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Hallintosäännön muutostarpeita

Kunnanhallitus § 153
Kunnanvaltuusto on 29.5.2017 hyväksynyt uuteen kuntalakiin
perustuvan uuden hallintosäännön. Koska hallintosäännön muutos oli
teknisesti suuri ja vaativa asia, osattiin jo käsittelyvaiheessa varautua
siihen, että muutostarpeita tulee ilmenemään melko pian sen jälkeen
kun uusi hallintosääntö on tullut voimaan.
Seuraavia tarkistustarpeita on jo tullut:
Kunnan vaakuna: Kuntalain 5 §:n mukaan kunnan vaakunan käyttöä
valvoo kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu
viranomainen. Lemin kunnan hallintosäännössä ei ole määrätty
vaakunan käytön valvojaa. Lain nojalla valvonta siis kuuluu
kunnanhallitukselle. Vaakunan käyttöä koskevat kysymykset ovat usein
pyyntöjä saada käyttää kunnan vaakunaa julkaisuissa, painotuotteissa,
tekstiileissä tms. Pyyntöön odotetaan usein vastausta nopealla
aikataululla, minkä vuoksi asian vieminen kunnanhallitukseen saattaa
pyytäjän kannalta olla liian hidasta. Siksi vaakunan käytön valvonta
olisi tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijan tehtäväksi.
Teknisen johtajan sijainen: Hallintosäännön 16 §:n mukaan
rakennustarkastaja toimii teknisen johtajan sijaisena. Koska
rakennustarkastaja toimii kahdessa kunnassa (Lemi ja Savitaipale),
saattaa
teknisen
johtajan
sijaisena
toimiminen
haitata
rakennustarkastuspalvelujen toteutumista jommassa kummassa tai
molemmissa sopimuskunnissa.
Yksityistieavustusten
jakoperusteista
päättäminen:
Maaseutulautakunnan lakkauttamisen myötä oli tarkoitus siirtää
yksityisteiden
avustusten
jakoperusteista
päättäminen
kunnanhallitukselle
ja
yksittäisistä
avustuksista
päättäminen
perusteiden mukaisesti maaseutusihteerille. Näin hallintosääntöön
myös kirjattiin. Sen lisäksi hallintosääntöön jäi kuitenkin jostain
valmisteluvaiheesta
teknisen
lautakunnan
tehtäviin
yksityistieavustusten jakoperusteista ja avustusten jakamisesta
päättäminen (23 §). Yksityisistä teistä annetun lain nimikettä on
joissakin kohdissa syytä täsmentää. Tekniselle lautakunnalle annetaan
valtuudet päättää asemakaavan ulkopuolisten alueiden yksityisteiden ja
maanteiden nimistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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Esittelijät: Hallintosäännön 129 §:n 4. momentissa sanotaan, että
esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 71 §:ssä. Tässä on
kirjoitusvirhe, pykälän numeron pitäisi olla 61. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön
tehdään seuraavat muutokset:
Lisätään 6 §:ään (Kunnan viestintä) uusi 4. momentti joka kuuluu
seuraavasti: "Kunnan vaakunan käyttöä valvoo kunnanjohtaja."
Muutetaan 16 §:n (Toimialajohtajat) 3 momentin viimeinen lause
"Rakennustarkastaja
toimii
teknisen
johtajan
sijaisena"
seuraavanlaiseksi: "Teknisen johtajan sijaisesta päättää tekninen
lautakunta."
Muutetaan 22 §:n (Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) kohta 21
seuraavanlaiseksi: Kunnanhallitus tai kunnanhallituksen määräämä
viranomainen tai viranhaltija päättää yksityisistä teistä annetun lain 39
§:n mukaisen tietoimituksen hakemisesta ja tienpitosopimuksen
tekemisestä.
Poistetaan 23 §:n (Lautakuntien tehtävät ja toimivalta) teknisen
lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista seuraava kohta: "kunnan myöntämien yksityistieavustusten jakoperusteista ja avustusten
jakamisesta (Yksityistielaki 95 §)"
Muutetaan 23 §:n (Lautakuntien tehtävät ja toimivalta) teknisen
lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista viimeisen momentin
alku seuraavanlaiseksi: "Tekninen lautakunta toimii Yksityisistä teistä
annetun lain 6a §:n tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä..."
Muutetaan 23 §:n (Lautakuntien tehtävät ja toimivalta) teknisen
lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista ensimmäisen
momentin 8. kohta seuraavanlaiseksi: "päättää asemakaavan
ulkopuolisten yksityisteiden ja maanteiden nimistä"
Korjataan 129 §:n (Esittelijät) 4. momentissa oleva pykäläviite 61:ksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiot

Kunnanhallitus § 154
Kuntalain mukaisia vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat
edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole
kunnan varsinaisia toimielimiä, mutta ne on kunnanhallituksen
kuntalain perusteella asetettava.
Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisten toimielinten välillä
on se, ettei vaikuttamistoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia
hallintopäätöksiä.
Kuntalain
mukaan
kunnanhallituksen
on
huolehdittava
vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että
kunta varaa tarvittavat määrärahat, huolehtii kokoustilasta ja muista
kokousjärjestelyistä, vastaa kokouskustannuksista sekä antaa
tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun ja sihteerin tehtäviin.
Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta se on kunnan
harkittavissa. Kuntalain selostusteoksen mukaan kunnanhallitus voi
esimerkiksi päättää, että vaikuttajaryhmän jäsenten palkkioista ja
muista
korvauksista
on
soveltuvin
osin
voimassa,
mitä
hallintosäännössä
määrätään
luottamustehtävien
hoidosta
maksettavista korvauksista. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja
vammaisneuvoston kokouksista maksetaan hallintosäännön 140 §:n
mukainen muun toimielimen kokouspalkkio. Sama palkkio maksetaan
nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston mahdolliselle
edustajalle
kunnanhallituksen
ja
lautakuntien
kokouksista.
Maksamisessa muutenkin soveltuvin osin noudatetaan, mitä
hallintosäännön 16. luvussa on määrätty.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Maakunta-areenan esiselvitys, lausuntopyyntö

Kunnanhallitus § 155
Etelä-Karjalan maakunta-areenasta on laadittu esiselvitys Etelä-Karjalan liiton
toimeksiannosta. Maakuntahallitus on päättänyt pyytää lausuntoja EteläKarjalan kunnilta areenan toimintakonseptista, rahoitusmallista sekä
jatkosuunnittelusta käynnistämisestä.
Esiselvityksessä kartoitettiin eri käyttäjäryhmien tarpeita, nykyisiä tiloja ja
areenaratkaisuja. Selvityksen perusteella maakunta-areenan tarve painottuu
liikuntaan ja urheiluun. Tapahtumien järjestämiselle maakunnassa on jo nyt
varsin hyvät fasiliteetit, mutta areena voisi tuoda maakuntaan uusia
suurtapahtumia, joita nykyiset tilat eivät mahdollista.
Mahdollisia sijaintipaikkavaihtoehtoja kartoitettiin Lappeenrannan kaupungin
alueelta. Sijainti maakunnan keskuskaupungissa nähtiin luontevaksi
väestöpohjan perusteella. Yhtenä kiinnostavana vaihtoehtona nähtiin Ikean
tontti, joka mahdollistaa huomattavan synergiaedun kaupallisten palvelujen
kanssa. Tontille mahtuu Ikean tavaratalon ja muiden kaupallisten palveluiden
lisäksi monipuolinen liikunta- ja tapahtumapalveluiden keskittymä. Tarkemmin
selviteltiin
myös
areenahankkeen
ja
Kisapuiston
pääjäähallin
synergiamahdollisuuksia. Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin areenan
sijoittamista mahdollisen uuden jäähallin kellaritilaan, jolloin toisaalta
saavutetaan synergiaetuja, mutta toisaalta areenan käyttö yleisötilaisuuksiin
rajoittuisi.
Ratkaisu
olisi
investointikustannuksiltaan
kallis
ja
rakennusteknisesti riskialtis.
Lappeenrannan kaupunginhallitus lausui maakunta-areenahankkeesta
kokouksessaan 18.9.2017. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus käsitteli
jäähallityöryhmän loppuraportin ja teki esityksen kaupungin-valtuustolle
monitoimijäähallin
tarveselvityksen
laatimisen
ja
hankesuunnittelun
aloittamisesta. Lappeenrannan kaupunginhallituksen lausunnon mukaan
Etelä-Karjalan liiton teettämä maakunta-areenan esiselvitys ei anna aihetta
muihin toimenpiteisiin. Lausunto on luettavissa Lappeenrannan kaupungin
sivuilla.
Hankkeen omistus- ja rahoitusmallina on esitetty kiinteistöosakeyhtiötä, jonka
omistajiksi voisivat tulle alueen kunnat, yritykset ja yksityiset
osakkeenomistajat. Rahoitettava määrä olisi 22 miljoonaa euroa, josta
Lappeenrannan osuudeksi on kaavailtu 10.250.000 euroa, seutukunnan
kuntien osuus olisi 2.250.000 euroa, yritysten ja yksityisten osuus 3 miljoonaa
euroa ja loppu tukia ja pankkilainaa.
Etelä-Karjalan liitto pyytää jäsenkuntien näkemyksiä maakunta-areenan
esiselvityksestä vastaamalla lausuntolomakkeen kysymyksiin 31.10.2017
mennessä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa Etelä-Karjalan liitolle, että
Lemin kunta ei voi osallistua hankkeen rahoitukseen, eikä sen vuoksi ota
kantaa lausuntopyynnön muihin kysymyksiin.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Mervi Ringsin ehdotuksesta
seuraavansisältöisen lausunnon:
Lemin kunnanhallitus kiittää maakuntaliittoa kattavasta selvityksestä. Kunta
pitää tärkeänä selvityksessäkin mainittua hankkeen myönteistä vaikutusta
terveysliikuntaan. Viitaten Lappeenrannan kaupungin lausuntoon asiasta ja
kuntien tämänhetkiseen yleiseen taloustilanteeseen, kannattaa asiaan palata
mahdollisesti muutaman vuoden kuluttua, kun maakunnassa on saatu
päätökseen nyt vireillä olevat liikuntapaikkainvestoinnit. Sen jälkeen voidaan
arvioida
toiminnalliset
ja
taloudelliset
edellytykset
paikkojen
lisärakentamiselle.
Lisäksi kunnanhallitus
kysymyksiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

vastasi

lausuntopyynnön

kysymyslomakkeen
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Maakuntauudistuksen seurantaryhmän päivittäminen

Kunnanhallitus § 156
Maakuntauudistuksen (sis. sote- ja maakuntauudistus) valmistelu EteläKarjalassa etenee. Heinäkuussa saimme valmisteluun lisävuoden, joten
esivalmisteluvaihe jatkuu suunnitelman mukaan 5/2018 saakka. Tämän
jälkeen virallisen valmistelutoimielimen on tarkoitus ottaa vastuu
maakuntahallinnosta ja järjestää mm. maakuntavaalit lokakuussa 2018.
Maakuntavaltuusto aloittaa työskentelynsä 1.1.2019 ja 1.1.2020 siirretään
maakunnan alaisuuteen sille määritellyt palvelut.
VATE-projektiryhmän
(valmistelutoimielin)
lisäksi
on
perustettu
maakunnallinen poliittinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina sekä
Eksoten että maakunnan liiton hallituksen puheenjohtajisto kuin myös muut
maakunnallista edustusta omaavat puolueet.
Edellä mainittujen toimielinten lisäksi maakunnan liiton hallitus päätti VATEprojektiryhmän esityksestä, että valmistelun tueksi jatketaan viime talven
toimineen ohjaus- ja seurantaryhmän työskentelyä. Ryhmän nimi päätettiin
muuttaa seurantaryhmäksi.
Seurantaryhmän kokouksiin edustaneita nimenneiden tahojen toivotaan
päivittävän tarvittaessa osallistujiensa nimet. Kunnista edustuksen toivotaan
olevan enintään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston kokoinen ja muita
toimijoita pyydetään nimeämään kustakin enintään aiempaa vastaava määrä
edustajia.
Lemin kunnanhallitus on 7.3.2016 nimennyt ohjaus- ja seuranta-ryhmään VeliPekka Okon, Eija Sinkon ja Juha Koiviston. Seurantaryhmän jäsenten
nimeämiset
tulee
toimittaa
Etelä-Karjalan
liiton
kirjaamoon
kirjaamo@ekarjala.fi 17.10.2017 mennessä. Osallistujien matka- ja
palkkiokuluista vastaavat lähettävät organisaatiot aiempaan tapaan. Ryhmän
kokouksia on tarkoitus pitää esivalmistelun aikana kaksi (2) kokousta syksyllä
2017 sekä 2-3 kokousta kevätkaudella 2018.
Seurantaryhmän ensimmäinen uusimuotoinen kokous pidetään 24.10.2017
klo 12.00–13.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa järjestettävän
ministeri Vehviläisen maakuntavierailun yhteydessä. Ministerivierailusta klo
10.30 -12.00 samassa paikassa on toimitettu kirjaamoihin erillinen kutsu
kuntien puheenjohtajistolle ja muille ministeriön kutsumille edustajille. Kutsun
ohjeiden
mukaan
on
tärkeää
ilmoittaa
osallistumisesta
Valtiovarainministeriölle, joka tilaisuuden järjestää.
Seurantaryhmän kokouksessa käsitellään uudistuksen tilannekatsaus ja
sovitaan tulevista kokousajankohdista. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päivittää seurantaryhmän jäsenet edellä esitettyjen EteläKarjalan liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
Päätös

Keskustelun aikana Anu Karhu ehdotti seurantaryhmään valtuuston
puheenjohtajia, kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ja
lisäksi kuudetta edustajaa, jota hän ei kuitenkaan nimennyt.
Jarkko Ovaskainen ehdotti kuudenneksi jäseneksi Anu Karhua. Petteri
Holopainen kannatti Ovaskaisen ehdotusta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita seurantaryhmään edustajikseen
seuraavat: Veli-Pekka Okko, Lasse Nisonen, Matti Tapanainen, Kati Buuri,
Juha Mielikäinen ja Anu Karhu.
_________
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Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018 - 2021

Kunnanhallitus § 157

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus ovat nähtävillä ja
kommentoitavissa 2.‒ 31.10.2017, jolloin sidosryhmillä ja yleisöllä on
mahdollisuus tutustua ohjelma-asiakirjoihin ja esittää niistä mielipiteensä.
Maakuntaohjelma sisältää sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan
tulevaisuudesta että seuraavien neljän vuoden kehittämisen painopisteet, jotka
on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on
kiteytetty neljäksi kärkivalinnaksi:
•
•
•
•

Välitön ja välittävä eKarjala
Yritteliäs eKarjala
Kestävä ja vastuullinen eKarjala
Kansainvälinen eKarjala

Maakuntaohjelma-asiakirjat
löytyvät
Etelä-Karjalan
liiton
sivuilta
http://www.ekarjala.fi/liitto/blog/etela-karjalan-maakuntaohjelman-2018-2021luonnoksen-nahtavilla-olo/) . Ne ovat nähtävillä myös Etelä-Karjalan liiton
virastossa.
Etelä-Karjalan
maakuntahallitus
pyytää
lausuntoa
maakuntaohjelmaluonnoksesta 2017–2021 ja sen ympäristöselostuksesta
31.10.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa
siihen, vastaavatko toimintalinjojen sisällöt kunnan näkemystä maakunnan
kehittämisen painopisteistä ohjelmakaudella 2018–2021 sekä kommentoimaan
ympäristöselostuksen sisältöä ja yleensä valmisteluprosessia. Ohjelmaa ja
ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen
pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman
joulukuussa 2021. Ohjelma on koko maakunnan ohjelma, joten kaikkien tahojen
sitoutumista sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pidetään tärkeänä. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan maakuntaohjelmasta, että Etelä-Karjalan
nykytila ja kehityksen suunta ovat haasteellisia ja haasteisiin on
ohjelmaluonnoksessa tartuttu rohkealla ja innovatiivisella otteella. Etevä
edelläkävijyys on visiona oivaltavasti valittu. Kärkivalinnat voivat toteuttaa visiota
jos tavoitteet on siten valittu, että niiden toteutumiseen voidaan aidosti vaikuttaa.
Valmisteluprosessi on ollut avoin ja nykyaikainen.
Ympäristöselostuksen vaikutusarvioissa toistuu useassa kohdassa pyrkimys
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen Yhdyskuntarakennetta tulee tarvittaessa
tiivistää jo olemassa olevien taajamien sisällä eikä sen pidä johtaa maakunnan
pienten taajamien näivettymiseen. Palvelujen säilymisen tukeminen on toisaalta
mainittu myös tavoitteena ympäristöselvityksessä. Lähipalvelut on säilytettävä ja
maininta muuttotappioseudun palvelujen vähenemisestä tulee ymmärtää uhkana
eikä tavoitteena. Edellytyksiä vähäpäästöisen liikenteen lisääntymiselle on
aktiivisesti kehitettävä.
Lemin kunnanhallituksella ei ole muuta
maakuntaohjelmaluonnoksesta 2018-2021.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

huomauttamista

Etelä-Karjalan

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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16.11.2017
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Kuukanniemen alueen osayleiskaava

Kunnanhallitus § 56
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun mukaan alueiden käytön
suunnittelun tavoitteina on edistää:
1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3. riittävän asuntotuotannon edellytyksiä,
4. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
5. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
6. ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
7. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
8. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
9. yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
10. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
11. palvelujen saatavuutta; sekä
12. liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä

erityisesti

MRL 36 §:n mukaan ”Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan
laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.” MRL 37 §:n mukaan
”Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.”
Yleiskaavan
tarkoituksena
on
kunnan
tai
sen
osan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

27.03.2017
16.10.2017

88
244

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Lemin
Kuukanniemen alueelle on tehty asemakaavoja vuosien 1972 – 2017
välisenä aikana. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuminen on eri
viranomaisneuvotteluissa todettu puutteeksi, joka tulisi korjata.
Yleiskaavan puuttuminen on myös vaikeuttanut asemakaavojen
laadintaa.
Kuukanniemen alueen yleiskaavoitustyö sisältyy jo kaavatyöryhmän
2016 esitykseen ja vuoden 2017 kaavoituskatsaukseen.
Yleiskaavoituksen aluerajaus on tehty kattamaan nykyisten
Kuukanniemen asemakaava-alueiden lisäksi Pajatien työpaikka-alueet
ja Välikankaan asutusalueet. Pienellä osaa yleiskaavoitettavasta
alueesta on voimassa Pienten vesistöjen rantayleiskaava. Yleiskaavan
laatiminen on laaja ja pitkäkestoinen prosessi ja se tulee kestämään
vähintään kaksi vuotta.

Alustava yleiskaavarajaus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

27.03.2017
16.10.2017

89
245

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. Käynnistää yleiskaavan laatimisen kartan osoittamalle alueelle
2. Hyväksyä maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion yleiskaavan
laatijaksi
3. Antaa maankäyttöinsinöörille valtuudet yleiskaavan tarvitsemien
selvitysten tilaamiseksi
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kati Buuri ja Pekka Purtilo poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55 - 18.57. Toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Lasse Nisonen.
_________

Kunnanhallitus § 158
Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 päättänyt käynnistää
otsikossa mainitun kaavahankkeen. Maankäyttöinsinööri on laatinut
2.10.2017
päivätyn
osallistumisja
arviointisuunnitelman
kaavahankkeesta. Se sisältää tarpeellista tietoa suunnittelualueesta,
kaavan tavoitteista, osallisista, vaikutusten arvioinnista ja alustavista
aikatauluista. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835
7826)
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää laittaa 2.10.2017 päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n mukaisesti 30 päivän
ajaksi. Viranomaisia ja osallisia kuullaan tänä aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Kati Buuri ja Juha Mielikäinen poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.4217.45. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi
valittiin Mervi Rings ja pöytäkirjantarkastajaksi Jarkko Ovaskainen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

159.

25.07.2016
21.08.2017
16.10.2017

121
195
246

Kivijärven rantaosayleiskaavan yleiskaavamuutokset

Kunnanhallitus § 85
Ranta-alueiden maanomistajat ovat jättäneet joitakin yleiskaavan
muutoshakemuksia. Vanhimmat hakemukset ovat vuodelta 2014 ja ne
on tarpeen ottaa nyt käsittelyyn. Maankäyttöinsinööri on alustavasti
tarkastanut hakemukset ja on todennut, että kaavamuutostarvetta on.
Muutamille maanomistajille on jouduttu kaavan vastainen rakentaminen
sallimaan poikkeamisluvalla, mutta luvan ehtona on ollut, että
maanomistaja sitoutuu myöhemmin kaavamuutoksen kustannuksiin.
Kuhasensaaren ranta-asemakaavan yhteydessä viranomaisten taholta
on tullut esille myös tarve yleiskaavan päivittämisestä.
Kivijärven rantaosayleiskaavan puoleiset hakemukset ja
kaavamuutostarpeet:
o
o
o
o

Mertalahti 416-425-1-42ja Pirtti 416-425-1-23 rakennusoikeuden siirto ja
rakennuspaikan laajennus
Ylätalo 416-435-10-3 ja Kujansuu 416-435-12-5, rakennusoikeuden siirto
Kirkkomäki 416-428-1-143, yleiskaavan päivitys vastaamaan muutettua
ranta-asemakaavaa
Niemelä 416-414-2-14, rakennuspaikan laajennus ja siirto

Pienten vesistöjen yleiskaavan hakemukset ja muutostarpeet.
o
o
o
o
o

Leppäranta 416-405-4-70, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Jänishaka 416-432-1-53, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Huuhanmäki 416-422-2-38, rakennuspaikan laajennus
Mäntylä 416-415-2-1, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Pappila 416-407-6-28 ja Tienhaara 416-407-7-143, yleiskaavan
vastaamaan laadittua ranta-asemakaavaa

muutos
muutos

muutos
päivitys

(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä mainitut
kaavamuutokset
2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 800 €/muutos hyväksytystä
kaavamuutoksesta. Niitä maanomistajia, joiden rakentaminen on ratkaistu
jo poikkeamisluvalla, laskutetaan 600 €/muutos
3. Kunnanhallitus
hyväksyy
kaavamuutosten laatijaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

maankäyttöinsinööri

Antti

Hirvikallion

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

09.01.2017
21.08.2017
16.10.2017

7
196
247

Kunnanhallitus § 3
Maankäyttöinsinööri
on
valmistellut
12.12.2016
päivätyt
kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan 5.12.2016 päivätyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutosten sisältö
perusteluineen
ilmenee
kaavaselostuksen
kappaleesta
3.2.
Kaavaluonnosasiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. asettaa 12.12.2016 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä
vastaavan 5.12.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 15 päivän ajaksi.
2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kivijärven rantaosayleiskaavan muutokset 2017
Kunnanhallitus § 131
Rantayleiskaavan muutosluonnokset olivat MRA 30 §:n mukaisesti
nähtävillä 19.1 - 3.2.2017 välisenä aikana. Lausuntoja jättivät
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Museovirasto.
Huomautuksia jätettiin yhteensä 4 kpl. Kaavoittajan valmistelemat
vastineet lausuntoihin ja huomautuksiin löytyvät kaavaselostuksen
kohdasta 1.4.1. Museoviraston lausunnon perusteella Mikroliitti Oy laati
muutaman kohteen arkeologisen inventoinnin. Uusia kohteita tuli
kolme kpl (Kohteet 5 – 7). Maankäyttöinsinööri on valmistellut 1.8.2018
päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä niitä vastaavan päivitetyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

21.08.2017
16.10.2017

197
248

1. asettaa 1.8.2017 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä niitä vastaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville
30 päivän ajaksi.
2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla.
3. tiedottaa huomautuksen jättäneitä osallisia
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 159
Rantayleiskaavan muutosehdotukset olivat MRA 19 §:n mukaisesti
nähtävillä 31.8 - 29.9.2017 välisenä aikana. Lausuntoja jättivät
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan
seudun ympäristötoimi ja museovirasto. Muistutuksia jätettiin yhteensä
2 kpl. Kaavoittajan valmistelemat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 1.4.2. Maankäyttöinsinööri on
valmistellut 9.10.2017 päivätyt lopulliset kaava-asiakirjat. (valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 9.10.2017 päivätyt kaava-asiakirjat
kaikkine
liitteineen
ja
esittää
edelleen
kunnanvaltuustolle
yleiskaavamuutosten hyväksymistä MRL 37 §:n mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

160.

25.07.2017
21.08.2017
16.10.2017

121
198
249

Pienten vesistöjen yleiskaavamuutokset

Kunnanhallitus § 85
Ranta-alueiden maanomistajat ovat jättäneet joitakin yleiskaavan
muutoshakemuksia. Vanhimmat hakemukset ovat vuodelta 2014 ja ne
on tarpeen ottaa nyt käsittelyyn. Maankäyttöinsinööri on alustavasti
tarkastanut hakemukset ja on todennut, että kaavamuutostarvetta on.
Muutamille maanomistajille on jouduttu kaavan vastainen rakentaminen
sallimaan poikkeamisluvalla, mutta luvan ehtona on ollut, että
maanomistaja sitoutuu myöhemmin kaavamuutoksen kustannuksiin.
Kuhasensaaren ranta-asemakaavan yhteydessä viranomaisten taholta
on tullut esille myös tarve yleiskaavan päivittämisestä.
Kivijärven rantaosayleiskaavan puoleiset hakemukset ja
kaavamuutostarpeet:
o
o
o
o

Mertalahti 416-425-1-42ja Pirtti 416-425-1-23 rakennusoikeuden siirto ja
rakennuspaikan laajennus
Ylätalo 416-435-10-3 ja Kujansuu 416-435-12-5, rakennusoikeuden siirto
Kirkkomäki 416-428-1-143, yleiskaavan päivitys vastaamaan muutettua
ranta-asemakaavaa
Niemelä 416-414-2-14, rakennuspaikan laajennus ja siirto

Pienten vesistöjen yleiskaavan hakemukset ja muutostarpeet.
o
o
o
o
o

Leppäranta 416-405-4-70, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Jänishaka 416-432-1-53, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Huuhanmäki 416-422-2-38, rakennuspaikan laajennus
Mäntylä 416-415-2-1, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Pappila 416-407-6-28 ja Tienhaara 416-407-7-143, yleiskaavan
vastaamaan laadittua ranta-asemakaavaa

muutos
muutos

muutos
päivitys

(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä mainitut
kaavamuutokset
2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 800 €/muutos hyväksytystä
kaavamuutoksesta. Niitä maanomistajia, joiden rakentaminen on ratkaistu
jo poikkeamisluvalla, laskutetaan 600 €/muutos
3. Kunnanhallitus
hyväksyy
kaavamuutosten laatijaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

maankäyttöinsinööri

Antti

Hirvikallion

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

09.01.201
21.08.2017
16.10.2017

9
199
250

Kunnanhallitus § 4
Maankäyttöinsinööri
on
valmistellut
12.12.2016
päivätyt
kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan 5.12.2016 päivätyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutosten sisältö
perusteluineen
ilmenee
kaavaselostuksen
kappaleesta
3.2.
Kaavaluonnosasiakirjat
ovat
esityslistan
liitteenä.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. asettaa 12.12.2016 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä
vastaavan 5.12.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 15 päivän ajaksi.
2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 132
Rantayleiskaavan muutosluonnokset olivat MRA 30 §:n mukaisesti
nähtävillä 19.1 - 3.2.2017 välisenä aikana. Lausuntoja jättivät
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Museovirasto.
Huomautuksia ei jätetty. Kaavoittajan valmistelemat vastineet
lausuntoihin ja huomautuksiin löytyvät kaavaselostuksen kohdasta
1.4.1.
Lausuntojen perusteella kaavaselostukseen tuli pieniä täydennyksiä ja
tarkennuksia. Maankäyttöinsinööri on valmistellut 1.8.2018 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat sekä niitä vastaavan päivitetyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

21.08.2017
16.10.2017

200
251

Kunnanhallitus päättää:
1. asettaa 1.8.2017 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä niitä
vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 19 §:n
mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
2. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 160
Rantayleiskaavan muutosehdotukset olivat MRA 19 §:n mukaisesti
nähtävillä 31.8 - 29.9.2017 välisenä aikana. Lausuntoja jättivät
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan
seudun ympäristötoimi ja museovirasto. Muistutuksia ei jätetty.
Kaavoittajan
valmistelemat
vastineet
lausuntoihin
löytyvät
kaavaselostuksen kohdasta 1.4.2. Maankäyttöinsinööri on valmistellut
9.10.2017
päivätyt
lopulliset
kaava-asiakirjat.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 9.10.2017 päivätyt kaava-asiakirjat
kaikkine
liitteineen
ja
esittää
edelleen
kunnanvaltuustolle
yleiskaavamuutosten hyväksymistä MRL 37 §:n mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

161.

16.10.2017

252

Tytäryhtiöiden talousraportointi

Kunnanhallitus § 161
Kunnan hallintosäännön 20 §:n 4. kohdan mukaan kunnanhallitus
antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion
tulevasta kehityksestä ja riskeistä.
Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon
toimitusjohtaja on 10.10.2017 toimittanut kuntaan yhtiöiden
välitilinpäätökset
ajalta
1.1.-30.6.2017.
Kummankin
yhtiön
välitilinpäätös on voitollinen.
Toimitusjohtajan arvio yhtiöiden tulevasta kehityksestä ja toiminnan
riskeistä sisältyy välitilinpäätökseen, jotka esitetään kokouksessa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ja
Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon välitilinpäätökset tiedoksi ja saattaa ne
myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Todettiin, että kokouskutsun lähettämisen jälkeen myös Lemin Lämpö
Oy on toimittanut välitilinpäätöksen, joka merkittiin tiedoksi ja päätettiin
saattaa myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

162.

16.10.2017

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 162
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

253

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

16.10.2017

Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

254

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 153, 155, 157 - 162

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 154, 156

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 154, 156

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

16.10.2017

255

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

