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KOKOUSAIKA

20.8.2018 klo 17.00 - 19.10

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Buuri Kati
Mielikäinen Juha
Holopainen Petteri
Karhu Anu
Ovaskainen Jarkko
Purtilo Pekka
Rings Mervi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka
Tapanainen Matti
Nisonen Lasse

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
"
I varapuheenjohtaja
"
II varapuheenjohtaja

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti
Vesterlund Tommy

esittelijä, kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, klo 17.00 - 17.10

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Todettiin.

§:t 87 - 99
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Karhu ja Pekka Purtilo.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kati Buuri

Pentti Pitkänen

Tarkastusaika

Lemillä 24.8.2018
Allekirjoitukset

Anu Karhu
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Paikka ja pvm

Lemillä 27.8.2018
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Pekka Purtilo
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Työnantajan edustajan valinta yhteistyötoimikuntaan

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 87
Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain
tarkoittamana yhteistoimintaelimenä toimivassa yhteistyötoimikunnassa
on ollut työnantajan edustajina neljä kunnanhallituksen valitsemaa
edustajaa. Edustajina ovat aiemmin toimineet kunnanhallituksen
puheenjohtaja, joku kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtaja ja joku
toinen työnantajan edustajan toimiva viranhaltija. Yhteistyötoimikunnan
sihteeriksi on nimetty toimikunnan ulkopuolelta kt-yhteyshenkilö.
Kunnanhallitus on 19.6.2017 valinnut yhteistyötoimikuntaan seuraavat
edustajat:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kati Buuri
Mervi Rings
Kunnanjohtaja Jussi Stoor
Sivistystoimen johtaja Raija Leikola

Anu Karhu
Pekka Purtilo
Tekninen johtaja Markku Immonen
Rehtori Anne Rousku

Teknisen johtajan vaihtuessa on syytä todeta myös muutos
yhteistyötoimikunnan kokoonpanossa. (Valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa, että jatkossa kunnanjohtaja Jussi Stoorin
henkilökohtaisena varajäsenenä toimii tekninen johtaja Tommy
Vesterlund.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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Nuorisovaltuuston asettaminen

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 88
Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 120 asettanut Kuntalain 26 §:n
tarkoittaman nuorisovaltuuston nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden
hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi
olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee
ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen kunnassa.
Hallintosäännön 83 §:n 3 momentin mukaan nuorisovaltuusto voi
nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolooikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Muu toimielin voi
hallintosäännön 122 §:n nojalla päättää mm. nuorisovaltuuston
edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Nuorisovaltuuston jäsenten valintaa valmistelivat koulukeskuksen
oppilaskunta ja nuorisotila Lämppärin kävijät. Valmistelijat toivoivat,
että nuorisovaltuuston edustaja valittaisiin kunnanhallitukseen,
kunnanvaltuustoon ja jokaiseen lautakuntaan. Tähän mennessä vain
sivistyslautakunta on päättänyt nuorisovaltuuston edustajan läsnäoloja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 122 §:n nojalla, että
nuorisovaltuuston valitsemalla yhdellä edustajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. Nuorisovaltuuston
edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lain mukaan salassa
pidettäviä asioita käsiteltäessä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

89.

20.8.2018

141

Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpano

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 89
Kunnanhallitus
on
25.9.2017
evästänyt
tytäryhtiöiden
yhtiökokousedustajia yhtiöiden hallituksen jäseniksi valittavien
henkilöiden suhteen. Tältä pohjalta yhtiöiden hallituksiin on valittu
seuraavat henkilöt:
Vuokratalo- ja palvelutaloyhtiöt: Nina Värtö, Mervi Rings, Veli-Pekka
Okko, Matti Tapanainen ja Markku Immonen.
Lämpöyhtiö: Anu Karhu, Jarkko Ovaskainen ja Markku Immonen.
Markku Immosen jäätyä pois kunnan palveluksesta on hänen tilalleen
yhtiöiden hallituksiin syytä valita uusi jäsen. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus evästää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajia yhtiöiden
hallitusten mahdollisesta täydentämisestä.
Päätös

Kunnanhallitus ehdottaa yhtiökokouksille, että yhtiöiden hallitukseen
valitaan Markku Immosen tilalle Tommy Vesterlund.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnan tietosuojapolitiikka

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 90
Kunnan on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan dokumentoitava
henkilötietojen käsittely ja siihen liittyvät ohjeet. Dokumenttien sisältö
näyttää eri kunnissa vaihtelevan ja mm. tietosuojavaltuutetun toimiston
ohjeet ovat varsin väljiä.
Lemin kunnan dokumentoinnissa on lähdetty siitä, että laaditaan
kaikille yhteinen tietosuojapolitiikka ja sitä täsmennetään erillisillä
tehtävä- tai toimialakohtaisilla suunnitelmilla tai ohjeilla. Dokumenttien
käsittely esitetään tehtäväksi niin, että kunnanhallitus hyväksyy kunnan
tietosuojapolitiikan. Sen arvioinnista ja päivittämisestä vastaa jatkossa
kunnanjohtaja. Kunnan tietosuojavastaavan rooliin kuuluu mm. valvoa
ja ohjeistaa toimialoja tarvittaessa suunnitelmien laadinnassa ja
ylläpidossa. Merkittävät muutokset kunnan tietosuojapolitiikassa on
syytä käsitellä kunnanhallituksessa.
Luonnos Lemin kunnan tietosuojapolitiikaksi on liitteenä. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
hyväksyy
liitteenä
olevan
Lemin
kunnan
tietosuojapolitiikan ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään siihen
tarvittavia täydennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Teknisen johtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus 4.6.2018 § 73
Teknisen johtajan virkaan varasijalta valittu Jori Sivula ilmoittaa, että ei
ota virkaa vastaan. Vaihtoehdot tässä tilanteessa ovat joko valita virkaa
hakeneista joku kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, joka on vielä
käytettävissä tai julistaa virka uudelleen haettavaksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Sivulan ilmoituksen tiedoksi ja päättää
julistaa teknisen johtajan viran uudelleen haettavaksi samoilla
kelpoisuusehdoilla kuin keväällä 2018.
Päätös

Kunnanhallitus päätti ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus merkitsi Sivulan ilmoituksen tiedoksi ja päätti julistaa
teknisen johtajan viran uudelleen haettavaksi. Samalla kunnanhallitus
hyväksyi hakuilmoituksen ja siihen kuuluvat kelpoisuusehdot.
Haastattelutyöryhmään nimettiin Kati Buuri, Veli-Pekka Okko, Jussi
Stoor, Pekka Purtilo, Heikki Taipale ja Jarkko Ovaskainen. Hyväksytty
hakuilmoitus kelpoisuusehtoineen liitetään pöytäkirjaan.
_________

Kunnanhallitus 25.6.2018 § 78
Teknisen johtajan viran hakuilmoitus on ollut kunnan verkkosivuilla 5.6.
- 19.6.2018. Ilmoitus on julkaistu myös Kuntalehden, TE-toimiston ja
Insinöörityöt.fi:n nettisivuilla. Hakuajan kuluessa saapui 11 hakemusta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää haastateltavaksi
kutsuttavista.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan haastateltavat
kunnanhallituksen keskustelun pohjalta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lasse Nisonen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17.08.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus 9.7.2018 § 84
Haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa 3.7.2018. Haastatteluryhmän
yksimielinen esitys on, että tekniseksi johtajaksi valitaan Tommy
Vesterlund ja varalle Antti Heinikainen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää valita teknisen johtajan virkaan Tommy
Vesterlundin ja varalle Antti Heinikaisen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 91
Teknisen johtajan virkaan valittu Tommy Vesterlund on ilmoittanut
ottavansa viran vastaan ja toimittanut kuntaan kunnallisesta
viranhaltijasta
annetun
lain
7
§:n
mukaisen
selvityksen
terveydentilastaan. Selvitys on varaukseton.
Valintapäätös on lähetetty oikaisuvaatimusohjeella kaikille virkaa
hakeneille 10.7.2018 ja pöytäkirja on samana päivänä asetettu
nähtäville yleiseen tietoverkkoon. Päätöksestä ei ole tullut
oikaisuvaatimusta sen tekemiselle säädetyn ajan kuluessa, joten
valintapäätös on lainvoimainen. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan viran vaalin ja määrää
virantoimituksen aloituspäiväksi 20.8.2018. Virkasuhde on ajalla
20.8.2018 - 31.3.2019 viransijaisuus ja 1.4.2019 alkaen vakinainen.
Kuuden kuukauden koeaika alkaa 20.8.2018.
Samalla kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan tehtäväkohtaiseksi
palkaksi 4.510 €/kk 20.8.2018 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus 4.6.2018 § 62
Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen on kirjallisesti 15.5.2018
ilmoittanut irtisanoutuvansa siten, että viimeinen virassaolopäivä on
31.12.2018.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talous- ja
hallintojohtajan valinnasta ja hallintosäännön 32 §:n mukaan
kelpoisuusvaatimuksista.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävän
viranomaisen tietoon. (valm. kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh.
0400553325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja hallintojohtajan irtisanoutumisen
tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää täyttää talous- ja hallintojohtajan viran ja antaa
kunnanjohtajalle valtuudet valmistella hakuilmoitus ja kelpoisuusehdot
kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen poistui
esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Jussi Stoor.
_________

Kunnanhallitus 25.6.2018 § 77
Hakuilmoitusluonnoksen
mukaan
talousja
hallintojohtajan
kelpoisuusehto on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tärkeänä pidetään lisäksi kokemusta kunnallishallinnon johto- tai
asiantuntijatehtävistä
sekä
esimiestehtävistä
ja
talousja
henkilöstöhallinnon tehtävistä. Hakuilmoitusluonnos on liitteenä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talous- ja hallintojohtajan viran
hakuilmoituksen ja siinä esitetyt kelpoisuusehdot. Hakuilmoitus
julkaistaan ainakin kunnan nettisivuilla, Etelä-Saimaassa, TE-toimiston
sivuilla ja Kuntalehden nettisivulla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 92
Talous- ja hallintojohtajan virka on ollut kunnanhallituksen päättämällä
tavalla haettavana 26.6.2018 - 10.8.2018. Hakuajan päättymiseen
mennessä tuli 8 hakemusta. Hakijoiden hakuasiakirjat esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmän ja päättää haastatteluun
kutsuttavista hakijoista.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talous- ja hallintojohtajan viran
hakuaikaa jatketaan noin 2 viikolla, koska kesälomakaudeksi sattuneen
hakuajan vuoksi ilmoitus on mahdollisilta hakijoilta saattanut jäädä
huomaamatta. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan valinnassa huomioon.
Kunnanhallitus valitsi haastattelijoiksi Jussi Stoorin, Kati Buurin, VeliPekka Okon, Mervi Ringsin ja Pentti Pitkäsen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kuitto Oy:n yhtenäislupahakemus

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 93
Kuitto Oy on jättänyt 16.7.2018 lupalautakunnalle yhtenäislupahakemuksen soran, hiekan ja kalliokiviaineksen ottamiseen. Hakemus
koskee tilalla Surmasilta (416-405-1-86) olevaa aluetta, jolla on ollut
maa-ainesten ottolupa 1.7.2018 saakka.
Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen 81.000 ktrm 3 ja
kalliokiviaineksen ottamiseen 5.000 ktrm3. Lisäksi haetaan lupaa
kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen. Lupaa haetaan 10
vuodeksi.
Hakemuksen mukaan kalliokiviaineksien louhinta tehdään jaksoittain
noin viikon jaksoissa 1 - 2 kertaa vuodessa. Vuotuinen irrotettava
kiviainesmäärä on 1.000 - 5.000 ktrm 3. Murskaaminen, poraaminen,
rikotus, räjäytykset sekä kuormaus ja kuljetus tehdään arkipäivisin klo
7.00 ja 18.00 välisenä aikana. Murskekasojen ja alueen ympärille
jäävät maastoharjanteet, jotka estävät pölyn kulkeutumista ottoalueen
ulkopuolelle. Siirrettävässä murskaimessa on oma polttonestesäiliö
eikä alueella säilytetä louhinnassa ja murskauksessa käytettävän
kaluston polttonesteitä. Alueella ei suoriteta koneiden tankkausta tai
pesua. Murske toimitetaan asiakkaalle kuorma-autolla Haapaseläntien
kautta. Toimitusjaksojen aikana raskaan liikenteen kulkutiheys voi olla
noin 2 - 10 käyntiä päivässä.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi pyytää hakemuksesta Lemin
kunnan lausuntoa 30.8.2018 mennessä. Hakemusasiakirjat esitellään
kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan
hakemuksen johdosta seuraavaa:
•

•
•
•
Päätös

Oy:n

yhtenäislupa-

Alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa. Läntisen
Piensaimaan rantayleiskaava-alue on lähimmillään noin 200
metrin päässä ottoalueesta.
Lähimpiin rakennuksiin on etäisyyttä yli 300 metriä.
Alueella on jo ennestään ollut maa-ainesten ottopaikka
Kunnan tiedossa ei ole estettä haettujen lupien myöntämiseen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Kuitto

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Talouden väliraportit

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 94
Talousarvion
käyttösuunnitelman
tavoitteiden
mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Viimeinen käsitelty raportti on
toukokuulta 2018. Sen jälkeen on kunnan nettisivulla julkaistu raportit
kesä- ja heinäkuulta 2018.
Heinäkuun lopun tilanteessa toimintamenoissa on hiukan säästöä
tavoitteen mukaiseen käyttöön verrattuna. Raportin ylijäämä johtuu
valtaosin alkuvuoden verotilitysten arvioitua paremmasta kehityksestä.
Vuoden 2017 verokertymästä on saatu toinen arvio 23.7.2018 ja sen
mukaan kunnallisveron määrä näyttää laskevan vuodelta 2016
maksuunpantuun määrään verrattuna noin 2,3 %. Arvio on noin 80.000
pienempi, kuin talousarvion perusteella on odotettu. Seuraava arvio
vuoden 2017 verotuksesta julkaistaan viikolla 34. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kesä- ja heinäkuun 2018 raportit tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kunnan ikäystävällisyyden arviointi

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 95
Kunnan tai kaupungin ikäystävällisyyttä on mahdollista lähteä
kohentamaan konkreettisten arviointikriteerien avulla. Maailman
terveysjärjestö WHO on määritellyt ikäystävällisen kaupungin osaalueet (WHO 2007b). Näihin perustuu myös ikäystävällisen kunnan
seuranta- ja arviointilomake.
Ikäystävällisen kunnan seuranta- ja arviointilomake on hyödyllinen
väline kunnan ikäystävällisyyden arviointiin ja kehittämiskohteiden
määrittelyyn. Vanhusneuvostot voivat lomakkeen avulla jäsentää ja
perustella kehittämisehdotuksiaan.
Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto on yhdessä täyttänyt
arviointilomakkeen. Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa arvioinnin
tuloksen kunnanhallitukselle, sivistyslautakunnalle ja tekniselle
lautakunnalle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Arvoinnin
tulos on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh.
040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee arvioinnin tässä vaiheessa tiedoksi ja toteaa,
että arvioinnin tulokseen vaikuttavia kunnan päätösvaltaan kuuluvia
asioita pyritään resurssien puitteissa parantamaan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

96.
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Lausunnon antaminen kunnanvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta

Kunnanhallitus 4.6.2018 § 71
Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo Ellonen ovat tehneet Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle valituksen kunnanvaltuuston päätöksestä 9.4.2018 §
7, jolla on myyty määräala tilasta Remusenmäki 416-417-2-30. Päätös
on valittajien käsityksen mukaan mm. syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, päätöstä tehtäessä ei ole noudatettu hyvän hallinnon
periaatteita, päätös on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, kunta on
käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja ylittänyt siten toimivaltansa ja
päätös on kuntalain vastainen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta
valituksen johdosta viimeistään 11.6.2018.

lausuntoa

Valituskirjelmä ja luonnos lausunnoksi ovat liitteinä. Muut asiakirjat ovat
nähtävänä kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 96
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 6.8.2018 lähettänyt tiedoksi hallintooikeuteen 3.8.2018 Antti Pokkiselta saapuneen vastineen. Vastine
esitellään kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Pokkisen vastineen tiedoksi ja päättää
pitäytyä 4.6.2018 antamassaan lausunnossa.
Ehdotus

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

97.
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Lausunto arviointikertomuksen johdosta

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 97
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon
toimenpiteistä,
joihin
arviointikertomus
antaa
aihetta.
Tarkastuslautakunta on tämän perusteella päättänyt pyytää lausuntoa
arviointikertomuksessa lihavoidulla tekstillä esitetyistä havainnoista.
Lausuntoa pyydetään syyskuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunnan esittämät kysymykset ja vastausehdotukset
niihin ovat liitteenä olevassa yhdistelmässä. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle liitteessä esitetyt lausunnot
niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa lausuntoa on
pyydetty.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Mervi Ringsin ehdotuksesta, että
lausuntoon lisätään vuokra-asuntoyhtiötä koskevaan kohtaan seuraava
teksti: "Valtuuston päättämässä talousarviossa todetaan: Kunnan
omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen
hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on
taloudellisesti turvattu."
Muilta osin
esitettäväksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

liitteenä

Valtuusto

oleva

lausunto

hyväksyttiin

valtuustolle

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Määräaikaisten työntekijöiden määrän rajoittaminen

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 98
Vuoden 2017 tilinpäätöksen tuloksen perusteella yksiköille on
23.3.2018 annettu ohjeet toimintamenojen rajoittamisesta. Ohjeissa on
erikseen mainittu henkilöstömenojen osalta jo muutamia vuosia
käytössä ollut bonusvapaa. Sen lisäksi valtuustoseminaarissa on
noussut puheeksi mahdollisuus rajoittaa määräaikaisten palkkaamista
vakinaisten täyttölupaa vastaavalla menettelyllä. Tämä rajoite voidaan
ottaa käyttöön kunnanhallituksen päätöksellä. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että yli kolme kuukautta kestävään
määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen ottamiseen on pyydettävä
etukäteen lupa kunnanhallitukselta. Tämä määräys ei koske
palkkatuella työllistämistä.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings esitti Pekka Purtilon kannattamana,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että esityksessä
otetaan huomioon myös muut säästötoimet sekä keskustelun aikana
esiin tulleet ongelmat määräyksen soveltamisesta. Esitykset
säästötoimista tulee valmistella ao. toimielimissä.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mervi Ringsin ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 99
Liitteenä on luettelo saapuneista kirjeistä. (valm.
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

talous-

ja

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että uusi tekninen johtaja Tommy Vesterlund kävi
esittäytymässä kunnanhallitukselle ennen varsinaisten kokousasioiden
käsittelyä klo 17.00 - 17.10.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 89, 93 - 99

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 87 - 88, 90 - 92,

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 89, 93 - 99

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

20.8.2018
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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

