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Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen

Kunnanhallitus § 86
Kunniamerkkityöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että itsenäisyyden
juhlavuoden kunniaksi haettaisiin Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä
niille kunnan palveluksessa oleville, joilla edellytykset kultaisen tai
hopeisen ansiomerkin saamiseksi täyttyvät.
Alustavan arvion mukaan 40 vuoden kultaisia merkkejä olisi noin 5 kpl
(159 €/merkki), 30 vuoden kultaisia merkkejä noin 15 kpl (141 €/merkki)
ja 20 vuoden hopeisia merkkejä noin 20 kpl (120 €/merkki). Merkit
voitaisiin luovuttaa jossain itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin liittyvässä
tilaisuudessa.
Edellisen kerran näitä merkkejä jaettiin vuonna 2009, kun merkittävä
osa henkilöstöstä siirtyi Eksoten palvelukseen. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hankkia ja luovuttaa henkilökunnalle Suomen
Kuntaliiton ansiomerkkejä edellä selostetulla tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

87.

22.05.2017
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Sijaisuuksien ajalta maksettava OTO-korvaus

Kunnanhallitus § 87
Johtoryhmässä on valmisteltu perusteita oman työn ohessa
hoidettavien sijaisuuksien korvaamisesta. Tavoitteena on riittävän
yksinkertainen ja henkilöstöä tasapuolisesti kohteleva malli, jonka
täytäntöönpanosta vastaa toimialajohtaja. Luonnos perusteiksi on
liitteenä. Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien osalta malli tulee hyväksyä
kunnanhallituksessa.
Mallia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 6.4.2017. Toimikunta totesi,
että mallia käytetään KVTES:n ja TS:n piirissä oleviin työ- ja
virkasuhteisiin. Toimikunnalla ei ollut malliin muuta huomauttamista.
Malli on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh.
040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan mallin sijaisuuksien ajalta
maksettavasta palkasta noudatettavaksi kaikkien KVTES:n ja TS:n
piiriin kuuluvien osalta 1.6.2017 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

88.

22.05.2017
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Talouden väliraportti maaliskuulta 2017

Kunnanhallitus § 88
Talousarvion
2017
käyttösuunnitelman
tavoitteiden
mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tammikuun 2017 raportti on julkaistu
nettisivulla 6.3.2017 ja helmikuun raportti 7.3.2017. Nämä on myös
käsitelty kunnanhallituksessa 27.3.2017.
Maaliskuun 2017 raportti on julkaistu kunnan nettisivulla 10.5.2017.
Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla
kirjattuna maaliskuun lopussa 23,4 % ja muista menoista 23,1 %.
Toteutumat ovat henkilöstömenoissa 23,8 % (19.600 yli tavoitteen) ja
muissa 23,9 % (107.600 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitys
tavoitteeseen nähden johtuu Eksoten maksuosuuksista, jotka
toteutuvat tasaisesti eikä niissä ole ylitysuhkaa. Tämä ylitys on nyt
pienempi kuin helmikuun raportissa.
Raportin perusteella ei ole aihetta ryhtyä tasapainotustoimiin, mutta
varhaiskasvatuksen ja kiinteistötoimen tulosalueilla on aihetta hillitä
menokehitystä.
Verotulot maaliskuulta jäivät noin 20.000 euroa alle tavoitteen, mutta jo
saapuneessa huhtikuun tilityksessä vajaus on täyttynyt. Valtionosuudet
ovat kertyneet budjetin mukaisina. Investointeja on toteutunut hyvin
vähän, mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2017
lainanotosta on jo 600.000 nostettu. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun 2017 raportin tiedoksi ja saattaa
sen myös kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

89.

22.05.2017
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Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 laadintaohje

Kunnanhallitus § 89
Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu talousarvioehdotuksen valmistelu
kunnanvaltuustolle. Tässä tarkoituksessa kunnanhallitus antaa muille
toimielimille ohjeet talousarvion laatimisesta.
Talousarvion
valmistelussa toimitaan siten, että ohjeet annetaan keväällä ja
toimielinten ehdotusten tulee olla valmiina kesän jälkeen. Talousarvion
tasapainotusehdotus tuodaan hallitukselle lokakuussa. Sen perusteella
varaudutaan
myös
tekemään
ehdotukset
vuoden
2018
veroprosenteista.
Tasapainotettu talousarvioehdotus viedään
yhteistyötoimikunnalle ja sen jälkeen kunnanhallitukseen lopullisen
esityksen
tekemiseksi.
Lopullisesti
talousarvion
hyväksyy
kunnanvaltuusto.
Hallinto-osasto on valmistellut talousarvion ja taloussuunnitelman
laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Talouden tasapainon säilyttäminen
edellyttää
mahdollisesti
tiukankin
talousarvion
tekemistä.
Taloussuunnitelmaehdotusta pyydetään ajalle 2018 - 2020.
Itsehallintoalueiden rahoituksen vaikutusta ei laadintaohjeessa ole voitu
ottaa huomioon, mutta se vaikuttaa olennaisesti vuosien 2019-2020
taloussuunnitelman sisältöön. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa toimielimille liitteen mukaiset ohjeet ja korostaa
annettujen ohjeiden noudattamisen välttämättömyyttä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

90.

22.05.2017
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Energiatukipäätös/Koulukeskus

Kunnanhallitus § 90
KEHA-keskus
on
4.4.2017
hylännyt
Lemin
kunnan
maksatushakemuksen
koulukeskuksen
energiatehokkuuden
parantamishankkeelle. Hankkeelle on 31.8.2015 myönnetty 27.000
euroa, enintään 15 %, avustusta. Hanke on toteutettu ns. ESCOhankkeena.
Maksupäätöksen 4.4.2017 mukaan hankkeeseen on haettava
energiatukea ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella
rahoitettavan rakentamishankkeen aloittamista. Työn aloittamiseksi
katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen.
Kunnan tukihakemus on saapunut Pirkanmaan ELY-keskukseen
9.6.2015. Hanketta koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu 30.4.2015.
Koska urakkasopimus on allekirjoitettu 30.4.2015, hanke katsotaan
aloitetuksi ennen tukihakemuksen vireille tuloa eikä tukea makseta
miltään osin.
Urakkasopimus tehtiin 30.4.2015, jotta hankkeen vaatimat laitteet olisi
ehditty saada ja työ valmistua ennen koulun alkamista elokuussa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee KEHA-keskuksen päätöksen tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

91.

04.05.2017
22.05.2017

22
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Lisämääräraha-anomus vesihuollon venttiilien uudistamiseen

Tekninen lautakunta13
Lemin kunnan vesijohtoverkoston sulkuventtiilien kunto on huono. Jos
verkostossa
tarvitsee
tehdä
huoltotöitä,
niin
joudutaan
Kuukanniemessä sulkemaan jopa koko taajaman vesihuolto.
Kirkonkylällä tilanne on hieman parempi, mutta tarve muutaman
venttiilin uudistamiseen on. Nykyisellä määrärahalla (25.000 €) ei
venttiileiden uusintaa pysty tekemään vaan se menee vesilaitosten uvlaitteisiin ja muihin pakollisiin korjauksiin.
Tekninen johtaja on yhteistyössä Lappeenrannan vesilaitoksen kanssa
selvittänyt uusittavien venttiileiden sijaintia. Kuukanniemessä tarve on
seitsemälle venttiiliryhmälle ja kirkonkylässä kolmelle.
Venttiiliryhmän uudistaminen maksaa noin. 7.000 - 10.000 €/ryhmä,
riippuen kaivutyön vaikeudesta, joten anottava lisämääräraha on
100.000 €. (valm. Markku Immonen p. 0400 150 651)
Ehdotus

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle, että vesihuollon venttiileiden uusitaan myönnetään
100.000 € lisämääräraha.

Päätös

ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kunnanhallitus § 91
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon venttiilien
uusimiseen myönnetään 50.000 euroa lisämäärärahaa vesihuollon
investointeihin. Lisämääräraha katetaan kassavaroin. Vuoden 2018
talousarvion investointiosaan varataan 50.000 euroa venttiilien
uusimiseen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

92.

04.05.2017
22.05.2017

18
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Teknisten osastojen yhteistyö, Lemi, Luumäki,
Savitaipale, Taipalsaari

Tekninen lautakunta § 12
Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta on päättänyt kokouksessaan
8.2.2016 esittää, että Länsi-Saimaan kunnat (Lemi, Luumäki,
Savitaipale ja Taipalsaari) käynnistäisivät teknisen toimialan
yhteistyöselvityksen laatimisen.
Kaikkien kuntien tekniset toimialat kärsivät ajoittaisesta resurssipulasta
organisaation kapeuden takia. Tämä korostuu etenkin loma-aikoina.
Esimerkiksi rakennusvalvontojen työkuormitus on lisääntynyt valtion
RAKI - uudistuksen takia. Teknisten toimintojen yhteistyöllä tavoitellaan
riittäviä resursseja, kustannussäästöjä ja riittävää palvelutason
ylläpitoa.
Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien tekniset
johtajat ovat selvittäneet yhteistyön mahdollisuutta ja laajuutta
useamman eri neuvottelun yhteydessä.
Neuvotteluissa on muotoutunut käsitys, että yhteistyö onnistuu
parhaiten rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja maankäytön osalle.
Lisäksi mukaan otettaisiin tähän kokonaisuuteen läheisesti kuuluvat
kiinteistökauppapalvelut, maanmittaustoimitukset, pohjakartan ylläpito
sekä osoiteasiat ja yksityisteiden rahanjako tai ainakin asian valmistelu.
Jotta yhteistyöhankkeen selvittämistä voitaisiin edelleen jatkaa, pitäisi
hankkeessa mukana olevilta kunnilta saada periaatepäätös
yhteistyöhön sitoutumisesta ja sen laajuudesta.
Kun em. periaatepäätös on kunnista saatu, tulee ensivaiheessa
selvitettäväksi toimipisteen sijainti. Muihin kuntiin on suunniteltu jäävän
palvelupiste, jossa olisi sovittuina päivinä saatavissa palveluita.
Valmistelua tehneet virkamiehet eivät ole ottaneet kantaa toimipisteen
sijaintipaikkaan, vaan katsovat sen olevan päättäjien harkinnassa oleva
asia. Toimipisteen valinnassa olisi kuitenkin hyvä huomioida sijainti, ja
hyvät, toiminnan luonteeseen sopivat tilajärjestelyt.
Yhteistyöstä ei alkuvaiheessa odoteta suuria kustannussäästöjä. Edut
ilmenevät paremminkin toiminnassa, sijaisuusasioissa ja laajemman
osaamisen tuomana laadukkaampana palveluna kuntalaisille.
Ongelmia taas saattaa syntyä teknisiin osastoihin jäävien tehtävien
sijaisuusasioissa ja henkilöstöjen mitoituksissa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

04.05.2017
22.05.2017

19
140

Kaikki kunnat ovat ottamassa käyttöönsä sähköisen Lupa.fi
järjestelmän, joka osaltaan mahdollistaa ja helpottaa kuntalaisten
asiointia toimipisteen sijaintipaikasta riippumatta.
Uuden rakennusvalvonta- ja maankäyttöosaston henkilöstökuviot
alkavat muotoutua sen jälkeen kun kuntien periaatepäätös yhteistyöstä
ja sen laajuudesta on saatu. Toimipaikan sijainti vaikuttaa myös
henkilöstövalintoihin
palvelusihteerien
valinnan
osalta.
Myös
palvelusihteerien määrän mitoitukseen oleellisesti vaikuttavat mukana
olevien kuntien määrä sekä kaavoituksen ja maankäyttöasioiden
laajuus ja haluttu yhteistyön toimintamalli.
Yhteistyömuodon pohjana voi käytännössä olla kolme mallia, minkä
perusteella toimivalta voi siirtyä:
1. Yhteinen
toimielin
(=
sama
kuin
ympäristötoimessa tai pelastuslaitoksella)

seudullisessa

2. Yhteinen virka
3. Sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta
Toimielin tarkoittaa käytännössä lautakuntaa, jossa on siis
luottamushenkilöedustus. Se voi olla myös muun niminen (esim.
johtokunta), mutta se ei muuta sitä, että päätöksentekijöinä ovat
luottamushenkilöt.
Yhteistyöselvityksissä on muodostunut käsitys siitä, että yhteisen
toimielimen malli olisi kaavaillulle organisaatiolle toimivin.
Tehtäväkenttänä olisi rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja maankäytön
yhteistyö neljän kunnan kesken. Lisäksi mukaan otettaisiin tähän
kokonaisuuteen
läheisesti
kuuluvat
kiinteistökauppapalvelut,
maanmittaustoimitukset, pohjakartan ylläpito sekä osoiteasiat.
Ehdotus

Tekninen
lautakunta
linjaa,
onko
Lemin
kunnalla
ehtoja
jatkoselvitykseen sitoutumiselle esimerkiksi toimielimen päätöksenteon
suhteen tai muodostettavan organisaation vastuukunnan sijainnin
suhteen tai yhteistyöhön sitoutuneiden kuntien määrän suhteen.
Edelleen tekninen lautakunta esittää asiaa kunnanhallitukselle ja
pyytää kunnanhallitusta linjaamaan Lemin kunnan sitoutumisen
selvityksen
jatkamiseen
yhteisorganisaatiosta
ja
yhteisestä
toimielimestä, joiden tehtäväkenttänä olisi rakennusvalvonnan,
kaavoituksen ja maankäytön yhteistyö, sekä kiinteistökauppapalvelut,
maanmittaustoimitukset, pohjakartan ylläpito ja kuntien osoiteasiat.
(Valm. Markku Immonen p. 0400 150651)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

04.05.2017
22.05.2017

21
141

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella ehdotusta muutettiin
seuraavasti: Tekninen lautakunta linjaa, että yhteistyön pohjana voi olla
malli: sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta. Edelleen tekninen
lautakunta esittää asiaa kunnanhallitukselle ja pyytää kunnanhallitusta
linjaamaan Lemin kunnan sitoutumisen selvityksen jatkamiseen.
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.

Kunnanhallitus § 92
Koko Länsi-Saimaan alueen yhteistyö näyttää olevan murenemassa.
Taipalsaaren tekninen lautakunta on 4.5.2017 § 34 todennut, ettei
yhteistyön jatkamiselle ole tarvetta ja edellytyksiä ja on päättänyt
esittää Taipalsaaren kunnanhallitukselle selvitystyön päättämistä.
Luumäen kunnanhallitus on 15.5.2017 päättänyt, että Luumäki on
valmis määrittämiensä ehtojen puitteissa jatkamaan neuvotteluja.
Ehtona selvityksen jatkamiselle on, että muodostettava organisaatio
tullaan sijoittamaan Luumäen kuntaan. Jokaisessa kunnassa toimiva
itsenäinen toimielin ei ole selvityksen edellytyksenä.
Savitaipaleen tekninen lautakunta on 4.5.2017 § 15 esittänyt
Savitaipaleen kunnanhallitukselle, että yhteistyön selvittämistä
jatketaan ja pyytänyt kunnanhallitusta ottamaan kantaa myös
toimipaikan sijaintiin.
Lemin teknisen lautakunnan linjauksen pohjalta yhteistyötä voisi
mahdollisesti syntyä Savitaipaleen kunnan kanssa viranomaistehtävien
hoidosta sopimuspohjalta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee selvitys- ja neuvottelutilanteen tiedoksi ja
päättää, että Lemin kunta on edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

93.

24.10.2016
09.01.2017
22.05.2017

185
2
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Maanostotarjous Ellonen, Remusen alue

Kunnanhallitus § 127
Timo Ellonen lähettänyt 26.9.2016 päivätyllä sähköpostilla
ostotarjouksen koskien noin 1 ha:n määräalaa tilasta Remusenmäki
416-417-2-30.
Arviointia: Määräalan myyminen ei perusteltua, koska se saattaa
soveltua paremmin myöhemmin myytävien rakennuspaikkojen
lisämaaksi.
Määräalan
myyminen
haittaisi
tulevia
alueen
rakennuspaikkojen myyntiä ja alueen kehittämistä.
Liitekartalla
ostotarjouksen
määräalan
rajaus.
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835 7826)

(valm.

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Ottaen huomioon arvioinnissa mainitut perustelut kunnanhallitus hylkää
Timo Ellosen määräalan ostotarjouksen tilasta Remusenmäki 2:30.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että jatketaan neuvotteluja
Timo Ellosen kanssa kauppahinnasta. Ehdotusta kannattivat Kati Buuri,
Jarmo Tölski ja Arto Penttilä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa neuvotteluja Timo Ellosen
kanssa.
_________

Kunnanhallitus § 1
Kunnan ja Timo Ellosen välillä on jatkettu neuvotteluja
maanostotarjouksesta. Ellonen on neuvottelujen jälkeen lähettänyt
kuntaan neuvottelutuloksen mukaisen ostotarjouksen:
" Tarjoan Lemin kunnan omistaman tilan Remusenmäki 416-417-2-30
n. 8.150 neliömetrin määräalasta
(vrt. karttaliite) 4.070
(neljätuhattaseitsemänkymmentä) euroa.
Tarjouksen kohteena oleva maa-alue on pääosin pusikoitunutta n. 15
vuotta sitten aukoksi hakattua metsää, jota ei ole hoidettu
hakkaamisen jälkeen ja jolla pääsiallisesti kasvaa lehtipuita, haapaa,
leppää, pajua ja koivua, alueella sijaitsee myös yksi purkukuntoinen
ulkorakennus.
Lemillä 26.12.2016
Timo Ellonen"
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

09.01.2017
13.02.2017
22.05.2017

3
9
143

Ostotarjouksen pohjalta laadittu kauppakirjaluonnos ja karttaliite ovat
liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
myydä Timo Elloselle tilasta Remusenmäki 416-417-2-30 noin 8.150
neliömetrin suuruisen määräalan 4.070 euron kauppahinnasta ja että
valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan,
josta muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja tulee allekirjoittaa
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä myyntipäätös on saanut
lainvoiman.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 6
Päätös

Olavi Punkka ehdotti asian jättämistä pöydälle, jotta alueen puuston
arvo voidaan selvittää. Antti Junni kannatti Punkan ehdotusta.
Jarmo Tölskin ehdotuksesta pidettiin viiden minuutin neuvottelutauko
klo 18.20 - 18.25.
Neuvottelutauon jälkeen keskustelu pöydällepanoehdotuksesta jatkui.
Keskustan valtuustoryhmä ilmoitti kannattavansa Punkan ehdotusta.
Antti Junni perui kannatuksensa Punkan ehdotukselta.
Keskustelun jälkeen äänestettiin pöydällepanosta. Puheenjohtaja esitti,
että pöydällepanoa kannattavat äänestävät JAA ja sitä vastustavat
äänestävät EI. Äänestys toteutettiin tämän esityksen mukaan
nimenhuutoäänestyksenä. JAA-ääniä annettiin 11 kappaletta, EI-ääniä
9 kappaletta ja poissa oli yksi. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.
Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle puustoarvion
hankkimista varten.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

22.05.2017
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Kunnanhallitus § 93
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on 23.3.2017 tehnyt myytäväksi
ehdotetulla alueella metsäarvion. Arviotuloksen mukaan kohteen
metsätalousmaan käypä arvo on noin 2.700 euroa. Kirjallinen arvio on
nähtävänä kokouksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
myydä Timo Elloselle tilasta Remusenmäki 416-417-2-30 noin 8.150
neliömetrin suuruisen määräalan 4.070 euron kauppahinnasta ja että
valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan,
josta muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja tulee allekirjoittaa
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä myyntipäätös on saanut
lainvoiman.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

94.

22.05.2017
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Etelä-Karjalan jätelautakunnan varajäsenen vaali vuosiksi 2017-2021

Kunnanhallitus § 94
Etelä-Karjalan jätelautakunta huolehtii sopijakunnille (Imatra,
Lappeenranta, Lemi,
Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti,
Savitaipale ja Taipalsaari) kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä
jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Lautakunta vastaa sopijakuntien
alueella jätelain nojalla kunnalle kuuluvien jätehuollon järjestämiseen,
suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta.
Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista,
jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi:
• jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista päättäminen (35.3 §),
• päätökset jätteen kuljetukseen liittyvistä asioista (35 -38 §),
• päätökset jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
• päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja päätökset
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (91 §),
• jätetaksan tai -taksojen hyväksyminen (79.3 §),
• jätemaksujen määrääminen, maksuunpano, kohtuullistamisesta
päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §),
• jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §),
• päätökset kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen
yksittäisissä tapauksissa (42 §),
• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (143 §),
• kunnan jätehuoltopalveluiden laatuvaatimuksien (palvelutaso)
määrittely (34 §) ja
• muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.
Lautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut
lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät.
Mikäli lainsäädäntö muuttuu, jätelautakunta hoitaa kunnalle säädetyt
edellä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten
mukaan.
Läntisen ja Itäisen kuntaryhmän jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
tulee olla eri kunnista. Sopijakunnat nimeävät jäseniä seuraavasti:
Lappeenranta
3
Imatra
2
Läntinen kuntaryhmä
1
(Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari)
Itäinen kuntaryhmä
1
(Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

22.05.2017
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Lemin kunta valitsee läntisen kuntaryhmän varajäsenen toimikaudeksi
2019-2021. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen Etelä-Karjalan jätelautakuntaan läntisen kuntaryhmän
edustajan henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

95.

22.05.2017
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Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus § 95
Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanjohtajan, talous- ja
hallintojohtajan sekä maankäyttöinsinöörin päätöspöytäkirjat. (valm.
kunnankamreeri Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi.
Päätös

96.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että nähtävänä
kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
_________

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 96
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

olivat

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

97.

22.05.2017
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Asuntotontin kauppakirja kunta/Saimaan Lääkäripalvelut Oy, Olavi Ahtiainen

Kunnanhallitus § 97
Kunta on ilmoittanut myytäväksi nettihuutokaupassa omakotitontin
kirkonkylästä osoitteessa Rantatie 4 (uimalan alue). Huutokauppa
päättyi 15.5.2017 ja korkeimman tarjouksen, 10.000 euroa, on tehnyt
Olavi Ahtiainen Saimaan Lääkäripalvelut Oy:n puolesta. Kyseessä on
tila K1T8, kiinteistötunnus 416-407-7-166.
Pinta-ala 0,1548 ha.
Kauppahinnan lisäksi peritään vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut,
yhteensä 2.728 euroa.
Kunnanvaltuusto on 16.9.2013 § 54 hyväksynyt tontin myyntihinnaksi
25.000 euroa. Alemman hintatarjouksen hyväksyminen edellyttää uutta
valtuustokäsittelyä. Kauppakirjaluonnos on liitteenä. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
päättää myydä Saimaan Lääkäripalveut Oy/Olavi Ahtiaiselle tilan K1T8,
kiinteistötunnus 416-407-7-166 hintaan 10.000 euroa ja hyväksyy
allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kauppakirjan. Kauppakirja on
allekirjoitettava 3 kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen
lainvoimaistumisesta. Muuten kauppa katsotaan automaattisesti
peruuntuneeksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

98.

22.05.2017
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Kuukanniemen neuvolatilat

Kunnanhallitus § 98
Kuukanniemen koulun kouluterveydenhoidon toiminta on suunniteltu
päiväkoti Oravanpesän tiloihin. Kunnan ja Eksoten välisen
palvelusopimuksen mukaan myös neuvolatoimintaa olisi mahdollista
saada Kuukanniemeen yhtenä päivänä viikossa. Palvelujen
järjestämisen puolesta neuvolatoiminta voisi toimia samoissa tiloissa
kouluterveydenhuollon kanssa. Neuvolatoiminta vaatii kuitenkin
suuremman tilan kuin kouluterveydenhoito. Tilan laajennuksesta on
tehty kustannusarvio. Arvion mukaan riittävä laajennus olisi tehtävissä
33.500 eurolla. Muutos pitäisi toteuttaa kesän aikana, jotta tilat olisivat
valmiina koulujen alkaessa.
Muutokseen
ei
ole
varattu
määrärahaa.
Pelkästään
kouluterveydenhuollon käyttöön tilojen muutoskustannukset olisivat
jääneet noin 10.000 euroon. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Oravanpesän
neuvolatilojen vaatimat muutokset toteutetaan kustannusarvion
mukaisesti kesän 2017 aikana ja talousarvion investointiosaan
myönnetään 33.500 euron lisämääräraha tähän tarkoitukseen.
Lisämääräraha katetaan kassavaroista.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

99.

22.05.2017
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Kuukanniemen koulun irtokalustehankinta

Kunnanhallitus § 99
Kuukanniemen koulun rakennuttajakonsultti on kilpailuttanut koulun
irtokalustehankinnat koulun esitysten pohjalta. Tarjousvertailu on
liitteenä. Vertailun teon jälkeen on hankinnasta poistettu osa
kalusteista, koska opettajat eivät katsoneet niitä tarpeellisiksi.
Tarjousvertailussa parhaaksi todetun Isku Interior Oy:n tarkennetun
sisällön mukainen kokonaishinta on 57.021 € (alv 0%). Riittävän
toimitusajan ja hankintavaltuuksien varmistamiseksi hankinta tuodaan
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy tarjousvertailun perusteella irtokalustetoimittajaksi Isku Interior Oy:n ja hyväksyy tarkennetun sisällön
mukaisen kalustetilauksen arvoltaan 57.021 € (alv 0%).
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus totesi, että hankinta rahoitetaan talousarvion
investointiosaan kuuluvasta Kuukanniemen koulun irtaimistohankintamäärärahasta (200.000 €). Edelleen kunnanhallitus totesi, että
sivistyslautakunnan
päätösvaltaan
kuuluva
asia
käsiteltiin
kunnanhallituksessa, jotta tilaus ehditään tehdä ajoissa niin, että
kalusteet ehtivät koululle koulun alkamiseen mennessä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

100.

22.05.2017
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Hallinto-oikeuden päätös tuulivoimayleiskaavapäätöksistä

Kunnanhallitus § 100
Itä-Suomen hallinto-oikeus on julkipanon jälkeen 8.5.2017 antamallaan
päätöksellä nro 17/0093/3 kumonnut Lemin kunnanvaltuuston päätökset
20.7.2015 § 18 ja § 19, joilla päätöksillä kunnanvaltuusto oli hyväksynyt
Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaavan (§ 18) osa-alueen 1, Rutaho ja (§
19) osa-alueen 2, Repovuori. Muutoksenhakijoina hallinto-oikeudessa ovat
olleet Terhi Joronen asiakumppaneineen, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri
asiakumppaneineen sekä Liisa ja Ossi Taipale.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on perustellut kunnanvaltuuston päätösten
kumoamista sillä, että tuulivoimarakentamista koskevista ympäristöministeriön
ohjeista ilmenee, että tuulivoimaloiden koolla, erityisesti niiden korkeudella, on
merkitystä tuulivoimaloiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Kun hallinto-oikeus otti
lisäksi huomioon asutuksen läheisyyden suunniteltuihin tuulivoimaloiden
rakennuspaikkoihin ja sen, ettei suurinta sallittua korkeutta ollut määrätty
kaavassa, hallinto-oikeus katsoi, että kunnanvaltuuston hyväksymä Lemin
pohjoisosien tuulivoimayleiskaava ei ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 77.1
b §:ssä edellytetyllä tavalla riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä
kaava-alueella. Koska kaava ei hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan
ohjannut riittävästi tuulivoimaloiden korkeutta ja muuta kokoa, kaavaa varten
tehtyjen selvitysten pohjalta ei ollut hallinto-oikeuden käsityksen mukaan
mahdollista arvioida myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n
edellyttämällä tavalla kaavan toteuttamisen vaikutuksia.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenee siten, että pääsiallinen
perustelu Lemin kunnanvaltuuston päätösten kumoamiselle on ollut
tuulivoimayleiskaavan kaavamääräyksistä puuttuva maininta tuulivoimaloiden
sallitusta enimmäiskorkeudesta. Hallinto-oikeuden päätöksestä käy toisaalta
myös ilmi, että hallinto-oikeuden käsityksen mukaan Lemin pohjoisosien
tuulivoimayleiskaavan valmistelu ja vuorovaikutus on tapahtunut maankäyttöja rakennuslain mukaisesti, eikä kaavapäätös ole tältä osin syntynyt
virheellisessä järjestyksessä. Samoin hallinto-oikeus on todennut, että
tuulivoimayleiskaavassa on määrätty, että meluhaittojen ehkäisemiseksi ja
ympäristön
viihtyisyyden
turvaamiseksi
alueen
suunnittelussa
ja
toteuttamisessa
on
otettava
huomioon
voimassa
olevat
tuulivoimarakentamista koskevat melutasojen ohjearvot.
Maankäyttöja
rakennuslain
77
b
§:ssä
säädetään,
että
tuulivoimayleiskaavaa laadittaessa on sen lisäksi mitä yleiskaavasta muuten
säädetään, huolehdittava siitä, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja
muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella sekä suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.
Lainkohdassa ei kuitenkaan ole säädetty vaatimusta, jonka mukaan
tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla nimenomaisesti mainittuna
kunnanvaltuuston hyväksymässä tuulivoimayleiskaavassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

22.05.2017
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Tuulivoimaloiden
enimmäiskorkeutta
koskevan
kaavamääräyksen
edellyttäminen on mainittu ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen
suunnittelua koskevassa oikeudellisesti sitomattomassa ohjeistuksessa,
mutta ohjeistukseen sisältyvää asiaa koskevaa mainintaa ei voida kuitenkaan
pitää lakiin rinnastettavissa olevana velvoittavana oikeusohjeena. Itä-Suomen
hallinto-oikeuden päätöstä voidaan siten pitää tältä osin virheellisenä,
varsinkin
kun
otetaan
huomioon,
että
Lemin
pohjoisosien
tuulivoimayleiskaavan kaavamääräyksissä on edellytetty noudatettavan
tuulivoimarakentamista koskevia melutasojen ohjearvoja. Viimeksi mainittu
kaavamääräys ei siten käytännössä mahdollista Itä-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksessä esitetyin tavoin millaisten tahansa tuulivoimaloiden rakentamista
kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä mainitun kaavamääräyksen
puuttumisen osalta on myös otettava huomioon, että maankäyttö- ja
rakennuslain 203 § mahdollistaa, että muutoksenhakuviranomainen voi tehdä
kaavaan ja rakennusjärjestykseen oikaisunluonteisia korjauksia. Samoin
muutoksenhakuviranomainen
voi
kunnan
suostumuksella
tehdä
kaavaratkaisuun myös vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta
muiden kuin siihen suostuneiden etuun tai oikeuteen. Näin ollen asiassa on
mahdollista pyytää korkeinta hallinto-oikeutta lisäämään Lemin pohjoisosien
tuulivoimayleiskaavaan
kaavamääräyksen
tuulivoimaloiden
sallitusta
enimmäiskorkeudesta, jos korkein hallinto-oikeus katsoo kaavamääräyksen
välttämättömäksi lainmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Itä-Suomen
hallinto-oikeuden päätöksestä 8.5.2017 nro 17/0093/3.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös tulee kumota ja Lemin kunnanvaltuuston
päätökset 20.7.2015 § 18 ja § 19 Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaavan
hyväksymisestä osa-alueen 1, Rutaho (§18) ja osa-alueen 2, Repovuori (§19)
osalta tulee saattaa voimaan. Toissijaisesti korkeinta hallinto-oikeutta
pyydetään maankäyttö- ja rakennuslain 203 §:n nojalla tarkistamaan
kunnanvaltuuston hyväksymien tuulivoimayleiskaavojen kaavamääräyksiä
siten, että korkein hallinto-oikeus lisää kaavamääräyksiin määräyksen
tuulivoimaloiden suurimmasta sallitusta enimmäiskorkeudesta 210 metriä.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan
valituskirjelmän kunnanhallituksen puolesta sekä toimittamaan sen
korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

101.
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Rakennustarkastajan viran täyttölupa

Kunnanhallitus §101
Rakennustarkastaja Arto Sipilä on 17.5.2017 päivätyllä kirjeellä
irtisanoutunut rakennustarkastajan virasta siten, että viimeinen
töissäolopäivä on 23.6.2017.
Tekninen toimi pyytää kunnanhallitukselta lupaa viran täyttämiseen.
(Valmistelija tekninen johtaja Markku Immonen, puh. 0400 150 651)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus myöntää tekniselle lautakunnalle rakennustarkastajan
viran täyttämiseen vakinaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

22.05.2017

Kieltojen
perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälä

Sivu
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 88 - 98, 100

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 86 - 87, 99, 101

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 040 724 4603
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 86 - 87, 99, 101

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä
tai
jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen
laatijana
on
joku
muu
henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän,
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

laillisen

edustajan

tai

asiamiehen

on

allekirjoitettava

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat
on
toimitettava
oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

