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LEMIN KUNTA

Kunnanhallitus
KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA

30.1.2017 klo 17.00 - 18.36
Kunnanviraston kokoustila, os. Toukkalantie 2

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

Sinkko Eija
Penttilä Arto
Buuri Kati
Lohtander Mika
Purtilo Pekka
Rings Mervi
Tölski Jarmo
Laurikainen Ritva

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka
Hakonen Hannu
Koivisto Juha

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
"
I varapuheenjohtaja
"
II varapuheenjohtaja

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti

esittelijä, kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(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 20 - 33
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Purtilo ja Mervi Rings.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Sinkko

Pentti Pitkänen

Tarkastusaika

Lemillä 3.2.2017
Allekirjoitukset

Pekka Purtilo
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Lemillä 06.02.2017
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Mervi Rings

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

20.

30.01.2017
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Kotalahden leirikeskuksen ostotarjous

Kunnanhallitus § 20
Uimin seudun kyläyhdistys ry on tehnyt 2.1.2017 Kotalahden
leirikeskuskiinteistöstä ostotarjouksen. Tarjous kattaa koko kiinteistön
(416-435-8-20) sisältäen tontin, rakennukset ja irtaimiston. Yhdistys
tarjoaa kiinteistöstä 100.000 euroa. Tarjoushinnassa on otettu
huomioon rakennusten korjaustarpeita.
Leirikeskuskiinteistö on vuokrattu yhdistykselle vuoden 2010 alusta
alkaen. Rakennuksia on korjattu vuokra-aikana mm. Leaderhankkeena. Kiinteistön myynnistä yhdistykselle on keskusteltu vuokraajan kuluessa useaan kertaan. Vuokrasopimus on nyt voimassa
31.12.2019 saakka.
Leader-hankkeen aikana yhdistys on tehnyt hankkeeseen hyväksyttyjä
talkootöitä yhteensä 16.040 euron arvosta, maksanut tarvikelaskuja
848,86 euron verran (alv 0%) sekä maksanut yksityisrahoitusosuutena
4.497,92 euroa.
Kiinteistön arvo kunnan taseessa on vuoden 2016 suunnitelmapoistojen jälkeen 58.507,56 euroa, johon sisältyvät maapohja ja
rakennukset. Irtaimistolla ei ole tasearvoa.
Kiinteistökaupasta on viimeksi neuvoteltu 22.12.2016, jolloin
neuvottelussa päädyttiin esittämään 134.000 euron kauppahintaa.
Tämän jälkeen yhdistys asiaa käsiteltyään teki 2.1.2017 päivätyn
tarjouksensa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa, että Kotalahden leirikeskuskiinteistön alin
myyntihinta on 134.000 euroa ja päättää tehdä Uimin seudun
kyläyhdistys ry:lle vastatarjouksen hintaan 134.000 euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Hannu Hakonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.02 - 17.07.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

21.

30.06.2015
28.09.2015
30.01.2017

118
198
30

Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus § 97
Kuhasensaari Club Oy (http://www.kuhasensaari.fi) on ostanut vuoden
2013
lopulla
Vantaan
kaupungilta
kesäsiirtola-alueen
Kuhasensaaresta.
Alueella on edellisen maanomistajan toimesta laadittu rantaasemakaava 1970-luvulta. Kaava on vanhentunut eikä vastaa
nykypäivän tarpeita.
Maanomistaja on tiedustellut kunnan kantaa asemakaavan
muutokseen.
Kyseessä
on
ns.
maanomistajakaava,
jonka
laadituttamista vastaa maaomistaja kustannuksellaan. Kunta laskuttaa
maanomistajalta kuulutus ja kopiointikulut.
Maanomistaja on valinnut Karttaako Oy:n (DI Jarmo Mäkelä)
kaavamuutoksen laatijaksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
pidettiin
Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa
26.5.2014.
Viranomaispalaverin muistio sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ovat oheismateriaalina. (valm AH)
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus
1.

Toteaa, että perusteet kaavamuutoksen laatimiselle täyttyvät

2.

Merkitsee
tiedoksi
arviointisuunnitelman

alustavan

osallistumis-

ja

Ehdotus hyväksyttiin.
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio oli kokouksessa selvittämässä
asiaa.
________

Kunnanhallitus § 117
Karttaako Oy:n Jarmo Mäkelä on maanomistajan toimeksiannosta
valmistellut 15.8.2015 päivätyn kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvän
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

28.09.2015
25.07.2016
30.01.2017

199
117
31

Alueen pinta-ala on noin 14 ha ja rakennusoikeutta sille
kaavaluonnoksessa on osoitettu 3 250 k-m2. Rakennustehokkuudeksi
muodostuu 0,02. Lähes kaikki rakennusoikeus on matkailupalveluun
osoitettua rakentamista. (RM ja RM-1). Lähivirkistykseen alueita on
osoitettu 1,3 ha ja metsätalouteen (MU ja MY) 11 ha.
Alueelle on laadittu kattava luonto- ja maisemaselvitys 2014.
Oheismateriaalina
kaavaluonnosasiakirjat
liitteineen.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus asettaa 15.8.2015 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville
30 päivän ajaksi.
Viranomaisia ja osallisia kuullaan luonnosvaiheen nähtävillä olon
aikana.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 80
Ranta-asemakaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 7.10. 6.11.2015 välisenä aikana. Viranomaislausuntoja kaavaluonnoksesta
jätettiin 3 kpl ja huomautuksia 7 kpl. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin
ja huomautuksiin ovat kaavaselostuksen kappaleessa 3.3. Kaavoittaja
on laatinut saadun palautteen perusteella 20.6.2016 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat. Luonnokseen verrattuna muutokset ovat hyvin
vähäisiä; lähinnä merkintöjä on tarkennettu. (valm. maankäyttöinsinööri
Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus asettaa 20.6.2016 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat
MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Viranomaisia ja
osallisia
kuullaan
ehdotusvaiheen
nähtävillä
olon
aikana.
Huomautuksen jättäneitä tiedotetaan kirjeellä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

30.01.2017

32

Kunnanhallitus § 21
Ranta-asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 23.8 23.9.2016 välisenä aikana. Viranomaislausuntoja kaavaluonnoksesta
jätettiin 3 kpl ja muistutuksia 4 kpl. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin
ja muistutuksiin ovat liitteenä. Muistutusten ja lausuntojen perusteella
kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa. Lopullisiin kaava-asiakirjoihin
tehdään
tarpeelliset
prosessin
vaativat
päivitykset.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 20.6.2016 päivättyjen kaavaasiakirjojen hyväksymistä MRL 52 §:n mukaisesti. Muistutuksen
jättäneille lähetetään tiedote kaavan
hyväksymispäätöksestä
muutoksenhakuohjeen kera.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

22.

28.09.2016
30.01.2017

196
33

Kuukanniemen koulualueen asemakaavan ja
vedenottamoalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus § 116
Mahdollinen Kuukanniemen uuden koulun rakentaminen päiväkodin
yhteyteen ja kadun siirto edellyttävät asemakaavan tarkistamista.
Nykyinen voimassa oleva asemakaava ei mahdollista koulun
rakentamista Juvolantien itäpuolelle. Nykyisen koulukorttelin (27)
tulevaa maankäyttöä on syytä myös tarkastella. Seurakuntatontin
osalta asemakaavamerkintää voidaan tarkentaa nykyisestä Ymerkinnästä.
Kuukanniemen ns. liikekeskuksen alue on varsin vajaakäytössä
nykyisin kaupan loputtua siitä joitakin vuosia sitten. Alueen keskeinen
sijainti ja erittäin näkyvä paikka taajaman sisällä edellyttävät alueen
käytön tehostamista. Asemakaavamuutoksella voidaan monipuolistaa
korttelin käyttömahdollisuuksia mm. rakentamisen suhteen.
Voimassa olevat asemakaavaotteet ja alustavat kaavamuutosrajaukset
oheismateriaalina. (Valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio p.
040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus
päättää
asemakaavamuutoksen.

käynnistää

otsikossa

mainitun

2. Hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion kaavamuutoksen
laatijaksi
Päätös

Esittelijä muutti keskustelun aikana ehdotuksen 1. kohtaa siten, että
kunnanhallitus päättää käynnistää vain Kuukanniemen koulun
lähialueen asemakaavan muutoksen mutta ei liikekeskuksen
asemakaavan muutosta.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun
päätösehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

09.11.2015
30.01.2017

251
34

Kunnanhallitus § 154
Maankäyttöinsinööri on valmistellut asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (päivätty 27.10.2015) sekä kaavaluonnoksen
(päivätty 2.11.2015).
Olennaisimmat muutokset voimassa olevaan asemakaavaan nähden:


Seurakunnan
omistama
kaavamerkinnällään (YK)

tontti

on

merkitty

omalla



AP-tontti on poistettu ja päiväkodin tonttia on laajennettu
vastaavasti. Kaavamerkintä päiväkodin tontille on YL.



Vanha koulutontti on jaettu kahdeksi
(opetustoiminnan
alueeksi
(YO)
sekä
virkistyspalveluiden alueeksi (VU)).

eri alueeksi
urheiluja

Kaavaselostus
ja
asemakaavan
tilastolomakkeet
laaditaan
ehdotusvaiheessa.
Käynnissä
olevan
arkkitehtisuunnittelun
näkemykset sovitetaan yhteen tulevan kaavaehdotuksen kanssa.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus:
1. hyväksyy
27.10.2015
päivätyn
osallistumisja
arviointisuunnitelman
sekä
2.11.2015
päivätyn
kaavaluonnoksen.
2. laittaa kaavan valmisteluaineiston MRA 30 § pykälän mukaisesti
nähtäville 14 päivän ajaksi.
3. päättää kuulla osallisia sekä pyytää viranomaisilta tarvittavat
lausunnot.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus § 150

05.09.2016
30.01.2017

138
35

Asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 13.9. 13.10.2016.
Kaavaehdotuksesta
jätettiin
kolme
muistutusta.
Maankäyttöinsinööri
on
valmistellut
3.11.2016
päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin löytyvät
kaavaselostuksen kohdasta 4.3.5.
Seurakunnan muistutuksen perusteella yhden tontin käyttötarkoitus on
muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi (P). ELY-keskuksen ja
Lappeenrannan
seudun
ympäristötoimen
lausunnon
perusteella
kaavamerkintöjä on jouduttu tarkentamaan.
Muutokset nähtäville olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna ovat niin
merkittäviä, että uusittu kaavaehdotus on perusteltua laittaa nähtäville MRA
32 §:n perusteella. (valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835
7826)

Ehdotus

Kunnanhallitus:
1. päättää laittaa kaavan 3.11.2016 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27
ja 32 § pykälän mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
2. päättää kuulla osallisia sekä pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus § 22
Asemakaavaehdotus oli MRA 27 ja 32 §:n mukaisesti nähtävillä 15.12 –
13.1.2017. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.
Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin löytyvät kaavaselostuksen kohdasta
4.3.6. Kaavaselostukseen on täydennetty prosessikulun edellyttämät osiot.
Kaava-asiakirjat
ovat
hyväksymiskäsittelyyn.

vietävissä

kunnanvaltuuston

lopulliseen

(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 3.11.2016 päivättyjen kaavaasiakirjojen hyväksymistä kaikkine liitteineen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

23.

30.01.2017

36

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista / Matti Haiko

Kunnanhallitus § 23
Matti Haiko ilmoittaa kirjeellään 4.1.2017 irtisanoutuvansa kaikista
kunnan luottamustoimista 2.1.2017 alkaen kunnasta poismuuton
vuoksi.
Vaalikelpoisuuden menettämisestä säädetään vanhan, mutta tältä osin
vielä
voimassa
olevan
kuntalain
37
§:ssä
seuraavasti:
Luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa
on
sen
toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava
luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee
valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Kuntalain 39 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö. Avoimeksi tullutta valtuutetun paikkaa ei täytetä
kuntalain 39 §:n nojalla, vaan puheenjohtaja kutsuu kuntalain 11 §:n
nojalla hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen
vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen
varavaltuutetun.
Matti Haiko on ollut kunnanvaltuuston jäsen, sivistyslautakunnan jäsen
ja puheenjohtaja sekä maaseutulautakunnan varajäsen. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
• valtuusto toteaa Matti Haikon menettäneen vaalikelpoisuutensa
kunnan luottamustoimiin ja luottamustoimet siten päättyneiksi
• kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja
nimeää jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi toukokuun 2017 loppuun saakka
• kunnanvaltuusto
valitsee
maaseutulautakuntaan
uuden
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toukokuun 2017
loppuun saakka
Kunnanhallitus pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan Suomen
Keskustan
ensimmäisen
varavaltuutetun
(Ritva
Laurikainen)
varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi toukokuun
2017 loppuun saakka.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

24.

30.01.2017

37

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista / Maija Rämä

Kunnanhallitus § 24
Maija Rämä ilmoittaa kirjeellään 11.1.2017 irtisanoutuvansa kaikista
kunnan luottamustoimista 11.1.2017 alkaen paikkakunnalta muuton
vuoksi.
Vaalikelpoisuuden menettämisestä säädetään vanhan, mutta tältä osin
vielä
voimassa
olevan
kuntalain
37
§:ssä
seuraavasti:
Luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa
on
sen
toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava
luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee
valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Kuntalain 39 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö. Avoimeksi tullutta valtuutetun paikkaa ei täytetä
kuntalain 39 §:n nojalla, vaan puheenjohtaja kutsuu kuntalain 11 §:n
nojalla hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen
vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen
varavaltuutetun.
Maija
Rämä
on
ollut
teknisen
lautakunnan
jäsen
ja
maaseutulautakunnan varajäsen. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
• valtuusto toteaa Maija Rämän menettäneen vaalikelpoisuutensa
kunnan luottamustoimiin ja luottamustoimet siten päättyneiksi
• kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi toukokuun 2017 loppuun saakka
• kunnanvaltuusto
valitsee
maaseutulautakuntaan
uuden
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toukokuun 2017
loppuun saakka
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

25.

11.01.2017
30.01.2017

8
38

Lastentarhanopettajan toimi

Sivistyslautakunta § 6
Päiväkoti Pikku-Palolan lastentarhanopettajan toimi on täytetty
toimintavuonna 2016 - 2017 määräaikaisesti. Tehtävän tarve on pysyvä
lasten määrästä ja toiminnan luonteesta johtuen. Varhaiskasvatuslaki
edellyttää, että toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu
pedagogiikka.
Lastentarhanopettaja
on
varhaiskasvatuksen
pedagogiikan asiantuntija.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia virkoja ja
toimia ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa. Toimea ei ole
mahdollista hoitaa sisäisin siirroin eikä sisäisin järjestelyin.
Vuoden
2017
talousarvioon
lastentarhanopettajan palkkaamiseen.

on

varattu

määrärahat

(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
pyytää
kunnanhallitukselta
lupaa
lastentarhanopettajan toimi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.
Päätös

täyttää

Hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus § 25
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
antaa
sivistyslautakunnalle
luvan
ottaa
lastentarhanopettaja
toistaiseksi
voimassa
olevaan
työsopimussuhteeseen 1.8.2017 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

26.

30.01.2017
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Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017

Kunnanhallitus § 26
Hallintosäännön 23 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa
toimielimille tulosaluekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja
tuloarviot sekä hankekohtaiset investointimäärärahat ja tuloarviot.
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat
omat käyttösuunnitelmansa.
Nämä toimielimet voivat siirtää
käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen
alaisilleen viranhaltijoille.
Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuodeksi
2017. Selvitys kunnanhallituksen käyttösuunnitelman tavoitteiden ja
määrärahojen toteutumisesta vuodelta 2016 esitetään hallitukselle
erikseen sitten, kun tilinpäätöksen valmistelu on edennyt riittävän
pitkälle. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603).
Kunnanjohtaja päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodeksi
2017.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

27.

30.01.2017
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Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopistealueet 2017

Kunnanhallitus § 27
Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy kunnan
puolesta kunnanjohtajan johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää
kunnanjohtajan tehtävät, vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Vähäiset muutokset johtajasopimukseen voi
tehdä kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen
puheenjohtajisto käyvät vuosittain kehityskeskustelun, jossa sovitaan
vuosittaiset
painopistealueet.
Painopistealueet
kirjataan
johtajasopimuksen liitteeksi. Vuoden 2016 painopistealueita olivat
• elinkeinoelämän kehittäminen
• kunnan markkinointi
• kuntastrategian päivittäminen
Vuoden 2017 kehityskeskustelu on käyty 13.1.2017. Siinä
painopistealueiksi sovittiin
• elinkeinoelämän kehittäminen
• kunnan markkinointi
• työhyvinvoinnin kehittäminen
Lisäksi neuvottelussa sovittiin, että kunta hankkii kunnanjohtajalle
työkäyttöön tarkoitetun internet-yhteyden verkon maksiminopeudella
siitä alkaen, kun kiinteä yhteys on saatavissa.
Johtajasopimuksen esittelee hallintosäännön 45 §:n nojalla
kunnanhallituksen puheenjohtaja. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy kehityskeskustelussa 13.1.2017 sovitut
painopistealueet kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkoittamiksi
kunnanjohtajan työn painopistealueiksi vuodelle 2017 ja korvaa
kunnanjohtajalle hänen asunnolleen työkäyttöön tarkoitetun internetyhteyden verkon maksiminopeudella siitä alkaen, kun kiinteä yhteys on
saatavissa.
Päätös

Keskustelun aikana Mika Lohtander teki seuraavan kunnanhallituksen
puheenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

30.01.2017
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Kunnanhallitus hyväksyy kehityskeskustelussa 13.1.2017 sovitut
painopistealueet kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkoittamiksi
kunnanjohtajan työn painopistealueiksi vuodelle 2017. Kunnanjohtajan
työtehtäviä varten asunnolleen hankkimasta internetyhteydestä kunta
korvaa 50 % liittymän kuukausimaksusta. Liittymismaksua ei korvata.
Mervi Rings kannatti Lohtanderin ehdotusta. Keskustelun jälkeen
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Lohtanderin ehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Jussi Stoor poistui esteellisenä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.15 17.38.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

28.

30.01.2017
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden
tarkistaminen vuodelta 2016

Kunnanhallitus § 28
Opetusministeriö on 5.12.2016 tarkistanut kunnille vuodelle 2016
myönnetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimäärää. Samoin ministeriö
on 19.12.2016 tarkistanut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden
vuoden 2016 keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi. Samalla on
tarkistettu kunnan rahoitusosuutta.
Esiopetuksen valtionosuutta on vähennetty 5-vuotiaiden osalta 9.164
eurolla ja perusopetuksen valtionosuutta muiden vammaisoppilaiden
osalta 9.652 eurolla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuutta on
lisätty tuntimäärän nousun vuoksi 178 eurolla. Kunnan rahoitusosuus
väheni 281 euroa. Kokonaisuutena valtionosuus väheni 18.357 eurolla.
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua opetusministeriöltä
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen.
Päätös

29.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 29
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

30.

30.01.2017
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Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä

Kunnanhallitus § 30
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö
vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän
ensisijaisesti kuntien asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta
kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.
Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön
päätöksellä 20.12.2012.
Oikeusministeriö on pyytänyt käräjäoikeuksia arvioimaan lautamiesten
tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan
osalta. Ministeriö pyytää myös käräjäoikeuksia varaamaan
tuomiopiirinsä kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen valittavien
lautamiesten lukumäärän osalta.
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiirissä kunnista valittavien
lautamiesten määrä on nyt 26, jotka valitaan kunnista seuraavasti:
Lappeenranta
Lemi
Luumäki
Savitaipale
Taipalsaari
Imatra
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti

8
2
2
2
2
4
2
2
2

Tuomiokuntiin kuuluvien kuntien asukkaiden tai em. lainkohdan
mukaisessa lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä ei
ole olennaisesti muuttunut. Vaalikauden aikana oikeudenkäymiskaaren
2 luvun 1 §:ää on kuitenkin muutettu säädöksellä 339/2014 siten, että
lautamiesten määrää on vähennetty kolmesta kahteen (voimaantulo
1.5.2014). Tällä on ollut vaikutusta siten, että lautamiesten
istuntopäivien
määrä
on
vähentynyt
samassa
suhteessa.
Kalenterivuonna 2016 Lappeenrannan kanslian lautamiehillä
(Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) on ollut
istuntopäiviä keskimäärin 6,75. Imatran kanslian (Imatra, Parikkala,
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

30.01.2017
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Rautjärvi ja Ruokolahti) lautamiehillä määrä on ollut tätäkin pienempi.
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mielestä lautamiesten istuntopäivämäärää on pidettävä lautamiesten tehokkaan hyödyntämisen kannalta
liian vähäisenä. Tähän nähden ja ottaen nimenomaisesti huomioon
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 1.5.2014 voimaan tullut muutos,
lautamiesten määrää olisi perusteltua laskea ottaen huomioon ottaen
edellä mainitun säännöksen mukaisesti kuntien henkikirjoitettujen
asukkaiden lukumäärän suhde. Näin ollen käräjäoikeus ehdottaisi
lautamiesten määräksi kunnittain seuraavaa:
Lappeenranta
Lemi
Luumäki
Savitaipale
Taipalsaari
Imatra
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti

8
1
1
1
1
4
1
1
1

Kuntia pyydetään antamaan lausuntonsa käräjäoikeudelle viimeistään
17.2.2017. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa, että Lemin kunnan osalta yksi lautamies on
riittävä, eikä kunnanhallituksella siten ole huomauttamista esitettyjen
lautamiesten lukumäärän suhteen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

31.

05.12.2016
30.01.2017
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Kuntavaalit 9.4.2017, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta

Kunnanhallitus § 148
Yleistä
Vuoden
2017
kuntavaalit
toimitetaan
sunnuntaina
9.4.2017.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3. - 4.4.2017 (keskiviikosta
tiistaihin) ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017 (keskiviikosta lauantaihin).
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo
keskiviikkona
22.3.2017.
Vaalijärjestelyjä
on
laajemmin
käsitelty
kunnanhallituksille lähetetyssä oikeusministeriön kirjeessä 23.9.2016 (OM
20/51/2016). Oikeusministeriö lähettää myöhemmin varsinaiset vaaliohjeet
eri vaaliviranomaisille. Helmi-maaliskuussa 2017 oikeusministeriö järjestää
kuntavaalien toimittamisesta 12 vaalikoulutustilaisuutta. Koulutuspaikat ja
-ajat ilmenevät oikeusministeriön kirjeestä.
Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vuoden 2017
vaaleista. Sivustolta löytyvät muun muassa kuntavaaleissa noudatettavat
määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat lomakkeet.
Kuntaliiton
vaalisivuilla www.kuntavaalit.fi on monipuolista tietoa kunnista ja
kunnallisvaaleista. Sivusto palvelee muun muassa ehdokkaita.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin
äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (Vaalilain 15 §).
Vaalitoimitsijat yleistä ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten määrää
kunnan keskusvaalilautakunta (Vaalilain 17 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja
vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan tai
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin
sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 §).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

05.12.2016
30.01.2017
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Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten,
että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet
äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin
vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu
puoluerekisteriin
merkittyihin
puolueisiin,
vaan
kunnallisvaaleissa
esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös
tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä
että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Ennakkoäänestyspaikat
Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää
itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Kuka tahansa äänioikeutettu voi äänestää
kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa eli ennakkoäänestämistä ei ole
sidottu kotikuntaan.
Ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat
kunnan
hallinnassa
ja
määräämisvallassa,
viikkoa
ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.3.2017 alkaen.
Keskusvaalilautakunta
Vaalien
monista
käytännön
järjestelyistä
vastaa
kunnan
keskusvaalilautakunta,
joka
on
valittu
koko
vaalikaudeksi.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn
kyseisissä
vaaleissa.
Ehdokkaaksi
asettuvan
keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen on syytä harkita eron
pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on
puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Vaaliasiamieheksi valitun
tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnanhallitus
saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen
on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää vuonna 2017 järjestettävien kuntavaalien järjestelyistä
seuraavaa:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

05.12.2016
30.01.2017
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1. Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan
viisi
jäsentä
ja
viisi
varajäsentä,
jotka
asetetaan
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja
yksi varapuheenjohtajaksi.
2. Kunnanhallitus
valitsee
Kuukanniemen
äänestysalueen
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja
yksi varapuheenjohtajaksi.
3. Kunnanhallitus asettaa kolmejäsenisen vaalitoimikunnan laitoksessa
tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten sekä tälle varajäsenet
sijaantulojärjestyksessä. Samalla kunnanhallitus päättää, että
Vanamokoti on vaalilain tarkoittama laitos, jossa toimitetaan
ennakkoäänestys.
4. Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat
Kuukanniemessä päiväkoti Oravanpesä ja kirkonkylässä Pääkirjasto.
5. Kunnanhallitus
määrää
pääkirjaston
ennakkoäänestyspaikaksi seuraavin aukioloajoin:

yleiseksi

Keskiviikosta perjantaihin 29.-31.3.2017 klo 10-18
Lauantaina 1.4.2017 ja sunnuntaina 2.4.2017 klo 10-14
Maanantaina 3.4.2017 klo 10-18
Tiistaina 4.4.2017 klo 10-20
6. Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta järjestetään kunnan
määrättävissä olevilla paikoilla entiseen tapaan sijoittamalla kunnan
toimesta mainostaulut kirkonkylän ja Kuukanniemen taajamiin
22.3.2017 alkaen. Mainospaikkojen käytöstä ei peritä maksua.
7. Kunnanhallitus toteaa, että vaalien täytäntöönpano kuuluu valtuuston
tammikuussa 2013 valitsemalle keskusvaalilautakunnalle.
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksesta kohdan 3 jälkimmäisen
lauseen ja kohdat 4 - 7. Henkilövalinnat kohdista 1 - 3 jätettiin myöhemmin
päätettäväksi.
_________

Kunnanhallitus § 31
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää vuonna 2017 järjestettävien kuntavaalien järjestelyistä
seuraavaa:
1. Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi
jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan sijaantulojärjestykseen.
Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

30.01.2017
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2. Kunnanhallitus valitsee Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakuntaan
viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan sijaantulojärjestykseen.
Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
3. Kunnanhallitus asettaa kolmejäsenisen vaalitoimikunnan laitoksessa
(Vanamokoti) tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten sekä tälle varajäsenet
sijaantulojärjestyksessä.
Päätös

Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen jättää vielä pöydälle Kirkonkylän ja
Kuukanniemen vaalilautakuntien valinnan.
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Jari Tiainen, puheenjohtaja
Antti Okko, varapuheenjohtaja
Kaija Värtö
_________

1. Jaana Sinkko
2. Olavi Punkka
3. Eija Vakkila

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

32.

30.01.2017
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Keskusvaalilautakunnan kokoonpano kuntavaaleissa 2017

Kunnanhallitus § 32
Vuoden 2017 kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii
valtuuston vuonna 2013 asettama, vaalilain 13 §:ssä tarkoitettu kunnan
keskusvaalilautakunta.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka on kuntavaaleissa
ehdokkaana, ei saa osallistua lautakunnan työskentelyyn siitä lukien
kun häntä koskeva ehdokashakemus on toimitettu keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei
saa olla kuntavaaleissa vaaliasiamiehenä oleva. (Oikeusministeriön
vaaliohje nro 1: Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät)
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano tällä hetkellä on seuraava:
Esa Narvola, puheenjohtaja
Heli Sairanen, varapuheenjohtaja
Heikki Kaivosoja
Sonja Laitinen
Juha Koivisto
Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
Ritva Lehtonen
Kati Buuri
Veijo Värtö
Vesa Turppo
Janne Kotisalo
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos
keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai
esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen
varajäsenen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava
siitä, että lautakunta on kokouksissaan aina päätösvaltainen. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Päätös

Esittelijä
teki
kokouksessa
seuraavan
päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus määrää keskusvaalilautakuntaan riittävän määrän
väliaikaisia varajäseniä.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus jätti asian pöydälle. Kokouksessa
pidettiin viiden minuutin tauko ennen päätöksentekoa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

33.

30.01.2017
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali jäljellä olevaksi
kunnanvaltuuston toimikaudeksi

Kunnanhallitus § 33
Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan
ja
tarpeellisen
määrän
varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta. Kunnanvaltuusto on 8.2.2016 § 1 valinnut valtuuston
puheenjohtajiston vain vuodeksi 2016. Puheenjohtajisto tulee siis vielä
valita valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi toukokuun 2017
loppuun.
Lemin
valtuuston
työjärjestyksen
mukaan
valtuustossa
on
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.(valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuoden 2017
toukokuun loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 21 - 24, 28 - 30, 32 - 33

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 20, 25 - 27, 31

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 20, 25 - 27, 31

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

30.01.2017
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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

