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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kunnanhallitus § 177
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä
ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä
vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä
suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan
asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Lemin kunnan
äänimäärä on 3079.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa
tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien
valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään
mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi
Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin
ehdokaslistojen
yhdistelmän.
Kaakkois-Suomen
vaalipiirin
ehdokaslistojen
yhdistelmä
lähetetään
esityslistan
oheismateriaalina.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos
lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien
valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan
saamalla
äänimäärällä.
Saadut
ehdokaslistojen
äänimäärät
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja
pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta
ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan
lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
kuntakohtaisen linkin kautta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

04.12.2017

285

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen
voi antaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

178.

04.12.2017

286

Henkilöstömenot vuonna 2018

Kunnanhallitus § 178
Vuoden 2018 talousarvioluonnoksen palkkamäärärahat riittävät
vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden nykyisiin palkkoihin ja 1
%:n yleiskorotukseen. Talousarvion toteutumista ja riittävän tuloksen
saavuttamista helpottaisi kuitenkin mahdollisuus saada säästöä
henkilöstömenoista vapaaehtoisin toimin samoin kuin kolmena
edellisenä vuonna on saatu. Vapaaehtoisiin säästöihin kannustetaan
siten, että sijaisia ei säästövapaiden vuoksi saa ottaa. Mahdollisuutta
säästövapaaseen näillä ehdoin esitetään tarjottavaksi kolme viikkoa
aiemman kahden viikon sijasta. (valm. kunnankamreeri Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2017 noudatettua käytäntöä ns.
bonusvapaista jatketaan myös vuonna 2018 seuraavasti:
Palkatonta työlomaa/virkavapautta voidaan myöntää niin, että jokaista
neljää palkatonta päivää kohti saa yhden palkallisen vapaapäivän,
joiden ajaksi ei saa ottaa sijaista. Tässä tarkoitettuja palkallisia
vapaapäiviä voi olla enintään kolme vuoden 2018 aikana.
Kokonaisten vapaapäivien ohessa myös työaikaa voidaan lyhentää
siten, että vastaava säästö syntyy.
Bonusvapaaseen ei ole ehdotonta oikeutta, vaan työloman/virkavapaan
pitämisestä ja 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 1.1.2018 jälkeen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

179.

04.12.2017

287

Lausuntopyyntö pelastuslain muuttamisesta

Kunnanhallitus § 179
Sisäministeriö on pyytänyt
Etelä-Karjalan alueen
pelastustoimen
vastuukuntana
toimivalta
Lappeenrannan
kaupungilta
lausunnon
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta.
Lappeenrannan
kaupungin
konsernihallinto
on
lähettänyt
asian
lausuntopyynnölle Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki
Hokkaselle. Konsernihallinto esittää, että pelastuslaitos pyytää asiasta
lausunnot Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen sopijakunnilta. Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen kuntien lausuntojen perusteella laadittu lausunto pyydetään
toimittamaan kirjaamoon viimeistään 7.12.2017 kaupunginhallituksen
käsittelyä varten.
Edellä esitettyyn viitaten Etelä-Karjalan pelastuslaitos pyytää Etelä-Karjalan
alueen pelastustoimen sopijakunnilta lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan pelastusjohtaja Erkki Hokkaselle
osoitettuna viimeistään 3.12.2017 mennessä. Hallituksen esitys eduskunnalle
perusteluineen on oheismateriaalina. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että lakimuutosten yhteydessä tulee
huolehtia siitä, että maakunnan eri viranomaisten ja laitosten yhteistoiminta
järjestetään niin, että ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen laatu ja
saatavuus alueella ei heikkene.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

180.

04.12.2017

288

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kunnanhallitus § 180
Sosiaalija
terveysministeriö
pyytää
Manner-Suomen
kunnilta,
kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta
sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot perustuslakivaliokunnan
lausunnon pohjalta muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä
annettavaksi hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot
voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausuntoaika on viikot 44/2017 - 50/2017. Lausuntoaika on poikkeuksellisesti
kuusi viikkoa, koska esitysluonnoksen runkona on aiempi esitys eduskunnalle
laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE
47/2017vp). Lausuntopyynnön kohteena olevaan esitysluonnokseen on tehty
eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut
välttämättömät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on laadittu uusi
vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen tekemien
linjausten mukaan Suomessa toteutetaan maakunta- ja sosiaali- ja
terveydenhuollon
uudistus.
Lausuntopyynnön
kohteena
olevalla
lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkaiden
mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja
laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyn vastauksia on
mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus
vapaamuotoiseen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin.
Lausuntopyynnön
materiaalit
löytyvät
Intemet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Annetut
lausunnot
otetaan
huomioon
hallituksen
esityksen
viimeistelemisessä.
Lausunnot
pyydetään
toimittamaan
sosiaali-ja
terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä. Luonnos Lemin kunnan
lausunnoksi on liitteenä. Lausunto perustuu suurelta osin Eksoten
viranhaltijavalmistelussa syntyneeseen luonnokseen. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa
olevan lausunnon.
Päätös

valinnanvapauslainsäädäntöehdotuksesta

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

liitteenä

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

181.

04.12.2017

289

Varhaisen välittämisen ja tuen toimintamalli

Kunnanhallitus § 181
Johtoryhmä on valmistellut 11.4.2017 varhaisen välittämisen ja tuen
toimintamallin Lemin kunnassa.
Varhaisen välittämisen tavoitteena on huomioida työkyvyn ja
terveydentilan mahdollinen muuttuminen työuran aikana vähitellen,
vuosien kuluessa tai äkillisesti. Jos työkyky heikkenee, siihen on
tarpeellista puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen
tukemisen avulla puututaan työhyvinvoinnin uhkiin mahdollisimman
nopeasti, oikea-aikaisesti, ennaltaehkäisten työkyvyn heikentymistä ja
menettämistä. Työkyvyn ylläpito on myös työpaikan ja työnantajan
vastuulla unohtamatta työntekijän omaa vastuuta työyhteisön jäsenenä.
Yhteistyötoimikunta on 22.11.2017 käsitellyt toimintamallia ja esittää
sen käyttöönottoa sellaisenaan 22.11.2017 alkaen. Toimintamalli on
oheismateriaalina.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee varhaisen välittämisen ja tuen toimintamallin
tiedoksi ja hyväksyy sen käyttöön otettavaksi 22.11.2017 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta väliotsikon Yhteinen
suunnittelu ja neuvottelu alla ensimmäisessä kappaleen toinen lause
muutettiin seuraavanlaiseksi: Neuvotteluun osallistuvat työntekijä,
esimies sekä tarvittaessa henkilöstöhallinnon ja työsuojelun edustajat
ja työterveyshuollon edustaja, luottamusmies osallistuu neuvotteluun
ellei työntekijä nimenomaisesti sitä kiellä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

182.

08.05.2017
29.05.2017
04.12.2017

127
43
290

Lemin kunnan strategia

Kunnanhallitus § 84
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kuntastrategian pohjaksi järjestettiin kesällä 2016 laaja kysely kunnan
kehittämiseen liittyvistä asioista. Saadun palautteen perusteella on
strategialuonnosta valmistellut työryhmä, johon on kutsuttu kaikkien
valtuustoryhmien edustajat. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut
kunnanjohtaja ja sihteerinä talous- ja hallintojohtaja.
Strategialuonnoksen kirkastamisessa on käytetty myös konsulttia.
Luonnos on käsitelty yhteistyötoimikunnassa, jossa ei strategia
sisältöön esitetty muutoksia. Sen jälkeen on luonnosta vielä
täsmennetty mm. kuntalain 37 §:n vaatimusten perusteella. Koska
valmistelussa ovat olleet vahvasti mukana valtuuston 2013-2017
valtuustoryhmien edustajat, tuodaan strategia tämän valtuuston
käsittelyyn.
Edellä kuvatun prosessin tuloksen syntynyt strategiaehdotus on
liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva
strategiaehdotus hyväksytään Lemin kunnan kuntastrategiaksi vuosille
2017-2025.
Päätös

Keskustelun aikana Mika Lohtander ehdotti, että strategia-asiakirjan
otsikoksi merkitään "Kuntastrategian suuntaviivat".

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

08.05.2017
29.05.2017
04.12.2017

128
44
291

Mervi Rings ehdotti, että esittelijän ehdotus hyväksytään lisäyksellä,
että strategiatyötä jatketaan siten, että määritellään toteutumisen
arviointi ja seuranta. Tämän jälkeen Mika Lohtander perui oman
ehdotuksensa.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
liitteenä oleva strategiaehdotus hyväksytään Lemin kunnan
kuntastrategiaksi vuosille 2017 - 2025 ja strategiatyötä jatketaan siten,
että määritellään toteutumisen arviointi ja seuranta.
_________
Kunnanvaltuusto § 23
Päätös

Keskustelun aikana Juha Koivisto ehdotti, että koko strategia
avattaisiin. Koiviston ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Kunnanhallitus § 182
Kunnan strategia valmistelua on jatkettu valtuustoseminaareissa
19.6.2017 ja 30.10.2017. Strategialle on kunnanvaltuuston 29.5.2017 §
23 päätöksen mukaisesti laadittu toteutumisen arviointia ja seurantaa
koskevat osiot. Näin täydennettyä strategialuonnosta on käsitelty
yhteistyötoimikunnassa 22.11.2017.
Viimeistelty strategiaehdotus on liitteenä. (valm.
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

talous-

ja

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva
kuntastrategia 2025 hyväksytään kuntalain 37 §:n tarkoittamaksi
kuntastrategiaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

183.

04.12.2017

292

Henkilöstöstrategia

Kunnanhallitus § 183
Henkilöstöstrategiaa on valmisteltu kunnan johtoryhmässä kunnan
päästrategian mukaisena. Erillisen henkilöstöstrategian laadintaan ei
ole velvoittavaa lainsäädäntöä, mutta se tukee tiiviiseen muotoon
kirjoitettua päästrategiaa henkilöstöpolitiikan osalta.
Johtoryhmän valmistelemaa henkilöstöstrategiaa on käsitelty
yhteistyötoimikunnassa 22.11.2017. Ehdotus henkilöstöstrategiaksi on
liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva
henkilöstöstrategia hyväksytään.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

184.

04.12.2017

293

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Kunnanhallitus § 184
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Sen
hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi
tai
useammaksi
vuodeksi.
Talousarviovuosi
on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Kunnan talousarviosta
muutenkin on säädetty Kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain 148.1 §:n
mukaan velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä
sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä
taseeseen kertyneeseen alijäämään. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä
ollut alijäämää on katettu vuoden 2016 tilinpäätöksessä.
Toimielimiltä
on
pyydetty
ehdotukset
talousarvioon
ja
taloussuunnitelmaan otettavista tuloarvioista ja määrärahoista sekä
talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä hyväksyttävistä tavoitteista.
Ehdotusten pohjalta on valmisteltu alustava ja vielä tasapainottamaton
talousarvioluonnos,
jota
on
käsitelty
yhteistyötoimikunnassa
22.11.2017.
Toimielinten yksityiskohtaiset ehdotukset ovat nähtävänä kokouksessa.
Toimielinten esitysten pohjalta talousarvioesitys olisi noin 598.000
euroa alijäämäinen. Teknisten tarkistusten ja tasapainotuksen jälkeen
esitys on tasapainossa. Tasapaino on saavutettu varautumalla
omaisuuden myyntiin suunnilleen samalla määrällä kuin vuoden 2017
talousarviossa.
Talousarvio on laadittu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti eikä
tulevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia ole luvuissa ja
tavoitteissa otettu huomioon.
Eksoten
maksuosuudesta
on
sovittu
Eksoten
palvelusopimusneuvottelussa. Maksuosuus kasvaa noin 30.000 euroa
kunnan maksuosuusprosentin nousun vuoksi vaikka kuntien
yhteenlaskettu maksuosuus pienenee. Maksuosuuteen ei sisälly
vuoden 2018 mahdollisia palkantarkistuksia, koska niistä ei
laadintavaiheessa ole ollut tietoa.
Verotulojen arvioidaan vähenevän noin 0,7 % vuoden 2017 arviosta.
Valtionosuuksien arvioidaan lisääntyvän tästä vuodesta noin 250.000
euroa. Arvio perustuu Kuntaliiton laskelmaan, joka on vielä hiukan
keskeneräinen.
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Investointien yhteenlaskettu nettomäärä on 1.439.000 euroa.
Poistorahoitusta kertyy noin 673.000 euroa. Lainoja lyhennetään noin
805.000 euroa vuonna 2018. Uutta lainaa otetaan 1.540.000 euroa.
Kassavaroja ei investointeihin ole käytettävissä. Lainamäärä vuoden
2018 lopussa olisi tämän arvion mukaan noin 5,2 miljoonaa euroa, joka
on noin 49,2 % vuoden 2018 arvioidusta verotulosta.
Talousarvion johdannossa esitetään kunnan strategisia tavoitteita
vuoteen 2025. Talousarvioon kuuluvat lisäksi mm. yleisperustelut,
käyttötalousosa tulosalueittain, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja
rahoitusosa. Talousarvion liitteinä ovat mm. tasearvio, laskelmat
verotulojen ja valtionosuuksien perusteista, luettelo vakinaisesta
henkilöstöstä ja hyvinvointikertomuksen tavoitteet. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle
2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 hyväksytään liitteen
mukaisena.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings esitti Anu Karhun kannattamana, että
sivun 7 koulutusta koskeva lause muutetaan seuraavanlaiseksi:
Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao.
toimialajohtaja määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja
koulutussuunnitelman mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mervi Ringsin ehdotuksen.
Petteri Holopaisen ehdotusta kokouspalkkioiden laskemisesta ei
kannatettu, joten se raukesi.
Henkilöstöluetteloon tehtiin korjaus, jolla aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaajat siirrettiin vapaa-aikatoimesta kouluihin.
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
_________
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Eksoten jäsenkuntaosuus 2018

Kunnanhallitus § 185
Kunnan ja Eksoten välisissä palvelusopimusneuvotteluissa 24.11.2017
päästiin yhteisymmärrykseen palveluista muilta osin, mutta
Kanervakodin
toiminnan
osalta
neuvotteluja
jatketaan.
Maksuosuudeksi sovittiin 9.269.000 euroa.
Eksoten sovittu maksuosuus ei kata mahdollisista palkankorotuksista
aiheutuvia lisäkustannuksia. Lappeenrannan kaupunki on omassa
talousarviossaan varautunut tästä aiheutuvaan maksuosuuden
korotukseen vuoden 2018 aikana. Muiden kuntien osalta kuntajohtajien
neuvottelukunnassa 10.11.2017 kirjattiin seuraavanlainen kannanotto:
"Lemin, Luumäen, Imatran, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden
Savitaipaleen ja Taipalsaaren edustajat esittävät, että Eksoten tulee
vuonna 2018 kattaa mahdolliset palkankorotukset ensisijaisesti
asiakasmaksujen korotuksella."
Asiakasmaksut on Eksoten käytettävissä oleva liikkumavara, jota
kunnilla ei ole käytössään, vaikka kuntien valtionosuuksista on jo
leikattu täysimääräisten asiakasmaksujen osuus.
Asiakasmaksujen 15 % korotuksella voitaisiin rahoittaa noin 1,3 %
palkkojen sopimuskorotukset. Muutoin tämä korotus jäisi kuntien
maksettavaksi joko kuntaosuuden lisänä tai Eksoten alijäämänä.
Tällöin asiakasmaksut jäisivät edelleen 15 % alhaisemmiksi kuin
useimmilla muilla alueilla.
Tulevan maakunnan rahoitus tulee perustumaan täysimääräisiin
asiakasmaksuihin, joten liikkumavaran saavuttamiseksi maakunnan on
todennäköisesti korotettava asiakasmaksuja vuonna 2020.
Eksote toivoo kuntien selvää kannanottoa palkankorotusten
rahoittamisesta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh.
040 7244603.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen palvelusopimusneuvottelun
tuloksen sekä esittää Eksotelle, että palkkojen sopimuskorotukset
rahoitetaan Eksoten talousarvion sisältä asiakasmaksujen korotuksella
tai muilla Eksoten päättämillä tavoilla ilman kuntien maksuosuuden
lisäystä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Takauksen myöntäminen Saimaan Kuitu Oy:lle

Kunnanhallitus § 186
Saimaan Kuitu Oy on parhaillaan rakentamassa Lemille koko kunnan
kattavaa valokuituverkkoa. Hanke rahoitetaan niin, että noin kolmannes tulee
valtiolta laajakaistalain mukaisena avustuksena, kolmannes kunnalta ja
kolmannes liittyjiltä. Liittyjiltä perittävät liittymismaksut voidaan maksaa joko
kerralla kuituliittymän toimituksen yhteydessä tai puolet toimituksen
yhteydessä ja toinen puoli puolen vuoden kuluttua tai kuukausimaksuna 10
vuoden aikana. Siltä osin kuin kuluttajat maksavat liittymän 10 vuoden
rahoituksella, tarvitsee yhtiö lainaa 600.000 euroa hankkeen toteuttamiseen.
Lemin Osuuspankki on myöntänyt yhtiölle 600.000 euron lainan, jonka lainaaika on 10 vuotta, korko on Euribor 12 kk + marginaali 1,7 %. Lainan
lyhennysohjelma määritellään lainasopimuksessa. Tälle lainalle yhtiö pyytää
Lemin kunnan 80 % omavelkaista takausta. Laajakaistalain ja
Viestintäviraston ohjeen mukaa kunta voi antaa lainalle enintään 80 %:n
takauksen. Takauksen vastavakuudeksi ja lainan lisävakuudeksi haetaan
yrityskiinnitys Patentti- ja rekisterihallitukselta.
Lainan markkinaehtoisuuden täyttämiseksi kunnan tulee periä lainasta
viestintäviraston ohjeen mukaan laskettu takausprovisio. Provision määrä
arvioidaan vuosittain. Tällä hetkellä takausprovisio on 2,114 %.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa
kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa
myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla
vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta
sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on
kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Saimaan Kuitu Oy:n
omistavat Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat, joten yhtiö on kuntien
määräysvallassa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä selostetulle Lemin
Osuuspankin Saimaan Kuitu Oy:lle myöntämälle 600.000 euron lainalle
myönnetään kunnan omavelkainen takaus 80 %:lle lainamäärästä ja
takauksesta peritään vuotuinen takausprovisio, joka tällä hetkellä on 2,114 %.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Matti Tapanainen ja Juha Mielikäinen poistuivat esteellisinä
(yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo
17.55 - 18.05. Puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Pekka
Purtilo.
_________
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Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 187
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

188.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuuston päätösten 13.11.2017 täytäntöönpano

Kunnanhallitus § 188
Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa
tai
että
päätös
on
muuten
lainvastainen,
kunnanhallituksen on kuntalain 96 §:n mukaan jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 13.11.2017 tekemät päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää
panna kyseiset päätökset täytäntöön.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Rakennustarkastajan viran täyttölupa

Kunnanhallitus § 189
Lemin ja Savitaipaleen rakennustarkastajan virka päätettiin koeaikana.
Rakennustarkastus on lakisääteistä toimintaa ja virka pitää saada
täytettyä pikaisesti.
Viran täyttöluvan antaa kunnanhallitus. (Valmistelija tekninen johtaja
Markku Immonen, puh. 0400 150 651)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
antaa
tekniselle
lautakunnalle
luvan
rakennustarkastajan viran täyttöön. Hakuprosessin hoitaa tekninen
toimi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 177, 179 - 180, 182 - 184, 186 - 188

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 178, 181, 185, 189

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 178, 181, 185, 189

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
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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

