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Kunnanvaltuuston päätösten 13.2.2017 täytäntöönpano

Kunnanhallitus § 34
Kuntalain 23 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena
osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 §). Hallituksen
tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 §:n
mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 13.2.2017 tekemät päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää
panna kyseiset päätökset täytäntöön.
Päätös

35.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 35
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

36.

27.02.2017
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Kunnan edustajien nimeäminen juhlatilaisuuksiin

Kunnanhallitus § 36
Lemin seurakunnan, Lemin Sotaveteraanien, Lemin Marttojen ja Lemin
kunnan edustajista koostuva työryhmä on 8.2.2017 valmistellut Lemillä
vuonna 2017 järjestettäviä juhlatilaisuuksia. Palaverissa käsiteltiin
seuraavia juhlatilaisuuksia:
•
•
•
•
•

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus maanantaina 13.3.2017
Kansallinen veteraanipäivä torstaina 27.4.2017
Kaatuneiden muistopäivä sunnuntaina 21.5.2017
Jatkosodan päättymisen muistopäivä tiistaina 19.9.2017
Itsenäisyyspäivä keskiviikkona 6.12.2017.

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat suurelta osin paikalliset järjestöt ja
vapaaehtoiset. Kunnan edustajaa on pyydetty seuraaviin tilaisuuksiin ja
seuraaviin tehtäviin:
•

Kansallinen
veteraanipäivä,
seppeleenlasku
yhdessä
Lottajärjestöjen ja Lemin Sotaveteraanien kanssa. Kunnan
edustajalta pyydetään tervetulotoivotusta.

•

Itsenäisyyspäivä,
seppeleenlasku
yhdessä
Lemin
Sotaveteraanien
ja
Lemin
Sotainvalidien
kanssa,
tervehdyspuheenvuoro koulukeskuksen juhlassa, juhlavieraiden
vastaanotto,
esitys
juhlapuhujasta
(valm.
talousja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat pyydettyihin tehtäviin.
Päätös

Kunnanhallitus nimesi kansallisen veteraanipäivän tehtäviin Eija
Sinkon. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskun, tervehdyspuheenvuoron
ja juhlavieraiden vastaanoton hoitavat kunnanvaltuuston ja
kunnanhallituksen puheenjohtajat keskenään sopimallaan tavalla.
Itsenäisyyspäivän juhlapuhujaksi pyydetään professori Pirkko
Nuolijärveä ja varalle FM Mirja Heinistä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

37.

27.02.2017
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Työajan pidennys kunta-alalla ja kunnassa

Kunnanhallitus § 37
Työmarkkinakeskusjärjestöjen
neuvottelutulos
29.2.2016
kilpailukykysopimukseksi on toteutettu kunta-alalla virka- ja
työehtosopimuksin.
Lomarahan
leikkaus
30
prosentilla
lomanmääräytymisvuosina 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 on
sovittu
31.5.2016
allekirjoitetussa
erillisessä
virkaja
työehtosopimuksessa.
Työajan
lyhentämisestä
keskusteltiin
yhteistyötoimikunnassa
30.11.2016.
Yhteistyötoimikunnassa sovittiin, että osastopäälliköt
sopivat yhdessä henkilöstön kanssa toteutuksesta. Sovitut
työajanpidennykset saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
Yhdistelmä työajan pidentämisestä eri työyksiköissä on liitteenä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, että
kunnanviraston aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 15.00 paitsi tiistaisin
klo 9.00 - 15.30.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

38.

27.02.2017
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Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen 2016

Kunnanhallitus § 38
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 selvitys kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutumisesta vuonna 2016. Toteutuma perustuu valmiiseen mutta allekirjoittamattomaan tilinpäätökseen.
Kunnanhallituksella
oli
investointimäärärahaa
97.000
euroa
kerrostalohuoneiston hankintaan. Hankinta toteutui budjetin mukaisesti.
Palkanlaskentaohjelman vaihtoon oli määräraha vuoden 2015
talousarviossa, mutta hanke jakautui vuosille 2015 ja 2016. Lisäksi
määrärahaa oli 90.000 euroa Saimaan Kuitu Oy:n osakepääomaan,
osuuteen kehittämiskustannuksista sekä valokuituverkon suunnitteluun.
Nämä kaikki toteutuivat. Lisäksi ostettiin takaisin yksi omakotitontti
Tuomelankankaalta ja myytiin maata Juvolan alueelta.
Kunnanhallituksen investointimenojen määrä oli yhteensä 215.153,93
euroa. Myyntituloja kirjattiin 55.846,76 euroa.
Määrärahat ja tavoitteet sekä niiden toteutuminen esitetään liitteessä.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2016 käyttösuunnitelman
määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

39.

30.01.2017
27.02.2017
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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

27.02.2017

59

Kunnanhallitus § 39
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus määrää keskusvaalilautakuntaan riittävän määrän
väliaikaisia varajäseniä.
Päätös

Kunnanhallitus
määräsi
keskusvaalilautakuntaan
varajäseniksi
sijaantulojärjestyksessä
valtuuston
varajäsenten jälkeen seuraavat henkilöt:
Olavi Punkka
Heikki Haiko
Kirsti Laulaja
Eija Sinkko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

väliaikaisiksi
valitsemien

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

40.

05.12.2016
30.01.2017
27.02.2017
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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
Kunnanhallitus

05.12.2016
30.01.2017
27.02.2017

223
46
61

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)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

05.12.2016
30.01.2017
27.02.2017

224
47
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää vuonna 2017 järjestettävien kuntavaalien järjestelyistä
seuraavaa:
Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi
jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä
yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
1. Kunnanhallitus
valitsee
Kuukanniemen
äänestysalueen
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja
yksi varapuheenjohtajaksi.
2. Kunnanhallitus asettaa kolmejäsenisen vaalitoimikunnan laitoksessa
tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten sekä tälle varajäsenet
sijaantulojärjestyksessä. Samalla kunnanhallitus päättää, että
Vanamokoti on vaalilain tarkoittama laitos, jossa toimitetaan
ennakkoäänestys.
3. Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat
Kuukanniemessä päiväkoti Oravanpesä ja kirkonkylässä Pääkirjasto.
4. 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
5. 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.
6. 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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

30.01.2017
27.02.2017

48
63

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.
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

Kunnanhallitus § 40
Kunnanjohtajan päätösehdotus
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.
Päätös

Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta 2017 (kuntavaalit)
Jäsen

varajäsen sijaantulojärjestyksessä

Hannu Hakonen, pj
Tarja Kohonen, vpj
Ulla-Maija Stenberg
Kai Hakala
Sari Papinniemi

1. Anneli Lattu
2. Marja Heimonen
3. Jukka Kärmeniemi
4. Jaana Sinkko
5. Janne Kinttu

Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta 2017 (kuntavaalit)
Jäsen

varajäsen sijaantulojärjestyksessä

Osmo Pylkkö, pj
Heli Sairanen, vpj
Risto Pietiläinen
Irma Pesari
Liisa Sinkko
_________

1. Mikko Lintukangas
2. Leea Kangasmäki
3. Anja Muukka
4. Taisto Lensu
5. Kaija Värtö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

41.
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Omakotitontin takaisin osto/ Rautiainen

Kunnanhallitus § 41
Kunnan ja Pekka Rautiaisen kesken on neuvoteltu rakentamattoman
tontin takaisin ostamisesta Kuukukanniemen Raikulitieltä. Rautiainen
on ostanut tontin kunnalta
13.2.2012. Rakentamattoman tontin
maakaaren mukainen vallintarajoitus päättyy 13.6.2017. Tilan nimi on
Tapaninvieru ja sen kiinteistötunnus on 416-413-3-98.
Kauppahinnaksi on sovittu 5.300 euroa ja kaupan yhteydessä
palautetaan myyjälle vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut, yhteensä
1.861,86 euroa. Kaikki muut kaupan ehdot on esitetty liitteenä
olevassa kauppakirjaluonnoksessa. (valm. maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus
hyväksyy
allekirjoitettavaksi
liitteenä
olevan
kauppakirjan omakotitontin takaisin ostamiseksi kunnan ja Pekka
Rautiaisen välillä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

42.
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Asuntotontin kauppakirja kunta/Mikko Kankkunen
ja Pii Kankkunen Tuomelankankaan asemakaava-alue

Kunnanhallitus § 42
Kunnan sekä Mikko ja Pii Kankkusen Kankkusen kesken on neuvoteltu
tontin myymisestä Tuomelankankaan alueelta. Kankkuset ovat
ilmaisseet halunsa ostaa Tyypäskankaantie 4 sijaitsevan omakotitalon
rakennuspaikan.
Kyseessä on tila AO11-T2 RN:o 2:50.
Kiinteistötunnus 416-406-2-50. Pinta-ala 0,2094 ha.
Kauppahinta on 4.188 euroa. (valm Antti Hirvikallio puh. 040 835 7826).
Vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut on sovittu maksettavaksi
rakennusluvan yhteydessä.
Ehdotus

Kunnanhallitus
hyväksyy
allekirjoitettavaksi
liitteenä
olevan
kauppakirjan valtuuston 12.12.2005 § 60 antaman valtuutuksen nojalla.
Kauppakirja on allekirjoitettava 3 kuukauden kuluessa tämän
päätöksen
lainvoimaistumisesta.
Muuten
kauppa
katsotaan
automaattisesti peruuntuneeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

43.
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Erityisopettajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus § 43
Sivistysosasto pyytää lupaa saada täyttää erityisopettajan virka nro
0026 toistaiseksi 1.8.2017 alkaen. Virka on ollut määräaikaisesti
täytettynä ja siihen on varattu määräraha vuodelle 2017. Kolmannen
erityisopettajan viran täyttämisen tarve lisääntyy syyslukukauden 20172018 alusta, jolloin uusi Kuukanniemen koulu aloittaa toimintansa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
antaa
sivistyslautakunnalle
luvan
erityisopettajan virka nro 0026 toistaiseksi 1.8.2017 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

täyttää

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

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 34 - 35, 38,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 36 - 37, 39 - 43

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 36 - 37, 39 - 43

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
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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

