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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Valta Antti
Kainulainen Niina
Hiltunen Mikko
Koski Jarno
Rusanen Paula
Sipiläinen Johanna
Vornanen Marco

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Väisänen Santtu

Muu

Rannio Jorma

17:00 - 18:17

Leskinen Rainer
Haverinen Anne

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

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Antti Valta
puheenjohtaja

Anne Haverinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 129 - 137

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 26.10.2021
Niina Kainulainen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

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

Ptk tark.

Anne Haverinen
palvelusihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 129

13/2021

3

26.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PALVLTK 26.10.2021 § 129

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 21.10.2021
palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on yli puolet
jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 21.10.2021 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 26.10.2021 § 130

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Niina
Kainulainen ja Mikko Hiltunen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Niina Kainulainen
ja Mikko Hiltunen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.
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Kummien nimeäminen vaikuttamistoimielimille
PALVLTK 26.10.2021 § 131
592/00.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston palvelusihteeri Merja Korhonen, 040 488 3052,
merja.korhonen@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 §206 asettanut Lapinlahdelle
vaikuttamistoimielimiksi nuorisofoorumin, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston.
Kunnanhallitus päätti, että palvelulautakunnan tulee valita jäsenistään kullekin
vaikuttamistoimielimelle kummi, joka tukee vaikuttamistoimielimen toimintaa ja
parantaa tiedon välittymistä vaikuttamistoimielimen ja lautakunnan välillä.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta nimeää kummit nuorisofoorumiin, vanhusneuvostoon ja
vammaisneuvostoon.

Päätös

Palvelulautakunta nimesi kummit seuraavasti:
Nuorisofoorumi Mikko Hiltunen
Vanhusneuvosto Jarno Koski
Vammaisneuvosto Santtu Väisänen
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Lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivät
PALVLTK 26.10.2021 § 132
639/12.00.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Perusopetuslain 23 § 1 momentin mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muiksi arkipäiviksi kuin lauantaiksi
sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2022-2023
itsenäisyyspäivä on tiistai, loppiainen perjantai ja vapunpäivä maanantai, joten
työpäiviä on 187. Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8.
Perusopetusasetuksen mukaan koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä. Vuonna 2023 koulutyö tulee päättää näin ollen 3.6.2023. Muutoin
kunta saa vapaasti päättää koulupäivien sijoittelusta.
Esitys koulutyöpäivistä on liitteenä.
Esityksen mukaan syyslukukausi alkaisi 11.8.2022 ja päättyisi 22.12.2022.
Kevätlukukausi alkaisi 9.1.2023 ja päättyisi 3.6.2023. Syysloma olisi viikolla 42 ja
talviloma viikolla 10.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön luvun 5 § 24 mukaan palvelulautakunta
päättää koulutyöpäivistä.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivät liitteen
mukaisesti.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyi lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivät liitteen
mukaisesti.
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Lukion opetussuunnitelma
PALVLTK 22.06.2021 § 90

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.

LAPINLAHDEN KUNTA
Palvelulautakunta
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 90
§ 133

13/2021

8

22.06.2021
26.10.2021

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

PALVLTK 26.10.2021 § 133
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
Palvelulautakunta on hyväksynyt lukion uuden opetussuunnitelman 22.6.2021
90§. Lukiolain mukaan (Lukiolaki 714/2018, 39§) lukiokoulutuksen oppimäärän
suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Opiskelijalle, jonka
opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen, annetaan todistus
suoritetuista opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä
tutkinnossa osittain suorittaneelle annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden
oppimääristä ja muista opinnoista. Lukiossa käytetään opetussuunnitelman
perusteiden mukaan (OPH-2263-2019) seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko
oppimäärän.
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut
yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta
ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.
Opetussuunnitelman perusteissa (OPH-2263-2019) määrätään mitä tietoja lukion
todistusten tulee sisältää, mutta koulutuksen järjestäjä saa päättää todistusten
ulkoasusta. Kokouksen liitteenä on seuraavat uuden opetussuunnitelman
mukaiset todistuspohjat:
- lukion erotodistus
- todistus oppimäärän suorittamisesta.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevat lomakkeet lukion opetussuunnitelman
liitteiksi.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyi liitteenä olevat lomakkeet lukion opetussuunnitelman
liitteiksi.
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Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset
PALVLTK 26.10.2021 § 134
206/06.01.00/2021
Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunta on osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
kouluterveyskyselyyn, joka toteutetaan joka toinen vuosi. kyselyyn vastaavat
peruskoulussa oppilaat, jotka opiskelevat luokilla 4, 5, 8, ja 9. Lukiossa kyselyyn
vastaavat 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja
luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja
nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,
osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.
Kaikki kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät Terveyden ja hyvinvointilaitoksen
verkkosivuilta osoitteesta:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-jahankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
Osastopäällikkö on tehnyt oheismateriaalina olevan koonnin, jossa verrataan
vuosiluokkien 4 ja 5 tuloksia koko maan tuloksiin sekä vuosiluokkien 8, 9 ja lukion
tuloksia koko maan tuloksiin
Merkittävimmät poikkeukset vuosiloukilla 4 ja 5
Lapinlahtelaiset oppilaat kokevat, että he eivät ole yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin
keskimäärin muualla maassa. Lapinlahdella oppilaat kokevat muuta maata
vahvemmin olevansa osa luokka- ja kouluyhteisöä. Lapinlahtelaiset vastaajat
kokevat, että he pääsevät osallistumaan koulun toiminnan ja tapahtumien
suunnitteluun muuta maata enemmän. Lapinlahdella harrastetaan vähintään
yhtenä päivänä viikossa saman verran kuin muualla Suomessa. Vähintään viisi
kertaa viikossa harrastavia Lapinlahdella on muuta maata vähemmän. Vähintään
tunnin päivässä liikkuvien määrä on lapinlahtelaisista vastaajista hiukan
vähäisempi kuin keskimäärin.
99,5 prosentilla vastanneista lapinlahtelaisista on vähintään yksi kaveri, mutta silti
5 % tuntee itsensä yksinäiseksi. Terveyteen liittyvissä kysymyksissä ollaan
valtakunnan keskitasolla. Hampaita harjataan kahdesti päivässä muuta maata
vähemmän. Ruokatottumukset ovat osittain paremmat kuin muussa maassa.
Pääruokaa vertailun lapinlahtelaisista syö 76,4 % vastanneista. Tupakkatuotteita
käytetään keskimääräisesti, mutta aineiston keskimääräistä useampi
lapinlahtelaisvanhempi tupakoi.
Lapinlahtelaiset vastaajat kokevat enemmän nettiriippuvuutta kuin keskimäärin. 76
prosenttia vastanneista pitää koulunkäynnistä. Lapinlahtelaiset vastaajat ovat
keskimääräistä innostuneempia koulutyöstä, mutta koulutyötä ei koeta yhtä
merkitykselliseksi kuin muualla.
Lapinlahtelaiset vastaajat kokevat keskimääräistä enemmän vaikeuksia
lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittamisessa. Perheen arjen toimivuudessa ei ole
isoja eroja valtakunnalliseen tuloksiin. Aineiston mukaan koulukiusaamista esiintyy
keskimääräistä enemmän ja puuttumisen vaikuttavuus on ollut keskimääräistä
heikompaa.
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Häirintä ja väkivalta ovat aineiston mukaan keskimääräisellä tasolla. Tapaturmia
lapinlahtelaiset vastaajat kokevat harvemmin kuin muussa aineistossa.
Terveystarkastusta kuvaavissa kysymyksissä jäädään osittain valtakunnallisesta
keskiarvosta. Koronavirustartunnan saamisesta lapinlahtelaiset vastaajat ovat
keskimääräistä huolestuneempia, mutta kokevat kuitenkin, että korona on
vaikuttanut keskimääräistä vähemmän heidän yhteydenpitoaan isovanhempiin ja
kavereihin.
Merkittävimmät poikkeukset vuosiluokilla 8 ja 9 sekä lukion 1 ja 2
vuosiluokilla
Sekä yläkoulun että lukion oppilaat Lapinlahdella ovat vähemmän tyytyväisiä
elämäänsä kuin muualla Suomessa. Myös kysymyksissä ”ei koe olevansa tärkeä
osa koulu- eikä luokkayhteisöä” ja ”kokee terveydentilan keskinkertaiseksi tai
huonoksi” lapinlahtelaisten vastaukset olivat keskimääräistä huonompia.
Lukiolaiset hoitavat hampaitansa keskimäärin huonommin kuin muualla
Suomessa.
Lapinlahtelaiset nuoret syövät koululounasta keskimääräistä useammin ja
nukkuvat vertailuaineistoa enemmän. Sekä peruskoulussa että lukiossa
tupakkatuotteita käytetään keskimääräistä vähemmän ja lapinlahtelaiset nuoret
ovat keskimääräistä harvemmin tosi humalassa. Lukiolaisten alkoholin ja
tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt merkittävästi edellisestä kyselystä.
Kannabista kokeillaan Lapinlahdella keskimääräistä vähemmän.
Erityisesti lukiolaiset eivät pidä yhtä paljon koulunkäynnistä kuin muissa kunnissa,
ja he kokevat muita enemmän ongelmia oppimisyhteisön ilmapiirissä. Kuitenkin
lukiolaiset kokevat, että opettajalta saadaan välittävä ja oikeudenmukainen
kohtelu. Lukiossa koetaan muuta maata merkittävästi enemmän, että perheen
taloudellinen tilanne on kohtalainen tai sitä huonompi.
Sekä perusopetuksessa, että lukiossa koetaan vähemmän vanhempien tai muiden
huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa.
Oppilashuollon saavutettavuus peruskoulun oppilaiden osalta on keskimääräistä
parempi. Lukion tulokset eivät ole näiltä osin kirjautuneet. Silti koetaan, että
mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista on
kesimääräistä vähäisempi.
Yläkoulun ja lukion oppilaat ovat käyttäneet merkittävästi enemmän kuraattori-,
kouluterveydenhoitaja-, koululääkäri- ja koulupsykologipalveluja kuin muualla
Suomessa.
Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja
saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja
saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
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Kristillisdemokraattien valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien
vaihtoehdoista tiedottaminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 239

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt 13.9.2021 valtuusaloitteen
varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien vaihtoehdoista tiedottamisesta.
Aloitteessa todetaan, että he haluavat Lapinlahdella uusia lapsiperheitä, ja monet
palvelut esimerkiksi uudet, terveet koulutilat toimivat hyvänä houkuttimena. Myös
varhaiskasvatuspalveluiden tarjonta on monipuolistunut, ja perheillä on
mahdollisuus valita myös yksityisiä palveluntarjoajia
Aloitteessa esitetään, että kunnan nettisivuille ja viestintään tulee saada tietoa
näistä eri mahdollisuuksista. Lapinlahden naapurikunnat ovat listanneet eri
palveluntarjoajat sivuilleen, jolloin perheet löytävät vaihtoehdot vaivattomasti.
Kristillisdemokraatit ovat nostaneet hyvän viestinnän tärkeyttä keskeisenä keinona
houkutella uusia asukkaita kuntaamme, näin myös tässä asiassa.
Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelulautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen palvelulautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

PALVLTK 26.10.2021 § 135
637/07.02.00/2021
Valmistelija

Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Nieminen, 040 488 3221,
riitta.nieminen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan alueella toimii tällä hetkellä 3 yksityistä perhepäivähoitajaa ja
2 yksityistä ryhmäperhepäiväkotia.
Tällä hetkellä kunnan kotisivuilla, kohdassa, jossa on lueteltu myös kunnan
varhaiskasvatustoimipaikat (https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Varhaiskasvatus,perusopetus-ja-lukio/Varhaiskasvatus-ja-esiopetus) on seuraava maininta:
Lapinlahden kunnan alueella toimii myös yksityisiä perhepäivähoitajia sekä kaksi
yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö Riitta
Niemiseltä 040 488 3361, riitta.nieminen@lapinlahti.fi.
Valtuustoaloite oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa selvityksenään kunnanhallitukselle kristillisdemokraattien
valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien vaihtoehdoista

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Palvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 239
§ 135
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04.10.2021
26.10.2021

tiedottamisesta seuraavaa:
Yksityisiltä toimijoilta kerätään luvat palveluntuottajan perustietojen julkaisemiseksi
kunnan kotisivuilla ja lisätään tiedot kotisivuille lupien mukaisesti 31.12.2021
mennessä.
Päätös

Palvelulautakunta antaa selvityksenään kunnanhallitukselle kristillisdemokraattien
valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien vaihtoehdoista
tiedottamisesta seuraavaa:
Yksityisiltä toimijoilta kerätään luvat palveluntuottajan perustietojen julkaisemiseksi
kunnan kotisivuilla ja lisätään tiedot kotisivuille lupien mukaisesti 31.12.2021
mennessä.
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Ilmoitusasiat
PALVLTK 26.10.2021 § 136
Palvelulautakunnalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan toimintakuntien lisääminen/9Lives Ensihoito Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen
lisääminen/9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito Oy
Valviran päätös/Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen/9Lives Ensihoito Oy
Valviran ilmoitus/Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
aloittaminen/A5 Laboratoriot Oy
Valviran päätös/Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/A5 Laboratoriot Oy
Aluehallintoviraston päätös/Ilmoituksenvaraisten yksityisten
sosiaalipalvelujen rekisteröinti, muutos/Arjen ahertaja
Tutkimussuunnitelma/Lastensuojelu lapsen etuna?
Valvontakäynti/Familiar Oy, Nuortenkoti Polku
Tiedote/Muutos ONNI hoivan palvelusetelihintoihin v. 2022
Pikaohje lakimuutoksista
Valviran ilmoitus/ Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan
alkaminen/Pisara LAB Oy
Valviran päätös/Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamiseen/Pisara LAB Oy
STM/Sosiaalihuollon päivät
Aluehallintoviraston päätös/Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen toimipaikkojen
lisäys/Suun terveyspalvelut HYMY Oy
Tutkimuksen aineiston keruuta koskeva lupapyyntö
Viranhaltijapäätökset ajalta 23.9.-19.10.2021, 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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Muut asiat
PALVLTK 26.10.2021 § 137
Keskustelua talousarvioon liittyvistä asioista.
Palvelulautakunnan seuraavat kokoukset
2.11.2021 klo 17:00 (iltakoulu)
16.11.2021 klo 17:00
16.12.2021 klo 17:00

13/2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 129, § 130, § 131, § 134, § 135, § 136, §
137

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 132, § 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 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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