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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
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Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä 12.2.2016 klo 9 - 14.

Puheenjohtaja

Veli-Pekka Okko
Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja
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Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

8.2.2016 klo 18.00 - 18.25

KOKOUSPAIKKA

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

Okko Veli-Pekka
Hakonen Hannu
Koivisto Juha

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Buuri Kati
Haiko Matti
Huttunen Matti
Junni Antti klo 18.18 alk.
Junnonen Juha
Karhu Anu
Lohtander Mika
Nisonen Lasse
Penttilä Arto

Pietiläinen Risto
Punkka Olavi
Pylkkö Osmo
Rings Mervi
Sinkko Eija
Sirkka Laura
Taipale Heikki
Tapanainen Matti
Tölski Jarmo

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§1-5

PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Haiko ja Mervi Rings.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Pentti Pitkänen

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

Tarkastusaika

Lemillä 12.2.2016
Allekirjoitukset

Matti Haiko
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Lemillä 12.2.2016
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Mervi Rings

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

1.

11.01.2016
08.02.2016
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2016

Kunnanhallitus § 11
Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan
ja
tarpeellisen
määrän
varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta. Kunnanvaltuusto on 12.1.2015 § 1 valinnut valtuuston
puheenjohtajiston yhdeksi vuodeksi.
Kuntalain 147 §:n 2. momentin mukaan lain voimaan tullessa
toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun.
Tällä
perusteella
myös
valtuuston
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajien toimikaudet jatkuvat toukokuun 2017 loppuun.
Lemin
valtuuston
työjärjestyksen
mukaan
valtuustossa
on
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat
valitaan
samassa
vaalitoimituksessa.(valm.
kunnankamreeri 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.
_________

Kunnanvaltuusto § 1
Päätös

Keskustelun aikana Arto Penttilä ehdotti valtuuston puheenjohtajaksi
Veli-Pekka
Okkoa,
Jarmo
Tölski
ehdotti
valtuuston
1.
varapuheenjohtajaksi Hannu Hakosta ja Mika Lohtander ehdotti
valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Juha Koivistoa. Jarmo Tölski
ehdotti Keskustan valtuustoryhmän nimissä, että puheenjohtajisto
valitaan vuodeksi 2016. Tätä kannattivat Arto Penttilä ja Matti Huttunen.
Keskustelun
päätteeksi
puheenjohtaja
kysyi,
voidaanko
puheenjohtajiston toimikausi päättää Keskusta valtuustoryhmän
ehdottamalla tavalla. Kukaan ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi,
että valtuusto on yksimielisesti valinnut valtuuston puheenjohtajaksi
Veli-Pekka Okon, 1. varapuheenjohtajaksi Hannu Hakosen ja 2.
varapuheenjohtajaksi Juha Koiviston vuodeksi 2016.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

2.

01.02.2016
08.02.2016
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Kuukanniemen koulun rakentaminen

Kunnanhallitus § 23
Kunnanvaltuusto päätti 5.10.2015
rakentamisesta seuraavaa:

§

25

Kuukanniemen

koulun

"Lemin perusopetuksen järjestämistä varten rakennetaan Kuukanniemen
koulu 0-6 luokan oppilaille, joko Oravanpesän päiväkodin välittömään
yhteyteen tai Kuukanniemen puretun koulun tontille. Valmistelussa tulee
löytää kokonaisedullisin paikka rakennukselle.
Kustannusarvio on
kokonaisuudessa 2.300.000,00 € (alv 0 %).
Samalla rakentamisen valmistelussa velvoitetaan etsimään parhaita
ratkaisuja koulurakennuksen käytönaikaisessa energiatehokkuudessa,
turvallisuudessa ja muunneltavissa tiloissa kustannusarvion puitteissa.
Rakentamisen
valmistelussa
on
varattava
kuulemistilaisuus
eri
käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi kunnan työntekijöille, oppilaille ja heidän
vanhemmilleen sekä kunnan asukkaille.
Rakentamisen valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota."

Edellä olevan päätöksen perusteella kunnanhallitus on 19.10.2015 §
135 päättänyt asettaa toimikunnan Kuukanniemen koulun suunnittelua
varten. Toimikunnan tehtäväksi annettiin:
•
•
•

•
•

valmistella ja tehdä esitys koulun sijainnista kunnanhallitukselle;
valmistella
pääsuunnittelijan
valinta
kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi;
valmistella
pääpiirustukset,
yksityiskohtaiset
suunnitelmat,
urakkatarjouspyynnöt ja urakoitsijan valinta sekä rakennustyön
valvonnan järjestäminen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi;
hakea hankkeen tarvitsemat viranomaisluvat;
käyttää tarpeen mukaan asiantuntijoita ja tehdä tutustumiskäyntejä.

Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt luonnoksia
koulurakennukseksi. Toimikunta on 20.1.2016 päättänyt esittää
kunnanhallitukselle Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojalan laatiman
suunnitelmaluonnoksen, sen pohjalta laaditun tilaohjelman sekä
asemapiirroksen
hyväksymistä
2,713
miljoonan
euron
kustannusarviolla. Ramboll CM Oy:n edustajien edellytetään olevan
käytettävissä asiantuntijoina asiaa esiteltäessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

01.02.2016
08.02.2016
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Kustannusarvio poikkeaa kunnanvaltuuston hyväksymästä arvioista
sen verran, että asia tulee viedä valtuuston hyväksyttäväksi.
Kustannusten nousu aiheutuu pääasiassa siitä, että tiloihin on lisätty
valtakunnallisen opetussuunnitelman edellyttämä noin 150 m2:n
liikuntatila. Muilta osin hanke olisi sopinut valtuuston hyväksymään
kustannusarvioon.
Suunnittelutoimikunnan muistiot sekä suunnitelmaluonnos, tilaohjelma
ja asemapiirros ovat liitteinä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kuukanniemen
koulun suunnittelua jatketaan suunnittelutoimikunnan esittämän
luonnoksen pohjalta ja hankkeen kustannusarvioksi hyväksytään 2,713
miljoonaa euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 2
Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutetut Mervi Rings, Olavi
Punkka ja Eija Sinkko ilmaisivat huolensa siitä, että kustannukset vielä
nousevat nyt esitetystä.
Keskustelun aikana ei tehty muutosehdotuksia, joten puheenjohtaja
totesi,
että
kunnanvaltuusto
on
yksimielisesti
hyväksynyt
kunnanhallituksen ehdotuksen.
Merkittiin, että Antti Junni saapui kokoukseen klo 18.18 tämän asian
käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

3.

07.12.2015
08.02.2016
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Lausuntopyyntö itsehallintoaluejaosta ja sote-uudistuksesta

Kunnanhallitus § 163

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät mm.
Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa hallituksen
linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen
askelmerkeiksi. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internetosoitteesta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on
kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan
kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi
sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja
sosiaali- ja terveysministeriöön.
On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa
ainoastaan sille osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista
koskeviin kysymyksiin ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön.
Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa
muussa kunnan toimielimessä.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
laatimisessa. Hallituksen esityksestä pyydetään vielä lausunnot
keväällä 2016. Nyt pyydetyt lausunnot pyydetään antamaan 9.2.2016
klo
16.15
mennessä.
Annetut
vastaukset
ovat
julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikana
sähköisesti saapuneet lausunnot.
Vain kuntien valtuustoille on esitetty seuraava kysymys:
3.
Hallituksen
aluejakolinjauksen
mukaan
perustettavat
itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä
nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallinto-alueeseen
kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? (liite: Manner-Suomen
maakunnat)
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Lappi
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Uusimaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Etelä-Pohjanmaa
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Satakunta
Varsinais-Suomi

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto

07.12.2015
21.12.2015
08.02.2016
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Lisäksi kysymyksessä 4. annetaan mahdollisuus perustella kysymyksen 3.
vastausta.
Kunnanvaltuusto kokoontunee seuraavan kerran 21.12.2015. Sen jälkeisestä
kokouksesta ei vielä ole tietoa. Vaikka asiasta olisi mahdollista pitää
tammikuussa valtuuston kokous erikseenkin, voisi nyt kuitenkin olla
tarkoituksenmukaista päättää kysymyksen 3. vastauksesta jo joulukuun
valtuustossa. Muihin kysymyksiin vastaamiseen voisi valtuusto antaa
valtuudet kunnanhallitukselle.
Tätä
asiaa
käsitellään
mm.
16.12.2015
järjestettävässä
keskustelutilaisuudessa. Tilaisuuden ovat kutsuneet koolle Eksoten
hallituksen ja Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajat. Tilaisuuteen on
kutsuttu Eksoten jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot
sekä kuntajohtajat ja Eksoten toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan liiton hallituksen
puheenjohtajisto
sekä
maakuntajohtaja,
Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajisto ja koulutuskuntayhtymän
johtaja.
Edellä mainitussa keskustelutilaisuudessa ja muissakin maakunnan alueen
yhteistyökokouksissa saattaa vielä nousta esiin asioita, jotka vaikuttavat
annettavan lausunnon sisältöön ja mahdollista on myös, että joihinkin
kysymyksiin halutaan antaa maakunnallisesti samansisältöinen vastaus. Siksi
muiden kysymysten osalta olisi syytä siirtää vastaaminen lähemmäs annettua
takarajaa. Lausuntopyynnön kysymykset ovat liitteenä.(valm. kunnankamreeri
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1. valtuusto antaa edellä selostetun lausuntopyynnön 3. kysymykseen
seuraavan vastauksen: Lemin kunta katsoo perustelluksi kuulua EteläKarjalan maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen.
2. valtuusto
perustelee
em.
vastausta
seuraavasti:
Lemi
kuuluu
maantieteellisesti Etelä-Karjalan ytimeen ja on mukana valtaosassa
maakunnallista yhteistyötä jo nyt, joten muunlainen aluerajaus vaikeuttaisi
alueellista yhteistyötä sekä aiheuttaisi tarpeetonta lisäselvittelyä ja
kustannuksia.
3. valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet antaa pyydetty lausunto muilta
osin ja tarvittaessa myös täydentää edellä kohdassa 2. mainittuja perusteluja.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________
Kunnanvaltuusto § 39
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

01.02.2016
08.02.2016
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Kunnanhallitus § 21
Etelä-Karjalan liitto on 11.1.2016 antanut asiasta lausunnon. Liiton
lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien kanssa mm.
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan evästyksin.
Liitteenä on pääasiassa Etelä-Karjalan liiton lausunnon pohjalta
valmisteltu lausuntoluonnos. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 0407244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
antaa
sosiaalija
terveysministeriölle
ja
valtiovarainministeriölle liitteenä olevan luonnoksen mukaisen
lausunnon lausuntopyynnön kysymyksiin 1-2 ja 5-13.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Mervi Ringsin ehdotuksesta kunnanhallitus päätti yksimielisesti saattaa
lausunnon kunnanvaltuustolle tiedoksi.
_________

Kunnanvaltuusto § 3
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

4.

08.02.2016
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Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

Kunnanvaltuusto § 4
Päätös

5.

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.
_________

Ilmoitusasiat

Kunnanvaltuusto § 5
Päätös

Puheenjohtaja
ilmoitti,
että
Savitaipaleella
järjestettävään
maakuntaviestiin voi ilmoittautua vielä keskiviikkoon klo 14 mennessä.
Kokouksen aluksi luovutettiin Tarja Seppälälle ja Juha Junnoselle
itsenäisyyspäivänä 2015 myönnetyt Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan 1. luokan mitalit kultaristein.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

08.02.2016

Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 3 - 5

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
viranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät 1 - 2

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Liitetään pöytäkirjaan

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valistuskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valistusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
toimittaminen
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): 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

