka- tai
työsuhteeseen tai yli yhden vuoden kestävään sijaisuuteen. Valintaryhmän
muodostivat varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Nieminen, Alapitkän päiväkodin
johtaja Tuija Vihtala, palvelulautakunnan puheenjohtaja Jorma Rannio sekä
sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen.
Valintaryhmän mielestä ------------- on hakemuksen ja haastattelun perusteella
sovelias hoitamaan päiväkodin johtajan virkaa.
Kokouksen oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta valitsee päiväkodin johtajan virkaan ------------- 2.8.2021 alkaen.
Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ml.
huumausainetestin tulos sekä tuotava nähtäville lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite riistanhoitokurssin (valinnainen)
suunnittelemisesta yläkouluun ja lukioon
Kunnanhallitus 10.05.2021 § 116

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt 13.4.2021 valtuustoaloitteen
vapaavalinnaisen riistanhoitokurssin suunnittelemisesta yläasteelle ja lukioon.
Aloitteessa todetaan, että koronan myötä suomalaiset ovat löytäneet luonnon ja
luonnossa liikkumisen. Kansallispuistot keräävät matkailijoita ja eräharrastukset
uusia harrastajia. Moni on alkanut miettimään ruuan ja elintarvikkeiden alkuperää.
Oma kalastettu kala tai metsästetty liha voisi ollakin ekologisempi vaihtoehto.
Aloitteessa todetaan, että metsästysseurat ukkoontuvat, eikä nuoria harrastajia
saada mukaan ja nostetaan esille riistanhoitotyön ympärivuotinen tekeminen.
Aloitteessa ehdotetaan, että Lapinlahden kunnassa yläasteelle ja lukioon
suunnitellaan riistanhoitokurssi vapaavalintaiseksi kurssiksi. Kurssin tarkoituksena
olisi käydä riistanhoitoa ja Suomen eräkulttuuria monipuolisesti lävitse, sekä
kurssin lopussa halukkailla oppilailla olisi mahdollisuus suorittaa metsästäjän
tutkinto. Tämä antaisi mahdollisuuden jokaiselle tutustua riistanhoitotyöhön. Kipinä
uudesta harrastuksesta voisi myös syttyä. On tärkeää, että nuoret oppivat
liikkumaan luonnossa vastapainoksi nykyajan digielämälle.
Tehty valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelutautakunnan
valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelutautakunnan
valmisteltavaksi.

PALVLTK 22.06.2021 § 87
297/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaton osastopäällikkö Rainer Leskinen 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Tällä hetkellä Lapinlahden kunnan yläkouluissa tarjottavia luontoon liittyviä
valinnaisaineita ovat Matin ja Liisan koulussa tarjottu maaseutuvalinnainen.
Lukiossa on ollut tarjolla retkeilykurssi. Varpaisjärven alakoululla on tarjottu luonto
tutuksi valinnaisainetta.
Valinnaisaineiden tarjontaan vaikuttaa suuresti opettajien pätevyys ja osaaminen.
Tällä hekellä varsinaisia riistanhoitokursseja ei ole ollut opetussuunnitelmassa,
koska kouluilla ja lukiossa ei ole ollut opettajia, jotka olisivat ilmaisseet
kiinnostustansa järjestää riistanhoitokursseja. Valinnaisainekurssien opettajina
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toimivat perukoulussa ja lukiolla koulujen opettajat ja opettajakunnan ulkopuolisia
henkilöitä ei voida ottaa järjestämään valinnaisainekursseja, sillä tämä vaikuttaisi
vakituisten opettajien tuntivelvollisuuden toteutumiseen ja valinnaisainekursseja
järjestävällä henkilöllä tulisi olla opettajan pätevyys.

Lukiossa 1.8.2021 voimaantuleva uusi opetussuunnitelma mahdollistaa
osaamisen tunnistamista entistä paremmin. Myös ulkopuolisen järjestäjän
riistanhoidolliset kurssit voidaan hyväksyä lukion opintojaksoksi mikäli niiden kesto
on yli 38h.
Riistanhoidollisia teemoja voidaan tuoda peruskoulussa ja lukiolla osaksi nykyisin
järjestettäviä luontoon liittyviä valinnaisaineita ja riistanhoitokurssi voidaan ottaa
osaksi valinnaisaineeksi, mikäli opettajista löydetään henkilöitä, jotka pystyvät
toteuttamaan riistanhoitokursseja.
Tehty valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen keskustan
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen riistanhoitokurssin suunnittelemisesta
yläkouluun ja lukioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Perusopetuksen tunnit lukuvuodelle 2021-2022
PALVLTK 16.02.2021 § 22

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan palvelulautakunta päättää
koulujen tuntikehyksestä. Perusopetuksen oppilasmäärä on syksyllä 2021 arviolta
980 oppilasta, kun se oli syksyllä 2010 oli 1020 oppilasta. Oppilasmäärät ovat
laskeneet sekä Matin ja Liisan koulussa, että Varpaisjärven koulussa
-

Matin ja Liisan alakoulussa aloittaa kaksi ryhmää ensimmäisellä vuosiluokalla.
Varpaisjärven koulun seitsemäs vuosiluokka opetetaan osittain yhtenä
vuosiluokkana.
Martikkalan koulussa jatkaa edelleen kolmas opettaja tuntiopettajana.

Kokouksen oheismateriaalina on taulukko, jossa on esitetty eri koulujen
opetusryhmien koko sekä tuntimäärä oppilasta kohden esityksen mukaisella
tuntikehyksellä.
Esityksen mukaiset tuntimäärät sisältävät koulun kaikki tunnit (esim. opetustunnit,
erityisopetus, tukiopetus, luokanvalvojan korvaus). Rehtorit vastaavat tuntimäärän
kohdentamisesta kouluilla eri tarkoituksiin.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta päättää lukuvuoden 2021-2022 tunnit seuraavasti:
Martikkalan koulu 81 tuntia
Paloisten koulu 59 tuntia
Nerkoon koulu 138 tuntia
Alapitkän koulu 167 tuntia
Matin ja Liisan koulu 1086,5 tuntia
Varpaisjärven koulu 455 tuntia
Kunkin koulun tuntimäärä sisältää koulun kaikki tunnit (esim. opetustunnit,
erityisopetus, tukiopetus, luokanvalvojan korvaus). Koulun rehtori vastaa
tuntimäärän kohdentamisesta eri tarkoituksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PALVLTK 22.06.2021 § 88
103/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221 tai
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Palvelulautakunnan helmikuussa tehdyn päätöksen jälkeen perusopetuksen
tunteihin on tullut muutostarvetta, kun koulut ovat saaneet tarkennettua
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suunnitelmiaan. Paloisten koululla joudutaan lisäämään neljä vuosiviikkotuntia.
Matin ja Liisan koulun laskelmasta puuttui osa tunneista, Matin ja Liisan koulun
tunteihin lisätään 21,5 tuntia. Alapitkän koulun alueella suomi toisena kielenä
opetuksen tarve on kasvanut merkittävästi, joten Alapitkän koululle lisätään yksi
vuosiviikkotunti. Sivistysosaston talousarvioon muutoksella ei ole merkittävää
merkitystä, sillä lukion tuntikehystä voidaan pienentää alustavan arvion mukaan
17 tunnilla.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta päättää muuttaa lukuvuoden 2021-2022 tunteja seuraavasti:
Martikkalan koulu 81 tuntia
Paloisten koulu 63 tuntia
Nerkoon koulu 138 tuntia
Alapitkän koulu 168 tuntia
Matin ja Liisan koulu 1108 tuntia
Varpaisjärven koulu 455 tuntia
Kunkin koulun tuntimäärä sisältää koulun kaikki tunnit (esim. opetustunnit,
erityisopetus, tukiopetus, luokanvalvojan korvaus). Koulun rehtori vastaa
tuntimäärän kohdentamisesta eri tarkoituksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Oppilashuollon suunnitelman päivitys
PALVLTK 22.06.2021 § 89
457/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osatopäällikkö Rainer Leskinen 040 4883 221,
rainer.leskinen@lpainlahti.fi

Opetushallitus antaa lukiolain ja perusopetuslain perusteella opetussuunnitelman
perusteet. Koulutuksenjärjestäjän on laadittava näiden perusteiden pohjalta
kouluissa käytettävä opetussuunnitelma.
Opetushallitus on määräyksellään 4/011/2014 muuttanut Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden
edistäminen. Edelleen Opetushallitus on määräyksellään 7.11.2019 muuttanut
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 4.3.2 Opiskelijahuollon
suunnitelmat ja niiden laatiminen. Opiskelijahuoltoa koskeva opetussuunnitelman
perusteiden muutos johtuu uudesta opiskelijahuoltolaista, joka on tullut voimaan
1.8.2014.
Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikallisella
tasolla opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa.
Suunnitelmat ovat 1) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy
opiskeluhuoltoa koskeva osuus, 2) paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä
kuvaus opiskelijahuollosta sekä 3) oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.
Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan käytännön tasolla
opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen asioiden toteutus,
opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä
linjaukset ja ohjeet oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseksi.
Paikallinen opetussuunnitelma voi olla yhteinen eri koulutuksenjärjestäjillä.
Opetussuunnitelman perusteet sisältävät määräykset siitä, mitä koulukohtaisen
opiskeluhuoltosuunnitelman tulee sisältää. Koulukohtainen
opiskeluhuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman oppilaitoksen
yhteinen.
Lapinlahdella opetussuunnitelman opiskelijahuoltoa koskeva osuus on yhteinen
kaikille koulumuodoille. Opetussuunnitelma sisältää koulutuksenjärjestäjän
opiskelijahuollon suunnitelman sekä koulukohtaiset opiskelijahuoltosuunnitelmat.
Opetussuunnitelman opiskelijahuoltoa koskeva osuus kattaa: esiopetuksen,
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja Sivistyslautakunta on hyväksynyt
opetussuunnitelman opiskelijahuoltoa koskevan osuuden perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen osalta 9.9.2014 § 59.
Oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy liitteen mukaisen oppilashuoltosuunnitelman
päivityksen. Päivitetty oppilashuollon suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021
alkaen.
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Lukion opetussuunnitelma
PALVLTK 22.06.2021 § 90
302/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukion rehtori Juhani Sammallahti, 040 488 3251
tai juhani.sammallahti@opedu.lapinlahti.fi ja koulutussuunnittelija Kati
Sammallahti, 040 488 3212 tai kati.sammallahti@lapinlahti.fi
Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018 ja laki tuli voimaan 1.8.2019
(503/2019). Osana uutta lukiolakia päätettiin uudistaa lukion opetussuunnitelman
perusteet. Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet
7.11.2019 (OPS-2263-2019).
Opetussuunnitelmat ohjaavat lukiossa annettavaa opetusta.
Opetussuunnitelmajärjestelmä sisältää kaksi eri opetussuunnitelmaa: ns.
opetussuunnitelman perusteet ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman.
Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen
määräys, jossa määrätään laaja-alaisen osaamisen, oppiaineiden sekä muun
lukiolaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja se sitoo kaikkia
koulutuksen järjestäjiä. Opetussuunnitelman perusteilla varmistetaan
koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden,
laadun ja oikeusturvan toteutuminen koko maassa. Koulutuksenjärjestäjät laativat
paikalliset opetussuunnitelmat näiden määräysten pohjalta. Paikallisessa
opetussuunnitelmassa käsitellään mm. opetuksen toteuttamista, opiskelijan
ohjausta ja tukemista sekä opiskelijan oppimisen arviointia. Lukion
opetussuunnitelman mukainen lukiokoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia
jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen, elämänhallintaan ja vastuulliseen
vaikuttamiseen.
Uuden opetussuunnitelman keskeisiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat asiat:
- Lukion kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus määritellään
opintopisteissä.
- Lukiokoulutuksen oppimäärän vähimmäismäärä on 150 opintopistettä
aikaisemman 75 kurssin sijaan.
- Lukio-opintoja yhdistäväksi tekijäksi määritellään laaja-alaisen osaamisen osaalueet. Kaikissa oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen
osaaminen niissä toteutuu.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 23§ mukaan palvelulautakunta päättää
toimialueensa suunnitelmista. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön
lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen ja käyttöönotto etenee vuosiluokka
kerrallaan.
Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle annetaan lukion päättötodistus.
Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen,
annetaan erotodistus. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä
tutkinnossa osittain suorittaneelle annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden
oppimääristä ja muista opinnoista. Lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset
todistuspohjat laaditaan myöhemmin ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäviksi
syyslukukauden aikana.
Lukion opetussuunnitelma on liitteenä.
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Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman perusteet. Uusi
opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Kansalaisopiston kyläkurssien vähimmäisopiskelijamäärä
PALVLTK 22.06.2021 § 91
398/12.00.01.01/2021
Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori Marko Komulainen, 040 4883 201,
marko.komulainen@lapinlahti.fi ja sivistysosaston osastopäällikkö Rainer
Leskinen, 040 4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Kaskikuusen kansalaisopiston toiminta on ollut luontokylillä perinteisesti aktiivista.
Kurssit ovat toteutuneet hyvin. Monella kylällä kansalaisopisto alkaa olla viimeisten
kuntalaisia aktivoivien ja liikuttavien toimijoiden joukossa. Kansalaisopisto luo
yhteistoimintaa ja voi avata uusia mahdollisuuksia.
Taajama-alueiden (Lapinlahti ja Varpaisjärvi) ulkopuolella luontokylillä, tällä
hetkellä Alapitkällä, Karsanlahdessa, Korpijärvellä, Martikkalassa, Nerkoolla,
Otramäessä ja Paloisilla, on perinteisesti tarjolla etenkin tekstiilitöiden, liikunnan,
musiikin ja tietotekniikan opetustarjontaa kysynnästä riippuen. Vielä tällä hetkellä
kylien kursseja toteutuu lukuvuoden aikana reilut 40 (syys- ja kevätlukukaudella
omat kurssinsa, koko talven kursseja siis n. 20) ja opetustunteja reilut 1.200t.
Kaskikuusen kansalaisopiston kurssi toteutetaan, eli kurssi alkaa, jos kurssille
ilmoittautuu etukäteen vähintään seitsemän henkilöä. Kielissä vähimmäismäärä on
viisi. Joillakin kursseilla vaadittu ryhmäkoko poikkeaa edellisistä. Kylien väkiluvun
laskiessa ja kyläläisten ikääntyessä nykyinen seitsemän opiskelijan alaraja alkaa
olla varsinkin perinteisten kädentaidon kurssiemme osalta kova haaste. Monen
kyläkurssin kohdalla ollaan nyt aivan alarajalla ja kyläläisiä aktiivisina pitävä
toiminta uhkaa loppua.
Erityisesti tekstiilitöiden harrastamisella on vahva perinne luontokylillä. Olisi
toivottavaa, että tekstiilityökurssit saisivat jatkua niin pitkään ja kyläläiset jatkaa
tekstiilityöperinnettä niin kauan kuin mahdollista ja taloudellisesti järkevää.
Kansalaisopistotoiminta on ja tulisi säilyä lähipalveluna, joka alentaa merkittävästi
kynnystä lähteä mukaan muuhunkin toimintaan. Ikääntyvän väestön kohdalla tämä
olisi erityisen tärkeää. Etäopetus tulee lisääntymään lähiopetuksen rinnalla, mutta
verkossa olemisen lisäksi tarvitaan myös kyläläisten yhteisöllisiä kohtauspaikkoja
ja tavoitettavissa olevia harrastus- ja mahdollisuuksia.
Kansalaisopiston kyläkurssien vähimmäisopiskelijamäärän laskemisella
seitsemästä viiteen ei tulisi olemaan merkittäviä talousarviovaikutuksia.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta päättää, että kansalaisopiston kurssien opiskelijamäärän
alarajaa lasketaan taajama-alueiden ulkopuolelle eli luontokylillä nykyisestä
seitsemästä viiteen 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäyksenä, että luettelo kylistä ei ole tyhjentävä.
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 22.06.2021 § 92
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito Oy
Keliakialiitto/Kirje kuntapäättäjille
THL/Koronan vaikutukset lastensuojeluun
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan nimenmuutos ja mobiiliyksikön sijoittuminen
toimipaikkaan/RokoteNyt Oy
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/RokoteNyt Oy
Aluehallintoviraston päätös/Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan
muutos/SawoCare Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkamisesta/Solo Health Oy
Valviran päätös/Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/Solo Health Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikkojen toimintakuntien lisääminen/Suomen Terveystalo
Oy
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/Suomen Terveystalo Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan muutosilmoitus/UpWeGo Oy
Helsingin kaupunki/Ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynnin
kertomus
Lastensuojelun keskusliitto/Valtakunnalliset lastensuojelupäivät
Viranhaltijapäätökset ajalta 1.5.-16.6.2021, joihin
palvelulautakunnalla on otto-oikeus

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin
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Muut asiat
PALVLTK 22.06.2021 § 93
Käytiin läpi sosiaali-, terveys- ja sivistysosaston talouteen liittyviä asioita.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 80, § 81, § 84, § 87, § 92, § 93

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 82, § 83, § 85, § 86, § 88, § 89, § 90, § 91
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 seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
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
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tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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