LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2021

1

Palvelulautakunta
Aika

28.09.2021 klo 17:00 - 19:48

Paikka

Lapinlahden kunnantalo valtuustosali

Päätöksentekotapa

Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat
Asia
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 122
§ 122
§ 123

Ptk tark.

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaalija terveysosastolla 31.8.2021
Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen
sivistysosastolla 31.8.2021
Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla
Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta/ Kotihoiva Maija Oy
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Hammaslääkärin irtisanoutuminen

Sivu
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15

LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2021

2

Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Valta Antti
Kainulainen Niina
Hiltunen Mikko
Koski Jarno
Rusanen Paula
Väisänen Santtu
Kolari Ulla

17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Sipiläinen Johanna

Muu

Rannio Jorma

17:00 - 19:48

Walden Anne
Leskinen Rainer
Merja Korhonen
Haverinen Anne

17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48
17:00 - 19:48

Tiihonen Jukka

17:00 - 19:48

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
sosiaaliosaston
palvelusihteeri
johtava lääkäri

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Antti Valta
puheenjohtaja

Merja Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 114 - 123

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 28.9.2021
Paula Rusanen
pöytäkirjantarkastaja

Jarno Koski
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla. 29.09.2021
Todistaa

Ptk tark.

Merja Korhonen
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 28.09.2021 § 114

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 23.9.2021
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on enemmän
kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 23.9.2021 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: palvelulautakunta.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Päätös

Puheenjohtaja totesi palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätövaltaiseksi
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
PALVLTK 28.09.2021 § 115

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Jarno Koski ja
Paula Rusanen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Jarno Koski ja
Paula Rusanen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.
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Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja
terveysosastolla 31.8.2021
PALVLTK 28.09.2021 § 116
304/02.02.02/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022
anne.walden@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan osastopäällikön on laadittava
kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden
toteutumisen vertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman
lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston
kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.
Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön
toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa tulee osastopäällikön ja ao.lautakunnan
ryhtyä sopeuttamisotimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaava raportti on oheismateriaalina.
Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Sosiaali- ja
terveysosaston toiminnassa joudutaan edelleen huomioimaan covid-19
pandemian aiheuttamia painotuksia ja rajoituksia eikä kaikkea toimintaa ole voitu
toteuttaa suunnitelman puitteissa. Lisäksi oheismateriaalina on tilinpäätösennuste
taulukkomuodossa elokuun toteutumien perusteella laskettuna. Ennusteen
mukaan talousarvio tulee ylittymään noin 3 800 025€.
Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi tehdyistä
sopeuttamistoimista ja niiden onnistumisesta. Riskiä aiheuttavat ennakoimattomat
lastensuojelun ja vammaistyön sijoituskustannukset, perusterveydenhuollossa
epävarmuutta aiheuttavat asiakasmaksulain muutokset tulokertymään ja
koronapandemian vaikutukset niin tuloihin kuin menoihinkin. Erikoissairaanhoidossa riski aiheutuu hoitojonojen purkamisesta aiheutuvan velan
kustannuksista ja vanhustenhuollossa suurin riski on rekrytointien onnistuminen ja
tästä henkilöstön jaksamiselle aiheutuva lisäpaine.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
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Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla
PALVLTK 28.09.2021 § 117
600/02.02.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022
anne.walden@lapinlahti.fi
Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan
sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa kaikilla osa-alueilla.
Talousarviota tulee muttaa seuraavilta osin:
Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua
enemmän henkilöstön sivukulujen, palvelujen oston ja avustusten osalta.
Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat
asiakasmaksulain tuomien muutosten ja koronan vaikutusten vuoksi. Menot
ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta, osin koronan aiheuttaman
henkilöstön lisätarpeen ja osin asiakkaiden kuntoisuuden huononemisen vuoksi.
Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja
palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi.
Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion,sillä korona on
yleisvaarallinen tauti, jonka tutkimus ja hoito ovat asiakkaalle maksuttomia ja
asiakasmaksulain muutos pienentää tulokertymää. Menojen osalta ylitystä on
palkoissa sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostossa. Palkkojen ylitys johtuu osin siitä,
että vuodeosaston paikkalukua ei päästy suunnitellusti laskemaan, potilaiden
määrän ja hoitoisuuden vuoksi. Palkkojen ylitykseen on johtanut myös kasvanut
hoidon tarve ja ”hoitojonojen” ruuhkautuminen. Potilaat joutuivat odottamaan
tarvitsemaansa hoitoa eri puolilla potilaan hoitoketjua. Lisäksi sijaismäärärahat
ylittyvät yllättävien sijaistarpeiden vuoksi. Palvelujen oston ja hoitotarvikkeiden
osalta menot ylittyvät.
Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ylittyvät hoitovelan purkamisen vuoksi.
Vanhuspalvelujen tulosalueella tuloihin vaikuttaa valtionkonttorin korvauksen
laskeva suuntaus ja asiakasmäärän vaihtelu vuosittain. Menot ylittyvät
henkilösivukulujen ja ostopalvelujen osalta. Vakinaisten palkkojen menot alittavat
budjetoidun, mihin vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja huono henkilöstön
saatavuus. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetti alittuu, koska osa
kustannuksista on siirtynyt paikkatietojärjestelmän muutoksen vuoksi
perusterveydenhuollon menoiksi.
Ruokapalvelujen tulosalueella hintojen nousu näkyy aineiden, tarvikkeiden ja
tavaroiden osalta menojen ylittymisenä ja lisäksi pientä ylitystä tulee myös
palvelujen ostoissa ja tulot jäävät hieman arvioitua pienemmäksi.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

Liitteet
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Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla
31.8.2021
PALVLTK 28.09.2021 § 118
304/02.02.02/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion
määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi
tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan
kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista
antaa taloussihteeri.
Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön
toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan
ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina.
Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta.
Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemia on edelleen vaikuttanut
tavoitteiden toteutumiseen erityisesti kulttuuripalveluissa, koska tapahtumien
järjestäminen ei ole ollut mahdollista tarkastelukauden aikana. Muissa yksiköissä
toiminta on ollut normaalin kaltaista.
Elokuun alusta alkaen toiminta on ollut kaikissa yksiköissä normaalin kaltaista.
Kaikissa yksiköissä on noudatettu THL, OKM, OPH, Avin ja opetuksen järjestäjän
antamia ohjeistuksia koronaan liittyen.
Raportin taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö
elokuun lopun 2021 tilanteen mukaisesti.
1.8.2021 tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvion määrärahat
eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tulot alittuvat ennusteen mukaan
14 000 eurolla ja menot kasvavat 200 000 eurolla
Perusopetuksen tuloalueella tuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän ja tulot
tulevat ylittymään. Palkkakustannusten suurentuminen tulee tasoittumaan
syyslukukauden aikana, kun ryhmien väheneminen tulee vaikuttamaan
palkkakustannuksiin. Erityisesti ICT-palvelut tulevat ylittämään merkittävästi
talousarvion. ICT kustannuksissa vaikuttaa erityisesti Matin ja Liisan koulun Viisun
AV-laitteiston leasing-kustannukset. Matin ja Liisan koulun osalta menoja on
kasvattanut uudelle alakoululle hankitut oppimateriaalit ja tavarat. Perusopetuksen
osalta tulot tulevat alittumaan 21 000 eurolla ja menot kasvavat 135 000 eurolla.
Lapinlahden kunta on järjestänyt yhdelle ryhmällä perusopetusta Sassikodit Oy
yksikössä 12.8.2021 alkaen. Yksikön kustannukset kasvattavat samassa
suhteessa talousarvion tuloja sekä menoja.
Lukion tulosalueella talousarviota laadittaessa ei otettu huomioon
oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Talousarviota
laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta
aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia
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kustannuksia. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla hankitut laitteet sekä
oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 36 000 euroa.
Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan
17 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään
talousarvion mukaisesti. Sekä kirjastolla, että nuorisotoimessa on ollut avoimia
toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot
alittuvat 89 000 eurolla.
Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 24
000 eurolla. Menoista erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta
ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä
henkilöstön määrä on vähempi kuin keväällä.
Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 14 000
eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot
ylittyvät 54 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa
Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan
rahoituksen suuruutta.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
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Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla
PALVLTK 28.09.2021 § 119
600/02.02.00/2020
Valmistelija

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

1.8.2021 tilinpäätösennusteen perusteella sivistysosaston toimintatulot ja
toimintamenot eivät toteudu kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Tulot jäävät
ennusteen mukaan 14 000 euroa alle ennakoidun ja menot tulevat ennusteen
mukaan kasvamaan 200 000 eurolla. Talousarviota tulee muuttaa sivistysosaston
osalta siten, että tilikauden toimintakatetta joudutaan kasvattamaan 214 000
eurolla.
Perusopetuksen tuloalueella tuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän ja tulot
tulevat ylittymään. Palkkakustannusten suurentuminen tulee tasoittumaan
syyslukukauden aikana, kun ryhmien väheneminen tulee vaikuttamaan
palkkakustannuksiin. Erityisesti ICT-palvelut tulevat ylittämään merkittävästi
talousarvion. ICT kustannuksissa vaikuttaa erityisesti Matin ja Liisan koulun Viisun
AV-laitteiston leasing-kustannukset. Matin ja Liisan koulun osalta menoja on
kasvattanut uudelle alakoululle hankitut oppimateriaalit ja tavarat. Perusopetuksen
osalta tulot tulevat alittumaan 21 000 eurolla ja menot kasvavat 135 000 eurolla.
Lapinlahden kunta on järjestänyt yhdelle ryhmällä perusopetusta Sassikodit Oy
yksikössä 12.8.2021 alkaen. Yksikön kustannukset kasvattavat samassa
suhteessa talousarvion tuloja sekä menoja.
Lukion tulosalueella ei otettu huomioon talousarviota laadittaessa
oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Talousarviota
laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta
aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia
kustannuksia. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla hankitut laitteet sekä
oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 36 000 euroa.
Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan
17 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään
talousarvion mukaisesti. Sekä kirjastolla että nuorisotoimessa on ollut avoimia
toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot
alittuvat
Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 24
000 eurolla. Tuloissa erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta
ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä
henkilöstön määrä on vähempi kuin keväällä. Toimintamenojen ennustetaan
kasvavan 64 000 euroa.
Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 14 000
eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot
ylittyvät 54 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa
Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan
rahoituksen suuruutta.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö
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Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sivistysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sivistysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

Liitteet
Lisätalousarvio 2021 sivistysosasto
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Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta/ Kotihoiva Maija Oy
PALVLTK 28.09.2021 § 120
650/05.00.00/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja trveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn
anne.walden@lapinlahti.fi, p. 040 4883022
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 monentissa edellytetyt tiedot
palveluntuottajasta ja palvelutoiminnasta.
Lapinlahden kuntaan on 28.8.2021 saapunut tieto yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä
on 1.12.2021.
Kotihoiva Maija Oy tuottaa ilmoituksen mukaan kotipalvelua, henkilökohtaista
apua ja hoivapalveluja erilaisille kohderyhmille kattaen kaikki ikäryhmät ja
erilaisten palvelujen tarvitsijat. Palvelun kohderyhmänä ovat kotihoivan tarvitsijat
kunnan alueella.
Ilmoitus täyttää ykityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset.
Kotihoiva Maija Oy:n vastuuhenkilön ------------ koulutus on sairaanhoitaja AMK.
Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Kotihoiva Maija Oy
voidaan merkitä yksiyisen sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan alueella (laki yksityisistä
palvelutuottajista 922/2011 §139).

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen
aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi.
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 28.09.2021 § 122
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen
lisääminen/9Lives Ensihoito Oy
Validia, asiakastiedote/Asiakasmaksulain mukainen muutos
koskien vammaisten ateriapalveluiden laskutusta
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan toimintakuntien lisääminen/SelexLab Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
ajoneuvon muutos/Suomen Rokotepalvelu Oy
Kuopion kaupunki/Tarkastuskertomus/Tienvieren perhekoti
Valviran ilmoitus/Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta/Titanmed Oy
Valviran päätös/Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/Titanmed Oy
Viranhaltijapäätökset ajalta 25.8.-22.9.2021, joihin
palvelulautakunnalla on otto-oikeus.

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.
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Palvelulautakunta
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Muut asiat
PALVLTK 28.09.2021 § 122

Palvelulautakunnan seuraavat kokoukset
26.10.2021 klo 17:00
4.11.2021 klo 17:00 (iltakoulu)
16.11.2021 klo 17:00

11/2021
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Hammaslääkärin irtisanoutuminen
PALVLTK 28.09.2021 § 123
672/01.01.04/2021
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö, Anne Waldèn, p. 040 4883022
anne.walden@lapinlahti.fi
Lapinlahden terveyskeskuksen hammaslääkäri ----------------------- on 7.9.2021
päivätyllä sähköpostilla irtisanotunut hammaslääkärin virasta 1.1.2022 alkaen.
Hallintosäännön mukaan ilmoitus palvelusuhteen päättämisestä saatetaan tiedoksi
palvelussuhteeseen ottaneelle viranomaiselle. Asiasta ei tehdä varsinaista
päätöstä.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi hammaslääkäri ---------------------- irtisanoutumisen.
Virka ilmoitetaan julkisesti haettavaksi.

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi hammaslääkäri ----------------------irtisanoutumisen.
Virka ilmoitetaan julkisesti haettavaksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, §
120, § 122, § 122

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 123
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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