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Henkilöstömenot vuonna 2017

Kunnanhallitus § 132
Vuoden 2017 talousarvioluonnoksen palkkamäärärahat riittävät vakinaisten
työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkoihin. Talousarvion toteutumista ja
riittävän tuloksen saavuttamista helpottaisi kuitenkin mahdollisuus saada
säästöä henkilöstömenoista vapaaehtoisin toimin samoin kuin kahtena
edellisenä vuonna on saatu. Kokouspalkkioiden osalta budjetissa esitetään
palaamista vuoden 2013 käytäntöön ja myös kokouspalkkioiden tasoon.
Vapaaehtoisiin säästöihin kannustetaan siten, että sijaisia ei säästövapaiden
vuoksi saa ottaa. (valm. kunnankamreeri Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2016 noudatettua käytäntöä ns.
bonusvapaista jatketaan myös vuonna 2017 seuraavasti:
Palkatonta työlomaa/virkavapautta voidaan myöntää niin, että jokaista neljää
palkatonta päivää kohti saa yhden palkallisen vapaapäivän, joiden ajaksi ei
saa sijaista ottaa. Tässä tarkoitettuja palkallisia vapaapäiviä voi olla enintään
kaksi vuoden 2017 aikana.
Kokonaisten vapaapäivien ohessa myös työaikaa voidaan lyhentää siten, että
vastaava säästö syntyy.
Työloman/virkavapaan ajankohdasta tulee sopia joko lähiesimiehen tai
vapaan myöntävän esimiehen kanssa. Vapaat tulee sijoittaa niin, että
työtehtävien hoito ja palvelut työyksiköissä häiriytyvät mahdollisimman vähän.
Bonusvapaiksi voidaan hyväksyä edellä esitetyt ehdot täyttävät palkattomat
vapaat, jotka on pidetty 1.1.2017 jälkeen.
Kokouspalkkioiden osalta palataan vuoden 2013 käytäntöön siten, että
kokoukseen osallistuva viranhaltija tai työntekijä saa saman kokouspalkkion
kuin toimielimen jäsen. Toimielinten jäsenten kokouspalkkiot palautetaan
myös vuoden 2013 tasoon indeksitarkistettuina.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta
laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Kunnanhallitus § 133
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kirjeellään 31.8.2016 lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamisesta. Myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut voivat
antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muun
muassa varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän asiakkaan tai
potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut
sekä edistää palvelun tuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Voimassa
olevan yksityisiä sosiaalija terveyspalveluja koskevan lainsäädännön
mukaisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn sijasta ehdotetaan otettavaksi lakiin
kaikkia palvelujen tuottajia koskeva rekisteröintimenettely. Palvelun tuottajan
ja palveluyksiköiden erillisen rekisteröinnin tarkoitus olisi keventää nykyiseen
lupa- ja ilmoitusmenettelyyn liittyvää hallintoa ja selkeyttää eri edellytysten
välisiä suhteita.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja
vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu
runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Lausuntopyynnön
materiaalit
http://stm.fi/lausuntopyynnöt.

löytyvät

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaalikeskiviikkoon 9.11.2016 klo 16:15 mennessä.

internet-osoitteesta
ja

terveysministeriöön

Kyselyn tekstitiedostoversioon tehty lausuntoesitys on liitteenä. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteenä olevan
lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamisesta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Kunnanhallitus § 134
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon
perustamista
valmistellaan
sosiaalija
terveysministeriön
ja
valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö
sekä valtiovarainministeriö pyytävät kirjeellään 31.8.2016 lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin lausuntopyynnön
jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015,
7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen
perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. Vuoden 2019
alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja
terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset
sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen,
ympäristöterveydenhuolto,
liikennejärjestelmäsuunnittelu,
maaseudun
kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli
jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä tai rahoituksesta.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muun
muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja
taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta
maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen
keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön
asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle
jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen
valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien
siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen
esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja
vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu
runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Lausuntopyynnön
materiaalit löytyvät internet-osoitteesta http://alueuudistus.fi/hallituksenesitysluonnos-31-8-2016.
Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakunta-jaosta. Mikäli
kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta
maakuntajaosta poikkeavaan maa-kuntaan, päätöksestä tulee toimittaa
kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

07.11.2016
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Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016
klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Soteja
maakuntauudistuksessa
laaditaan
lisäksi
valinnanvapauslainsäädäntö, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
monikanavaista rahoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien
ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
maakunnille. Niitä valmistellaan erillisissä valmisteluhankkeissa, mutta
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on otettu huomioon
valinnanvapauden edellytyksenä oleva monituottajamalli. Valinnanvapautta ja
monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva hallituksen
esitysluonnos toimitetaan lausunnoille loppuvuodesta. Valtion aluehallinnon
sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnoille
keväällä 2017. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva
hallituksen esitys on erikseen lausuttavana yhtäaikaisesti tämän hallituksen
esityksen kanssa.
Kyselyn tekstitiedostoversioon tehty lausuntoesitys on liitteenä. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteenä olevan
lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaalija terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Päätös

Keskustelun aikana Eija Sinkko esitti lausuntovastauksen 5. kysymyksen
vastaukseen lisättäväksi seuraavan maininnan:
"Maakunnan tehtäviin tulee sisältyä ympäristö- ja liikennepalvelut
kokonaisuuksina, koska ne ovat erittäin merkittäviä maakunnan kehittämisen
kannalta. Palvelut ovat nyt toimiva kokonaisuus maankäytön suunnittelun
kanssa, joten niitä ei tule järjestää maakuntaa kauemmalla tasolla
kuntalaisista.
Maakuntien rooli ympäristöasioiden hoidossa on jäämässä vähäiseksi osan Ytehtävistä siirtyessä ELY:stä tulevaan AVI:in ja osan jäädessä kuntiin. Ykokonaisuuden hoitaminen maakuntatasolla varmistaa aluekehityksen tuen jo
varhaisessa valmisteluvaiheessa (vrt. esim. liikenteen ja maankäytön
suunnittelu). Valvonta, lupamenettelyt, luonnonsuojelutehtävät sekä yleisen
edunvalvonnan tehtävät tulee olla maakuntahallinnon tehtävänä.
Ympäristöterveydenhuollon
lisäksi
tulisi
olla
mahdollisuus
hoitaa
ympäristönsuojelun tehtäviä maakunnallisesti ja siitä olisi säädettävä kuten
rakennusvalvonnasta on säädetty."
Sinkon ehdotusta ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus
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Lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

Kunnanhallitus § 135
Sisäministeriö on 1.9.2016 pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä
luonnokseksi laista pelastustoimen järjestämisestä. Lausuntoa on pyydetty
mm. alueellisia pelastuslaitoksia ylläpitäviltä kunnilta. Lappeenrannan
kaupungin
konsernihallinto
pyytää
Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen
toimialueen kunnilta lausuntoa luonnoksesta. Mahdollinen lausunto pyydetään
toimittamaan konsernihallinnon kirjaamoon viimeistään 27.10.2016.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen järjestämisestä.
Lakia
sovellettaisiin
pelastustoimen
järjestämiseen,
kehittämiseen,
ohjaukseen ja valvontaan vuoden 2019 alusta lukien.
Pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien lakisääteistä
yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen
järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Ne
järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella.
Pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen
saatavuuden ja laadun parantaminen edellyttää pelastustoimen ja sen
ohjausjärjestelmän
uudelleenorganisointia
maakunnissa.
Uudelleenorganisoinnin yhteydessä pelastustoimen ohjausjärjestelmää
esitetään tarkistettavaksi siten, että toimialan kehittäminen voidaan toteuttaa
valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein, taloudellisesti ja tehokkaasti.
Pelastustoimen organisoiminen sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen
uudistamisen kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämis-mallin pohjalta
on puolestaan välttämätön, koska sillä turvataan pelastustoimen mahdollisuus
jatkossakin
suorittaa
kiireellisiä
ensihoitotehtäviä
ja
kiireellisiä
ensivastetehtäviä sen mukaan kuin sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten
kanssa erikseen sovitaan.
Pelastustoimen järjestämislain antamisen jälkeen on tarkoitus uudistaa
nykyinen pelastuslaki. Tavoitteena on pelastustoimen toimintamallien
kansallinen yhtenäistäminen, ohjauksen tehostaminen ja tehtäväkuvan
tarkistaminen viranomaisyhteistyön tiivistämisen näkökulmasta. Pelastuslain
uudistaminen toteutettaisiin siten, että uudistettu pelastuslaki tulisi voimaan
vuoden 2019 alussa maakuntien ja uudistettujen pelastuslaitosten aloittaessa
toimintansa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.
Sisäministeriö pyytää lausuntoa 11.11.2016 mennessä. Alueen pelastustoimia
pyydetään varaamaan alueensa kunnille tilaisuus lausua esityksen johdosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

07.11.2016

203

Liitteenä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto asiasta 24.10.2016.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
antamaan lausuntoon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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07.11.2016

204

Maanvuokraus Särkemänkankaan alue

Kunnanhallitus § 136

Kunnan ja Vainikan Sora Oy:n kesken on 30.9.2016 käyty neuvottelu maaalueen vuokraamisesta Särkemänkankaan alueelta maa- ja kiviaineksen ottoa
varten. Vuokra-alue muodostuu osasta tiloista 416-417-2-30 Remusenmäki ja
416-417-2-37 Särkemänkangas. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8 ha.
Vainikan Sora Oy tarjoutuu maksamaan alueesta tuotantoon perustuvaa
vuokraa seuraavasti:
(alv 0%):
sora/hiekka
kalliomurskeet

0,65 €/tn
0,40 €/tn

Punnitus tapahtuu myyntikuormauksen yhteydessä pyöräkuormaajavaa’alla.
Laskutus sopimuksen mukaan. Lisäksi Vainikan Sora Oy maksaa
perusvuokraa
alueesta
500
€/vuosi.
Vuokrahinnat
sidotaan
maanrakennusindeksiin. Vaadittava ympäristölupa maksetaan kunnan
(maanomistajan) ja Vainikan Sora Oy:n kanssa puoliksi. Ottoalue / vuokraalue ilmenee liitteenä olevasta kartasta.
Lisäksi on neuvoteltu, että kunta poistaa alueelta puuston ja kannot ennen
ottamistoiminnan aloittamista. Sen jälkeen ympäristöluvan mukaiset
velvoitetoimenpiteet
ja
vakuudet
kuuluvat
vuokraajalle.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää vuokrata maa-alueen Särkemänkankaalta Vainikan
Sora Oy:lle. Vuokrasopimus laaditaan niin, että vuokra-aika alkaa siitä, kun
alueelle haettu ympäristölupa tulee lainvoimaiseksi. Vuokrasopimus on
voimassa siihen saakka, kun lupaehtojen mukaiset jälkihoitotoimenpiteet on
suoritettu vuokraajan toimesta.
Yksilöity vuokrasopimus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen Mervi Ringsin ehdotuksesta
yksimielisesti seuraavalla tavalla tarkennettuna:
Kunnanhallitus päättää vuokrata maa-alueen Särkemänkankaalta Vainikan
Sora Oy:lle. Vuokrasopimus laaditaan niin, että vuokra-aika alkaa siitä, kun
alueelle haettu ympäristölupa tulee lainvoimaiseksi. Vuokrasopimus on sidottu
myönnettävän ympäristöluvan kestoon ja on voimassa siihen saakka, kun
lupaehtojen mukaiset jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu vuokraajan toimesta.
Yksilöity vuokrasopimus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Palolan sisäilmatilanne

Kunnanhallitus § 137
Palolakotiin siirtyneen kunnanviraston henkilökunnasta muutamat ovat
saaneet sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Tästä syystä tiloissa on
tehty esiselvitys sisäilma- ja materiaalinäytteiden perusteella. Otettujen
näytteiden perusteella sisäilmassa on hiukan kuituja ja maton
hajoamistuotteita. Nämä eivät kuitenkaan selitä kaikkia esiintyneitä
oireita. Tästä syystä rakenteita tulisi avata, jotta ulkoseinien ja
yläpohjarakenteiden kunto voitaisiin selvittää. Tämän selvityksen
ajaksi henkilökunnan pitää siirtyä väistötiloihin. Väistötilavaihtoehdot
selvitetään kokoukseen mennessä. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Ehdotus tehdään kokouksessa valmistuvien selvitysten pohjalta.
Päätös

Keskustelun aluksi kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuustolle
520.000
euron
lisämäärärahaa investointeihin vuodelle 2016. Määrärahalla hankitaan
kunnan käytössä ollut Cramo Oy:n tilaelementtirakennus Toukkalantie
2:sta, katetaan kunnanviraston muuttoon liittyvät kustannukset sekä
toteutetaan Palolan jatkotutkimukset. Kunnanvaltuusto valtuuttaa
kunnanhallituksen päättämään tilaelementin rahoitusmuodosta lainan
ja leasingin välillä.
Keskustelun aikana tekninen johtaja Markku Immonen selosti Palolan
sisäilmaongelmaa
ja
sen
käsittelyä
sisäilmatyöryhmässä.
Rakennustarkastaja Arto Sipilä selosti tekemiään kustannusarvioita
uudesta kunnanvirastosta ja vanhan pappilan muutostöistä
kunnanvirastokäyttöön. Työsuojelupäällikkö Mika Koukku selosti
Palolan sisäilmaongelman riskitasoa ja työnantajan velvoitetta järjestää
terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen avasi tekemiään pitkän aikavälin arvioita eri vaihtoehtojen
käyttökustannuksista.
Edelleen keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavanlaiseksi:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuustolle
505.000
euron
lisämäärärahaa investointeihin vuodelle 2016. Määrärahalla hankitaan
kunnan käytössä ollut Cramo Oy:n tilaelementtirakennus Toukkalantie
2:sta ja katetaan kunnanviraston muuttoon liittyvät kustannukset.
Kunnanvaltuusto
valtuuttaa
kunnanhallituksen
päättämään
tilaelementin rahoitusmuodosta lainan ja leasingin välillä.
Mika Lohtander ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi
niin,
että
valmistelussa
selvitetään
tilaelementtirakennuksen käyttöikä, kunto, korjaustarpeet ja neliöhinta.
Lohtenderin ehdotusta kannatti Kati Buuri.
Keskustelun jälkeen äänestettiin siitä, palautetaanko asia uudelleen
valmisteltavaksi vai jatketaanko asian käsittelyä. Äänestyksessä
Lohtanderin ehdotusta (JAA) kannatti neljä jäsentä (Buuri, Lohtander,
Pietiläinen ja Tölski) ja käsittelyn jatkamista kolme jäsentä (Penttilä,
Rings, Sinkko).
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
Lohtanderin ehdotuksen mukaisesti.
Merkitään, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana klo
17.00 - 18.25. Asian käsittelyn aikana olivat kokouksessa läsnä
tekninen johtaja Markku Immonen, rakennustarkastaja Arto Sipilä ja
työsuojelupäällikkö Mika Koukku, jotka poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

138.

07.11.2016
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Sisäisen valvonnan raportointi

Kunnanhallitus § 138
Sisäisen valvonnan toteutumisesta raportoidaan vuonna 2016 kaksi
kertaa, ajalta 1.1.-30.6. sekä 1.7.-31.12. Esimiehet raportoivat
osastopäälliköille, osastopäälliköt kunnanjohtajalle ja kunnanjohtaja
kunnanhallitukselle.
Raportit sisäisen valvonnan toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2016
esitellään kokouksessa. (Valmistelija kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh.
0400 553 325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee raportit tiedoksi.
Päätös

139.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 139
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

140.

07.11.2016
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Suntianlahden kosteikon rakentaminen, maa-alueen käyttölupa

Kunnanhallitus § 140
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry hallinnoi Kuuksenenselkä kuntoon
-hanketta (jatkossa hanke), joka tähtää Ylä-Kivijärven veden laadun
parantamiseen, rehevöitymiskehityksen pysäyttämiseen sekä vesistön
käyttökelpoisuuden parantamiseen.
Pääasiallisina toimenpiteinä hankkeessa ovat valuma-alueen
vesiensuojelurakenteet sekä hoitokalastus. Tämä hakemus koskee
Suntianlahden
kosteikon
rakentamista
(liitekartta).
Saimaan
vesiensuojeluyhdistys ry esittää, että Lemin kunta antaa luvan käyttää
kunnan omistamaa maa-aluetta kosteikon rakentamiseen.
Kosteikon rakentamiskustannukset, jotka ovat vesiensuojelun
näkökulmasta tarpeen, tullaan kattamaan hankkeen toimesta.
Mahdolliset ulkoilu- ja virkistysrakenteet tulee kattaa muin varoin.
Rakennustyöt tullaan toteuttamaan hankeen toimesta asiantuntevalla
ohjauksella,
jotta
rakenne
palvelee
tarkoitustaan
vesiensuojelurakenteena ja lopputulos sopii alueen maisemaan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Lemin kunnanhallitus myöntää käyttöoikeuden kosteikon rakentamista
varten hakemuksen mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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Kieltojen
perusteet
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Pykälä
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 198 - 200, 202 - 204

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 197, 201, 205

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
Kanervatie 15
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 197, 201, 205

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

07.11.2016
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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

