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Eronpyyntö luottamustoimesta / Daniel Kaartinen

Kunnanhallitus § 101
Daniel Kaartinen ilmoittaa sähköpostitse 29.8.2016 muuttaneensa
Lappeenrantaan, minkä vuoksi ei enää jatka luottamustehtävissä
Lemillä.
Kaartinen
on
ollut
maaseutulautakunnan
ja
keskusvaalilautakunnan jäsen. Lisäksi hänet on valittu kirkonkylän
äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi eduskuntavaaleihin
2015. Kun vaalilautakunnan jäsenet valitaan erikseen jokaiseen vaaliin,
ei vaalilautakunnan täydentämiseen tässä yhteydessä ole tarvetta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Daniel Kaartiselle
myönnetään ero maaseutulautakunnan ja keskusvaalilautakunnan
jäsenyyksistä ja että maaseutulautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan
valitaan uudet jäsenet Kaartisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi
31.5.2017 saakka.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 15
Päätös

Kunnanvaltuusto
hyväksyi
kunnanhallituksen
ehdotuksen.
Maaseutulautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan valittiin Juha
Koivisto jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2017 saakka.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Eksoten puolivuotisraportti

Kunnanhallitus § 99
Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii
jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden
aikana puolivuotisraportin 15.8. mennessä.
Eksoten taloudellinen tulos on kehittynyt edelleen myönteiseen
suuntaan, vaikka hallitus jätti palvelumaksujen korotuksen lähes
indeksikorotusten tasolle. Puolen vuoden tulos toteutui 3,4 milj. euroa
talousarvion käyttösuunnitelmaa parempana. Ylijäämää kertyi 4,3 milj.
euroa ja koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan 12,7 milj. euroa
ylijäämäinen. Nettotoimintamenot toteutuivat 3,2 milj. euroa
talousarvion käyttösuunnitelmaa pienempinä ja toimintatuotot 0,2 milj.
euroa suurempina. Hyvä tulos syntyi erityisesti perhe- ja
sosiaalipalveluissa, missä ennaltaehkäiseviä palveluja kehittämällä on
pystytty purkamaan laitoshoitoa muun muassa lastensuojelussa.
Eksoten hallitus on 17.8.2016 § 130 päättänyt saattaa
puolivuotisraportin tiedoksi Eksoten valtuustolle ja jäsenkuntiin. Raportti
on
luettavissa
Eksoten
kokoushallinnasta
Eksoten
sivuilta
http://kokoushallinta.eksote.fi/Dynsote/kokous/20162127-3-1.PDF
(valm. Eksoten valmistelun pohjalta talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Eksoten puolivuotisraportin tiedoksi ja
saattaa sen myös kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 16
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2016 – 2018

Kunnanhallitus § 100

Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan tai useamman
kunnan on yhdessä laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi
kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma.
Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n
mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman on
oltava lapsilähtöinen, eli toiminnan keskiössä on koko ajan oltava
lapsen
ja
lapsiperheiden
hyvinvoinnin
lisääminen.
Lastensuojelusuunnitelma
hyväksytään
kunkin
kunnan
kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä
vuodessa.
Etelä-Karjalan
ensimmäinen
alueellinen
lasten
ja
nuorten
hyvinvointisuunnitelma
laadittiin
vuosille
2010
–
2014.
Lastensuojelulain uudistuksen myötä suunnitelman valmistelu tapahtui
laaja-alaisena yhteistyönä työverstaissa ja -ryhmissä ja kuntien eri
hallintokunnille lähetettiin kysely suunnitelman laatimista varten.
Suunnitelman laatimisen yhteydessä kysyttiin myös lapsilta ja nuorilta
heidän näkemyksiään. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 1.
päivitysversio valmistui kesällä 2014, jolloin Eksoten hallitus pyysi
kuntien lausunnot luonnosvaiheessa olevasta suunnitelmasta vuosille
2015 – 2018. Suunnitelmaa on edelleen päivitetty kevään 2016 aikana
Eksoten perhepalveluissa mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014)
uudistumisen ja Imatran kaupungin sote- palvelujen Eksoteen
integroitumisen myötä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2016 – 2018 päätavoitteet
ovat ennaltaehkäisevien palvelujen riittävä resursointi, hyvän
vanhemmuuden vahvistaminen ja asiakaslähtöinen integroitu
palvelujärjestelmä sekä lapsen ja perheen toimintaympäristöön vietävät
palvelut. Teemana on hyvä ja turvallinen arki lapselle.
Eksoten hallitus on 17.8.2016 päättänyt hyväksyä osaltaan EteläKarjalan alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2016 –
2018 ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.
Suunnitelma on luettavissa Eksoten kokoushallinnasta osoitteesta
http://kokoushallinta.eksote.fi/Dynsote/kokous/20162127-4-1.PDF
(valm. Eksoten valmistelun pohjalta talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto

05.09.2016
10.10.2016
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Eksoten valmistelema
Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2016-2018 hyväksytään Lastensuojelulain 12 §:n tarkoittamaksi lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 17
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Asianmukaisesti
allekirjoitetusta
ja
tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Lemillä 14.10.2016

Paula Heiskanen
Keskusarkistonhoitaja
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Kunnanvaltuusto
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Johdannaissopimusten tekeminen

Kunnanhallitus § 115

Eri rahalaitokset tarjoavat kunnille, kuntayhtymille ja kuntayhtiöille niiden
tarpeiden
mukaisesti
räätälöityjä
johdannaissopimuksia.
Johdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan
lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman
lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaissopimuksella voidaan
myös suojautua valuuttamääräiseen lainaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä.
Johdannaissopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen
sopimus eikä vaadi lainanantajan hyväksyntää. Johdannaisten tekeminen
edellyttää johdannaisyleissopimusta. Sopimuksessa sovitaan niistä yleisistä
ehdoista, joita sovelletaan rahoittajan kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin,
jotka voivat olla koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia, korkokatto- ja
korkolattiasopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, ja myös liittyä
erilaisiin korkostruktuureihin.
Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen.
Yleissopimusta
sovelletaan
kaikkiin
sopijapuolten
välisiin
johdannaissopimuksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella
tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä
yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaissopimuksen ehdot.
Lemin
kunnan
ja
OP
Yrityspankki
Oyj:n
välinen
sopimus
johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus) on liitteenä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lemin kunnan ja OP
Yrityspankki Oyj:n välinen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista
(yleissopimus) allekirjoitetaan ja että kunta voi tehdä koronvaihtosopimuksia,
korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta
tai erilaisista korkostruktuureista sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.
Kunnan puolesta yksittäiset sopimukset tekee kunnanjohtaja. Ennen
sopimusten tekemistä on indikatiivinen tarjous johdannaissopimuksesta
käsiteltävä kunnanhallituksessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Keskustelun aikana Mika Lohtander esitti asian jättämistä pöydälle ja
asiantuntijan kutsumista kokoukseen selvittämään johdannaissopimusten tekemistä. Lohtanderin esitystä ei kannatettu, joten se
raukesi. Sovittiin kuitenkin, että asiantuntija pyydetään valtuuston
kokoukseen selvittämään johdannaissopimuksia.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

10.10.2016

30

Kunnanvaltuusto § 18
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Päätökseen
liitettiin valtuutettu Osmo Pylkön ponsi, joka kuuluu seuraavasti:
Johdannaissopimuksia tehtäessä on tavoiteltava selkeästi suojaavaa
vaikutusta. Jos tähän ei päästä, valtuusto arvioi asiaa uudelleen.
Merkittiin, että kokouksessa oli johdannaissopimuksen sisältöä ja
tarkoitusta selvittämässä sales manager Antti Rinne OP Yrityspankki
Oyj:stä. Hän selvitti myös kunnalle tarjottujen johdannaissopimusten
sisältöä.
Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä varsinaisena
kokousasiana.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
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Kuntien omistus Saimaan ammattikorkeakoulusta
ja LUT-konsernin muodostaminen

Kunnanhallitus § 111
Etelä-Karjalan kunnat ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat
neuvotelleet järjestelystä, jossa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
liitettäisiin osaksi LUT-konsernia.
LUT:n tavoitteena on yhdessä alueen kuntien kanssa rakentaa
kaakonkulmalle täysin uudenlaista korkeakoulustrategiaa ja näin pyrkiä
vahvistamaan ylintä koulutusta ja korkealaatuista tutkimusta
maakunnassa. Tämän strategisen yhteistyön pohjalta on tarkoitus
synnyttää college-malliksi kutsuttu rakenne, jossa sekä yliopisto että
ammattikorkeakoulu toteuttavat perustehtäväänsä tutkimuksen ja
koulutuksen osalta laadukkaasti, ja jota johdetaan yhtenä
kokonaisuutena eli että Saimia on LUT:n 100 %:ssa omistuksessa ja
määräysvallassa.
Selvitetyt vaihtoehdot ja ammattikorkeakoululain asettamat rajoitteet
Työryhmä, jossa on ollut edustaja Lappeenrannan kaupungilta ja
Imatran kaupungilta, sekä LUT:sta on valmistellut ratkaisua muodostaa
LUT-konserni.
Uudistuksen
tavoite
on
vahvistaa
kaakonkulman
korkeakoulukeskittymää siirtämällä ammattikorkeakoulu kiinteäksi
osaksi LUT-konsernia ja näin osaltaan turvata korkeakouluopetuksen ja
-tutkimuksen säilymistä alueella.
Omistus Saimiasta jakautuu tällä hetkellä seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

26.09.2016
10.10.2016

162
32

Ammattikorkeakoululain 5§ estää varojen jakamisen, mikä rajoittaa
erittäin paljon keinovalikoimaa. Toisaalta kyse on kuntien näkökulmasta
sellaisesta tase-erästä joka ei suoraan taloudellisesti tuota mitään.
Yhdessä LUT:n kanssa on etsitty sellaista ratkaisua, joka on
ammattikorkeakoululain mukainen eikä aiheuta kunnille yhteensä 21,7
miljoonan euron alaskirjaustarvetta.
Yhtenä vaihtoehtoa alkuvaiheessa kartoitettiin suunnattua osakeantia,
jossa kunnat olisivat muodollisella hinnalla luopuneet 51% osakkeista
ja LUT olisi näin saanut konsernia varten tarvittavan enemmistön.
Järjestely on kuitenkin kuntien kannalta äärimmäisen ongelmallinen,
koska osakkeiden arvo jäisi erittäin korkeaksi suhteessa
omistusosuuteen ja lisäksi päätäntävalta olisi LUT:lla jonka osakkeiden
arvo puolestaan olisi erittäin alhainen. Omistajan olisivat näin erittäin
epätasapainoisessa tilanteessa, jos yhtiön osakkeiden arvoja pitäisi
tulevaisuudessa muuttaa.
Neuvottelijat ovat päätyneet esittämään ratkaisua, jossa kuntien
osakeomistus muutetaan kuntien ja Saimian väliseksi pääomalainaksi.
Järjestely on tullut mahdolliseksi vuoden alusta voimaan tulleiden
osakeyhtiölain muutosten myötä. Järjestely on käyty läpi OKM:n johdon
kanssa.
Ammattikorkeakoululain näkökulmasta avaintekijänä järjestelyssä on
se, että Saimia voi itse päättää milloin se maksaisi pääomalainan
takaisin ja se ettei lainalle makseta korkoa.
Ehdotetun järjestelyn kuvaus
1. Osakepääoman alentaminen
Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Saimia alentaa osakepääomaa
osakeyhtiölain sallimaan vähimmäisosakepääomamäärään (2.500
euroa) saakka.
Osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n mukaisesti Saimian yhtiökokous tekee
päätöksen osakepääoman alentamisesta ja varojen siirtämisestä
SVOP-rahastoon. Päätöksessä on mainittava alentamismäärä tai sen
enimmäismäärä ja mihin 1 momentissa säädetyistä tarkoituksista
alentamismäärä käytetään. Osakepääoman alentaminen kirjataan
Saimian SVOP-rahaston lisäykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Osakepääoman alentaminen edellyttää yhtiön velkojien suostumusta,
koska yhtiön velkojilla on mahdollisuus vastustaa ko. osakepääoman
alentamista, kun sitä ei käytetä yhtiön vahvistettujen tappioiden
kattamiseksi. Tämän vuoksi ennen osakepääoman alentamisen
rekisteröintiä Saimian on haettava julkinen kuulutus yhtiön
tuntemattomille velkojille. Kuulutusta on haettava kuukauden kuluessa
päätöksen tekemisestä. (OYL 14 luvun 2, 3 ja 4 §).
Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä osakepääoman alentaminen,
jos velkoja ei ole vastustanut alentamista taikka jos velkoja on
tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan
vakuuden saatavastaan (OYL 14 luvun 5 §).
2. SVOP-rahaston palauttaminen ja velan
muuntopääomalainaehtoiseksi
Saimian yhtiökokous tekee päätöksen vähentää SVOP-rahastoa
omistusten suhteessa tai yksimielisten osakkeenomistajien päätöksellä
suunnatusti kaikkien muiden kuin LUT:n osalta siten, että vähennettävä
määrä konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi (saldo
jää omaan pääomaan). Menettelyssä ao. osakkeenomistajien asema
muuttuu osakkeenomistajasta pääomalainavelkojaksi siten, että oman
pääomaehtoisen lainasopimuksen ehdot täyttävät omaan pääomaan
kirjaamisen edellytykset turvaten samalla ammattikorkeakoululle
asetetut vaatimukset koskien oman pääoman pysyvyyttä ja
omavaraisuutta.
KPL 5 luvun 5c §: Omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi
sellainen pääomalaina, jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan
oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä
tilinpäätösstandardeissa omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta
edellytetään. Muussa tapauksessa tällainen laina merkitään vieraaseen
pääomaan.
3. Saimian omien osakkeiden vastikkeeton hankinta
Järjestelyn viimeisessä vaiheessa Saimian yhtiökokous tekee
päätöksen
suunnatusta
omien
osakkeiden
hankinnasta
kuntaosakkeenomistajilta (OYL 15 luvun 6 §). Omien osakkeiden
hankinta päätetään tehtäväksi vastikkeetta. Lähtökohtaisesti ko. omien
osakkeiden hankinta on varainsiirtoveroton, kun se tapahtuu
vastikkeetta.
Omien osakkeiden hankinnan jälkeen Saimia voi
mitätöidä haltuunsa saamat omat osakkeet. Omien osakkeiden
hankinnan jälkeen LUT:sta tulee Saimian ainoa osakkeenomistaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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4. Lopputulos
Järjestelyn lopputulos vastaa asetettua tavoitetta:
Saimian osakeomistus on siirtynyt kokonaan LUT:lle.
Kunnille ei ole aiheutunut kulukirjausta, vaan osakeomistus on
muuttunut (eräpäivättömäksi/ikuiseksi) pääomalainasaamiseksi.
Saimian omavaraisuusaste ei ole alentunut, koska KPL 5 luvun 5c §:n
mukainen pääomalaina on osa Saimian omaa pääomaa.
Järjestelystä ei ole aiheutunut ylimääräisiä veroseuraamuksia.
Jatkoneuvottelut
LUT:n ja Lappeenrannan kaupungin edustajat ovat käyneet järjestelyä
läpi opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa ja liitteenä oleva
lainasopimus sisältää heidän toivomansa lisäykset.
Pääomalainalla tai yhteistyösopimuksella ei pyritä nyt eikä jatkossa
vaikuttamaan tulevan LUT-konsernin tekemiin korkeakoulupoliittisiin
päätöksiin, vaan järjestelyn tarkoituksena on se, että LUT-konserni
ohjaa maakunnassa tapahtuvaa korkeakoulupolitiikkaa parhaaksi
katsomallaan tavalla.
Järjestelyyn liittyvistä eläkevastuista käydään neuvottelua valtion
hallinnon ja LUT:n välillä. Tarkempi kuvaus eläkevastuisiin seikoista on
liitteenä. On tärkeää saada asia eteenpäin, mutta ennen lopullista
täytäntöönpanoa on syytä varmistua siitä, ettei kunnille aiheudu
järjestelystä ylimääräisiä eläkkeisiin liittyviä vastuita. Myös LUT on
ilmoittanut, että se ei tule tekemään lopullista päätöstä asiassa, ennen
kuin eläkevastuisiin liittyvä asia on ratkaistu. (ON)
Edellä
oleva
esittelyteksti
on
suoraan
Lappeenrannan
kaupunginhallituksen esityslistalta, mutta soveltuu sellaisenaan myös
Lemille. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

26.09.2016
10.10.2016

165
35

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1. Valtuusto hyväksyy edellä kuvatun järjestelyn periaatteen ja
valtuuttaa Saimaan ammattikorkeakoulun yhtiökokouksessa ja
hallituksessa toimivat edustajansa huolehtimaan järjestelyn
toteutumisesta.
2. Valtuusto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä
osakassopimuksen voimassaolon päättämisen.

olevan

3. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan LUT:n ja EteläKarjalan kuntien välisen sopimuksen luonnoksen mukaisena.
4. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan LUT:n ja Lemin
kunnan välisen pääomalainasopimuksen liitteenä olevan
luonnoksen mukaisena.
Päätös tehdään edellytyksin, ettei Etelä-Karjalan kunnille aiheudu
järjestelystä ylimääräisiä eläkevastuisiin liittyviä kustannuksia. Ennen
edellä päätettyjen kohtien 1-4 täytäntöönpanoa tulee varmistua
eläkevastuisiin liittyvän ehdon täyttymisestä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Mika Lohtander ja Juha Koivisto poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
_________

Kunnanvaltuusto § 19
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjattu luonnos päätösehdotuksen
3. kohdan mukaisesta sopimuksesta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

20.

21.03.2016
25.07.2016
10.10.2016

66
127
36

Valokuituverkon suunnittelu

Kunnanhallitus § 48

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan sisältyy varaus koko
kunnan kattavan valokuituverkon suunnitteluun. Suunnittelu on
kilpailutettu ja sopimus verkon perussuunnittelusta on 7.3.2016
allekirjoitettu Relacom Finland Oy:n kanssa.
Runkoverkon kuitukapasiteetti suunnitellaan pysyvien asuntojen/
kiinteistöjen/yritysten sekä kaavan mukaisten tonttien osalta vähintään
yksi kuitu / kiinteistö, asunto, yritys tai tontti. Vapaa-ajan asuntojen ja
kesämökkien osalta runkoverkon kuitukapasiteetti suunnitellaan 30
%:lle näiden kiinteistöjen kokonaislukumäärästä.
Suunnittelu alkaa heti ja sen on määrä valmistua 6.5.2016 mennessä.
Suunnittelun sopimushinta on 17.247 euroa. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee
alkamisen tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus § 90

suunnittelusopimuksen

ja

suunnittelun

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Kuituverkkosuunnitelma
on
valmistunut
ja
alustavat
rakennuskustannukset on sen pohjalta arvioitu. Koko kunnan kattavan
verkon rakentaminen suunnitelman mukaan maksaisi noin 4,2
miljoonaa euroa. Liittymismaksuina oletetulla liittymämäärällä voidaan
kattaa
lähes
puolet.
Mahdollisesti
saatavalla
avustuksella
(maaseuturahasto tai viestintävirasto) voidaan kunnan maksettavaksi
jäävää määrää pienentää. Hanke on suunniteltu niin, että se voidaan
toteuttaa myös enintään neljässä vaiheessa. Esimerkiksi KirkonkyläKuukanniemi-Iitiä -alueen verkko maksaisi noin 1,3 miljoonaa euroa.
Ennen rakentamista on vielä käytävä neuvottelut Saimaan Kuitu Oy:n
osakkuudesta nykyisten osakkaiden kanssa. Kunnanhallitus on
17.8.2015 § 106 päättänyt esittää vuoden 2016 talousarvioon
määrärahaa
Saimaan
Kuitu
Oy:n
osakepääomaa
ja
kehittämiskustannuksia sekä kuituverkon suunnittelua varten. Valtuusto
on talousarviossa nämä hyväksynyt.
Kunnan osuus kuituverkon rakentamiseen esitetään siirrettäväksi apporttina
Saimaan Kuitu Oy:n omaan pääomaan. Apporttiosuus
maksetaan
kuituhankeen
toteutumisen
myötä
ja
sen
määrä
hyväksytään
kunnanvaltuustossa viimeistään toteuttamisvuoden talousarvion yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

25.07.2016
26.09.2016
10.10.2016

128
155
37

Sen jälkeen kun Lemin kunta on Saimaan Kuitu Oy:n osakas, voi Saimaan
Kuitu Oy hakea Lemin kunnan hankkeelle investointi-avustusta. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kuituverkon suunnitteluvaiheen tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus § 105

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Saimaan Kuitu Oy:n osakkaiden (Savitaipaleen kunta ja Taipalsaaren kunta)
kanssa on neuvoteltu Lemin kunnan osakkuudesta Saimaan Kuitu Oy:öön.
Osakkuus on mahdollinen siten, että Lemin kunnalle tehdään Saimaan Kuitu
Oy:n toimesta suunnattu osakeanti, jonka perusteella Lemin kunta merkitsee
500 kpl 120 euron arvoista Saimaan Kuitu Oy:n osaketta. Osakkeiden
hankintahinta on 60.000 euroa, joka sisältää saman osakepääoman kuin
Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat maksaneet ja lisäksi 10.000 euroa
Saimaan Kuitu Oy:n perustamisen kuluja.
Osakkeiden hankintaan on
määräraha vuoden 2016 talousarviossa.
Lisäksi Lemin kunta sitoutuu osakassopimuksen mukaan investoimaan oman
kuntansa alueen valokuituverkon rakentamiseen 880.000 euroa ja siirtämään
tämän investoinnin apporttina Saimaan Kuitu Oy:lle. Tämä apporttiosuus on
suoritettava vuoden 2019 loppuun mennessä ja se on aloitettava vuonna
2017. Lemin kunta saa yhtiön hallitukseen yhden jäsenen siihen saakkaa kun
apporttisosuus on kokonaan maksettu. Sen jälkeen Lemin kunta saa yhtiön
hallitukseen kaksi jäsentä.
Osakassopimusluonnos on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy Saimaan Kuitu Oy:n osakkeiden merkinnän edellä
selostetulla tavalla ja hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.
Päätös

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen, jonka
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Saimaan
Kuitu Oy:n osakkeiden merkinnän edellä selostetulla tavalla ja hyväksyy
liitteenä olevan osakassopimuksen.
________

Kunnanvaltuusto § 20
Päätös

Keskustelun

jälkeen

ehdotuksen.
_________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

kunnanvaltuusto

hyväksyi

kunnanhallituksen

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

21.

05.09.2016
10.10.2016

143
38

Vesi- ja viemärilaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Kunnanhallitus § 97
Lemin kunnan vesihuoltolaitos on tilinpäätöksissä eriytetty laskennallisesti
muista kunnan toiminnoista Kuntaliiton v 2001 antaman suosituksen
mukaisesti. Eriyttämisellä pyritään siihen, että tilinpäätöksen perusteella
voidaan arvioida, missä määrin vesihuollosta perittävät maksut kattavat
palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko
maksut kohtuullisia.
1.9.2014 voimaan tulleiden vesihuoltolain muutosten mukaan vesihuolto tulee
jatkossakin eriyttää ja laatia sille kirjanpitolain mukainen tase, tulos- ja
rahoituslaskelma sekä esittää liitetiedot. Mikäli vesilaitos huolehtii huleveden
viemäröinnistä vesilain 17a §:n mukaisen kunnan päätöksen perusteella,
myös huleveden viemäröinnin kirjanpito tulee eriyttää. Lemin kunta vastaa
hulevesien viemäröinnistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä
viemäröintiä ole määritelty vesilaitoksen tehtäväksi.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon
kirjanpitolain soveltamisesta vesihuoltolaitoksessa. Kuntajaosto katsoo, että
vesihuoltolaitos tulee eriyttää joko kunnallisena liikelaitoksena tai
kirjanpidollisena taseyksikkönä. Hallinnollisena toimenpiteenä kirjanpidollinen
taseyksikkö on kunnallista liikelaitosta kevyempi vaihtoehto. Tähän asti tehty
laskennallinen eriyttäminen ei siis enää ole riittävä, koska laskennallisesti
eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöslaskelmakaavat eivät ole vertailukelpoisia
osakeyhtiöiden laskelmien kanssa erityisesti tasejatkuvuuden osalta.
Laskennallisessa eriyttämisessä kunnan sijoitusta kuvaa peruspääoman
sijasta jäännöspääoma, jolla ei ole tasejatkuvuutta.
Vesihuollon kirjanpidollinen eriyttäminen tuo Kuntajaoston lausunnon mukaan
riittävän
vertailukelpoisuuden
osakeyhtiön
tilinpäätöksen
kanssa.
Kirjanpidollisesti eritetyssä taseyksikössä noudatetaan taseen jatkuvuuden
periaatetta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan
omaan pääomaan. Kun laskennallisesta taseyksiköstä muodostetaan
vastaavaa toimintaa jatkava kirjanpidollinen taseyksikkö, aloittavaan
taseeseen on suositeltavaa merkitä kyseiseen liiketoimintaan kohdistuva
aikaisemmilta tilikausilta kertynyt yli- /alijäämä. Ellei yli-/alijäämää ole
mahdollista selvittää toiminnan aloittamisesta asti, on perusteltua selvittää
yli-/alijäämät vähintään viidestä edeltävästä tilinpäätöksestä.
Eriytettävän liiketoiminnan avaavan taseen vastaavaa- ja vastattavaa –erien
tulee perustua kunnan edellisen tilikauden tasearvoihin. Kunnan sijoituksen
määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta ja se voidaan jakaa
peruspääomaksi ja lainaksi. Koska aloittavassa taseessa omaisuus- ja
velkaerät määritellään pysyväisluonteisesti, valtuuston tulee päättää asiasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

05.09.2016
10.10.2016

144
39

Peruspääomasta maksettava korvaus on liiketoiminnassa keskeinen
taloudellinen tavoite.
Myös vesihuolto on tiheän asutuksen kunnissa
kannattavaa liiketoimintaa.
Useimmat maalaiskunnat ovat harvan
rakentamisen, suurten tonttien ja pienten kerrosalojen takia eri asemassa
vesihuollon kannattavuuden suhteen kuin tiheän asutuksen kunnat.
Vesihuolto on luonteeltaan enemmänkin yleishyödyllistä toimintaa kuin
liiketoimintaa.
Vesihuollon
maksutaso
tulee
pyrkiä
pitämään
kilpailukykyisenä, mutta kuitenkin terveellä taloudellisella tasolla. Tästä
syystä on perusteltua, että kunta ei peri sisäistä korvausta vesihuoltoon
sijoittamastaan peruspääomasta.
Kunnan kokonaistuloksen kannalta
peruspääoman korvauksella ei ole merkitystä, koska sisäiset erät
eliminoidaan tilinpäätöksessä. Vesihuollon peruspääomalle maksamasta
korvauksesta päätetään vastaisuudessa talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Liitteenä on kirjanpidollisesti eriytettävän vesihuoltolaitoksen avaava tase
sekä laskelma peruspääomasta. Peruspääoma sekä avaava tase on
muodostettu
31.12.2015
tilinpäätöksen
laskennallisesti
eriytetyn
vesihuoltolaitoksen
päättävän
taseen
omaisuusja
velkaeristä.
Peruspääomassa on otettu huomioon viideltä edelliseltä tilikaudelta kertyneet
ali- ja ylijäämät. Peruspääomaa ei ole jaettu pääomaksi ja lainaksi. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

Päätös

•

vesi- ja viemärilaitoksesta muodostetaan kirjanpidollinen taseyksikkö
1.1.2016 alkaen ja aloittava tase hyväksytään liitteen mukaisesti.

•

Vesi- ja viemärilaitoksen peruspääoman määräksi vahvistetaan
1.743.718,21 euroa

•

Peruspääomalle ei makseta korvausta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 21
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

22.

07.03.2016
26.09.2016
10.10.2016

49
157
40

Maanostotarjous Pokkinen, Remusen alue

Kunnanhallitus § 36
Antti Pokkinen tarjoutuu ostamaan 18.2.2016 päivätyllä tarjouksella
Lemin kunnalta noin 5 000 m2:n suuruisen määräalan tilasta
Remusenmäki 416-417-2-30. Määräalasta noin 4 000 m2 on
metsämaata ja 1 000 m2 vanhaa puutarhaa sekä tiealuetta.
Puutarhassa sijaitsee pieni purkukuntoinen saunarakennus. Pokkinen
tarjoaa määräalasta 3 000 €. Kunta on laadituttanut alueesta
Metsänhoitoyhdistyksellä puustoarvion.
Arviointia: Alue ei sovi rakennusmaaksi. Kunnalle tulisi kustannuksia
saunan purkamisesta. Alueen yleisilme ja siisteys puoltaa määräalan
myymistä. Määräala soveltuu Pokkiselle lisämaaksi nykyiseen
rakennuspaikkaan liittyen. Määräalan myyminen ei haittaa kaavoitusta
eikä lähialueen tulevaa suunnittelua. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio, p. 040 835 7826).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Ottaen huomioon arvioinnissa mainitut perustelut kunnanhallitus
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pokkisen
ostotarjouksen
ja
oikeuttaa
kunnanhallituksen
hyväksymään
yksityiskohtaiset kauppaehdot ja lopullisen kauppakirjan.
Päätös

Keskustelun aikana tuotiin esille Antti Pokkisen kiinnostus ostaa
alueelta enemmänkin maata. Mika Lohtander esitti asian jättämistä
pöydälle. Pöydällepanoa kannattivat Mervi Rings ja Jarmo Tölski.
Tässä vaiheessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana ja
paikalla oli asiantuntijana maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio.
_________

Kunnanhallitus § 108
Antti Pokkinen on tarkentanut aiempaa tarjoustaan 18.9.2016
lähettämällä sähköpostilla. Tarkennuksessa tarjoudutaan ostamaan
myös peltoa 0,6 €/m2 Remusentien molemmin puolin. Pokkisen
nykyinen kaivo sijaitsee ostotarjouksen alueella. Kauppaan kuuluisi
myös pieni latorakennus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

26.09.2016
10.10.2016

158
41

Arviointia: Alue ei sovi rakennusmaaksi. Kunnalle tulisi kustannuksia saunan
ja ladon purkamisesta. Alueen yleisilme ja siisteys puoltaa määräalan
myymistä tien eteläpuoliselta alueelta. Määräala soveltuu Pokkiselle
lisämaaksi nykyiseen rakennuspaikkaan liittyen. Määräalan myyminen ei
haittaa kaavoitusta eikä lähialueen tulevaa suunnittelua.
Tien pohjoispuolista peltoa ei ole syytä myydä tässä vaiheessa, koska se
saattaa soveltua paremmin myöhemmin myytävien rakennuspaikkojen
lisämaaksi.
Liitekartalla määräalan rajaus. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p.
040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Ottaen huomioon arvioinnissa mainitut perustelut kunnanhallitus ehdottaa
kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pokkisen ostotarjouksen
Remusentien eteläpuoliselta osalta ja oikeuttaa kunnanhallituksen
hyväksymään yksityiskohtaiset kauppaehdot ja lopullisen kauppakirjan.
Kauppahinnaksi muodostuu 7 800 €.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 22
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings teki
ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen:

seuraavan

kunnanhallituksen

Valtuusto hyväksyy Pokkisen ostotarjouksen Remusentien eteläpuoliselta
osalta siten, että myytävää aluetta suurennetaan ostajan esittämällä tavalla.
Kauppahinta on 0,60 euroa/m2. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen
hyväksymään lopullisen pinta-alan, yksityiskohtaiset kauppaehdot ja
lopullisen kauppakirjan.
Arto Penttilä kannatti Ringsin ehdotusta.
Jarmo Tölski teki Keskustan valtuustoryhmän nimissä esityksen asian
jättämisestä pöydälle uudelleen valmistelua varten.
Antti Junni esitti, että äänestetään pöydällepanon ja Ringsin ehdotusten
välillä. Puheenjohtaja totesi, että ensin tulee äänestää pöydällepanosta ja jos
asian käsittelyä päätetään jatkaa, päätetään itse asiasta.
Suoritetussa äänestyksessä pöydällepanon puolesta (JAA) äänesti 12
valtuutettua ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta (EI) 9 valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt jättää asian pöydälle
uudelleen valmistelua varten.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

23.

01.02.2016
18.04.2016
10.10.2016

29
82
42

Asemakaavan kumoaminen Remusentiellä

Kunnanhallitus § 24
Remusentien alueen asemakaavan toteuttaminen on osoittautunut
kaavataloudellisesti liian kalliiksi ja asemakaava on syytä kumota.
Kumoamisen jälkeen osaa alueesta voidaan paremmin markkinoida
haja-asutusalueen rakennuspaikkoina.
Asemakaavassa on osoitettu neljä rakentamatonta erillispientalon
tonttia (AO). Suurin osa asemakaavasta on maisemallisesti merkittävää
peltoa (MA).
Vaihtoehtona kaavan kumoamiselle on osoittaa pellolle useita uusia
asuintontteja kaavatalouden parantamiseksi. Oheismateriaalina
asemakaavaote alueelta. (valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus

Päätös

1.

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan kumoamisen
Remusentien alueella

2.

Hyväksyy
maankäyttöinsinööri
kumoamisen laatijaksi

Antti

Hirvikallion

kaavan

tiedotettu

kunnan

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 58
Asemakaavan
kumoamisesta
on
kaavoituskatsauksen 2016 yhteydessä.

Maankäyttöinsinööri
on
laatinut
8.4.2016
kaavaehdotusasiakirjat sekä sitä vastaavan 4.4.2016
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

päivätyt
päivätyn

Kumottavan asemakaavan pinta-ala on noin 5,3 ha. Rakennusoikeutta
voimassa olevassa asemakaavassa oli 2 400 k-m2. Kumoamisen
jälkeen alueen rakentaminen perustuu kunnan rakennusjärjestykseen.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

18.04.2016
25.07.2016
10.10.2016

83
115
43

Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
2. Kaavaehdotus laitetaan viranomaisille lausunnoille ja samalla
kuullaan muita kaavan osallisia
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 79
Asemakaavan kumoamisehdotus sekä sitä vastaava osallistumis- ja
arviointisuunnitelma olivat MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 26.4 –
27.5.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jättivät lausunnot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto. Lausuntojen
perusteella kaava-asiakirjoihin ei tarvinnut tehdä muutoksia.
Muistutuksia ehdotusaineistosta ei jätetty. 8.4.2016 päivätyt kaavaasiakirjat asiakirjat kaikkine liitteineen ovat vietävissä kunnanvaltuuston
lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. (valm. maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy 8.4.2016 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat
kaikkine liitteineen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavan
hyväksymistä MRL 52 §:n mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 23
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.

10.10.2016

44

Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

Kunnanvaltuusto § 24
Päätös

25.

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.
_________

Ilmoitusasiat

Kunnanvaltuusto § 25
Päätös

Valtuutettu Laura Sirkka teki Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta
aloitteen Harrastustakuusta - jokaiselle lapselle vähintään yksi
harrastus. Aloite liitetään pöytäkirjaan.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Junnonen toi esille joitakin
tarkastuslautakunnan kokouksessa ja viimeisessä tilintarkastuksessa
käsiteltyjä asioita, joiden hoidossa olisi tehostamista.
Kokouksen jälkeen pidettiin valtuustoseminaari kunnan strategian
valmistelusta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

10.10.2016

Sivu

45

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 16, 22, 24 - 25

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
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät 15, 17 -21, 23
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

