LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika

Ma 29.5.2017 klo 18.00 - 19.40

Kokouspaikka

Kunnanvirasto, valtuustosali

2/2017

Käsiteltävät asiat
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

4.

liite

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020

5.

liite

Talouden väliraportti maaliskuulta 2017

6.

liite

Vuorovaikutuspäivän kysymykset

7.

liite

Kaavoituskatsaus 2017

8.

liite

Maanostotarjous Ellonen, Remusen alue

9.

liite

Valtuustoaloite harrastustakuusta

10.

liite

Valtuustoaloite- ja kuntalaisaloitteet

11.

Valokuituverkon rahoitus

12.

liite

Arviointikertomus 2016

13.

liite

Tilinpäätös 2016

14.

liite

Kunnan hallintosääntö

15.

liite

Lemin kunnan strategia

16.
17.

Lisämääräraha-anomus vesihuollon venttiilien uudistamiseen
liite

Asuntotontin kauppakirja kunta/Olavi Ahtiainen

18.

Kuukanniemen neuvolatilat

19.

Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

20.

Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä 2.6.2017 klo 9 - 14

Puheenjohtaja

Veli-Pekka Okko
Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja

PÖYTÄKIRJA

Viranomainen

2/2017

LEMIN KUNTA

21

Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

Ma 29.5.2017 klo 18.00 - 19.40

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto 1, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka
Hakonen Hannu
Koivisto Juha

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Buuri Kati
Huttunen Matti
Junni Antti
Junnonen Juha
Karhu Anu
Laurikainen Ritva
Lohtander Mika
Nisonen Lasse
Penttilä Arto
Lehtonen Ritva

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

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti
Immonen Markku

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§ 12 - 28

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Sinkko ja Arto Penttilä.

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 2.6.2017
Allekirjoitukset

Eija Sinkko
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Lemillä 2.6.2017
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Arto Penttilä

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

12.

27.03.2017
29.05.2017
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Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020

Kunnanhallitus § 44
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011.
Kotoutumislain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava
kotoutumisen
edistämiseksi
ja
monialaisen
yhteistyön
vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja
taloussuunnitelmaan laadittaessa.
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020 on jatkoa alueen
aikaisemmalle kotouttamisohjelmalle vuosille 2013 - 2016. Kaakkois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toteutti ohjelmatyön Eksoten
tilauksesta. Ohjelman valmistelu tapahtui laajassa sidosryhmäyhteistyössä.
Ohjelmassa linjataan maakunnallisen kotouttamistyön tavoitteet, jotka
noudattelevat syyskuussa 2016 voimaan tuleen valtion kotouttamisohjelman
2017 - 2020 tavoitealueita. Konkreettiset toimenpiteet sisältyvät kuntien
toimenpideohjelmiin.
Kotoutumisen tulevaisuudenkuvassa Etelä-Karjalan kuntien ja seutukuntien
kehittämisstrategioissa kansainvälistymiskehitys nähdään voimavarana ja
maakuntaa hyödyttävänä tekijänä. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman
mukaiset tavoitealueet ovat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet vahvistamaan
osaltaan Suomen innovaatiokykyä
2. Tehostetaan kotoutumista poikkihallinnollisesti
3. Edistetään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä
suojelua saavien vastaanotossa
4. Kannustetaan avointa keskustelukulttuuria maahantulopolitiikassa eikä
rasismia sallita.
Ohjelmaa toteuttavat Eksote sekä kunnat yhteistyössä viranomaisten ja 3.
sektorin toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Toteutumista seurataan
kuntien vuosittaisen toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä sekä
maakunnallisen hyvinvointityöryhmän toimesta.
Etelä-Karjalan
kotouttamisohjelmaluonnoksen
mukainen
kotouttamisohjelmaluonnos on liitteenä. Kuntakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä
lisätään. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

27.03.2017
29.05.2017

72
23

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
ehdottaa
kunnanvaltuustolle,
että
liitteenä
oleva
kotouttamisohjelmaluonnos hyväksytään kotoutumislain mukaiseksi Lemin
kunnan kotouttamisohjelmaksi vuosille 2017 -2020.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 12
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

13.

22.05.2017
29.05.2017

135
24

Talouden väliraportti maaliskuulta 2017

Kunnanhallitus § 88
Talousarvion
2017
käyttösuunnitelman
tavoitteiden
mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tammikuun 2017 raportti on julkaistu
nettisivulla 6.3.2017 ja helmikuun raportti 7.3.2017. Nämä on myös
käsitelty kunnanhallituksessa 27.3.2017.
Maaliskuun 2017 raportti on julkaistu kunnan nettisivulla 10.5.2017.
Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla
kirjattuna maaliskuun lopussa 23,4 % ja muista menoista 23,1 %.
Toteutumat ovat henkilöstömenoissa 23,8 % (19.600 yli tavoitteen) ja
muissa 23,9 % (107.600 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitys
tavoitteeseen nähden johtuu Eksoten maksuosuuksista, jotka
toteutuvat tasaisesti eikä niissä ole ylitysuhkaa. Tämä ylitys on nyt
pienempi kuin helmikuun raportissa.
Raportin perusteella ei ole aihetta ryhtyä tasapainotustoimiin, mutta
varhaiskasvatuksen ja kiinteistötoimen tulosalueilla on aihetta hillitä
menokehitystä.
Verotulot maaliskuulta jäivät noin 20.000 euroa alle tavoitteen, mutta jo
saapuneessa huhtikuun tilityksessä vajaus on täyttynyt. Valtionosuudet
ovat kertyneet budjetin mukaisina. Investointeja on toteutunut hyvin
vähän, mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2017
lainanotosta on jo 600.000 nostettu. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun 2017 raportit tiedoksi ja saattaa
sen myös kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 13
Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi maaliskuun 2017 talousraportin tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

14.

27.03.2017
29.05.2017

76
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Vuorovaikutuspäivän kysymykset

Kunnanhallitus § 47
Nuorisolain 24 §:n mukaan kunnan viranomaisen tulee tarjota ja
järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista,
alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa.
Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Lisäksi
nuorten
nuorisovaltuustossa
säädetään kuntalain
sovelletaan vuonna
lukien.

mahdollisuudesta
osallistua
ja
vaikuttaa
tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä
(410/2015) 26 §:ssä. Tätä kuntalain kohtaa
2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta

Lemillä on usean vuoden ajan järjestetty kouluilla vuorovaikutuspäiviä,
joilla pyritään mm. järjestämään nuorille em. lainsäädännön
edellyttämiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Viimeksi
vuorovaikutuspäivä on ollut koulukeskuksessa 21.9.2016. Päivän
aikana esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on
valmistunut yhteenveto, joka on liitteenä. Osa vastauksista on annettu
vuorovaikutuspäivän
jälkeen,
koska
vastaajat
eivät
olleet
vuorovaikutuspäivän tilaisuudessa paikalla. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kysymykset ja vastaukset tiedoksi ja saattaa
ne edelleen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 14
Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi kysymykset ja vastaukset tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

15.

27.03.2017
29.05.2017

85
26

Kaavoituskatsaus 2017

Kunnanhallitus § 54
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla.
Maankäyttöinsinööri
on
valmistellut
liitteen
mukaisen
kaavoituskatsauksen. Katsaus pyritään saamaan tehokkaasti eri
tiedotusvälineitä
ja
–tapoja
käyttäen
kuntalaisten
tietoon.
Kaavoituskatsaus on julkaistu useiden vuosien ajan kunnan vapaaaikatoimen julkaisemassa kevättiedotteessa, joka on postitettu
vakituisiin ja vapaa-ajan talouksiin. Se julkaistaan myös kunnan
nettisivuilla. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835
7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään hyväksyen tiedoksi. Kaavoituskatsaus saatetaan myös
valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 15
Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.

24.10.2016
09.01.2017
29.05.2017

185
2
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Maanostotarjous Ellonen, Remusen alue

Kunnanhallitus § 127
Timo Ellonen lähettänyt 26.9.2016 päivätyllä sähköpostilla
ostotarjouksen koskien noin 1 ha:n määräalaa tilasta Remusenmäki
416-417-2-30.
Arviointia: Määräalan myyminen ei perusteltua, koska se saattaa
soveltua paremmin myöhemmin myytävien rakennuspaikkojen
lisämaaksi.
Määräalan
myyminen
haittaisi
tulevia
alueen
rakennuspaikkojen myyntiä ja alueen kehittämistä.
Liitekartalla
ostotarjouksen
määräalan
rajaus.
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835 7826)

(valm.

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Ottaen huomioon arvioinnissa mainitut perustelut kunnanhallitus hylkää
Timo Ellosen määräalan ostotarjouksen tilasta Remusenmäki 2:30.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että jatketaan neuvotteluja
Timo Ellosen kanssa kauppahinnasta. Ehdotusta kannattivat Kati Buuri,
Jarmo Tölski ja Arto Penttilä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa neuvotteluja Timo Ellosen
kanssa.
_________

Kunnanhallitus § 1
Kunnan ja Timo Ellosen välillä on jatkettu neuvotteluja
maanostotarjouksesta. Ellonen on neuvottelujen jälkeen lähettänyt
kuntaan neuvottelutuloksen mukaisen ostotarjouksen:
" Tarjoan Lemin kunnan omistaman tilan Remusenmäki 416-417-2-30
n. 8.150 neliömetrin määräalasta
(vrt. karttaliite) 4.070
(neljätuhattaseitsemänkymmentä) euroa.
Tarjouksen kohteena oleva maa-alue on pääosin pusikoitunutta n. 15
vuotta sitten aukoksi hakattua metsää, jota ei ole hoidettu
hakkaamisen jälkeen ja jolla pääsiallisesti kasvaa lehtipuita, haapaa,
leppää, pajua ja koivua, alueella sijaitsee myös yksi purkukuntoinen
ulkorakennus.
Lemillä 26.12.2016
Timo Ellonen"
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto

09.01.2016
13.02.2017
29.05.2017

3
9
28

Ostotarjouksen pohjalta laadittu kauppakirjaluonnos ja karttaliite ovat
liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
myydä Timo Elloselle tilasta Remusenmäki 416-417-2-30 noin 8.150
neliömetrin suuruisen määräalan 4.070 euron kauppahinnasta ja että
valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan,
josta muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja tulee allekirjoittaa
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä myyntipäätös on saanut
lainvoiman.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 6
Päätös

Olavi Punkka ehdotti asian jättämistä pöydälle, jotta alueen puuston
arvo voidaan selvittää. Antti Junni kannatti Punkan ehdotusta.
Jarmo Tölskin ehdotuksesta pidettiin viiden minuutin neuvottelutauko
klo 18.20 - 18.25.
Neuvottelutauon jälkeen keskustelu pöydällepanoehdotuksesta jatkui.
Keskustan valtuustoryhmä ilmoitti kannattavansa Punkan ehdotusta.
Antti Junni perui kannatuksensa Punkan ehdotukselta.
Keskustelun jälkeen äänestettiin pöydällepanosta. Puheenjohtaja esitti,
että pöydällepanoa kannattavat äänestävät JAA ja sitä vastustavat
äänestävät EI. Äänestys toteutettiin tämän esityksen mukaan
nimenhuutoäänestyksenä. JAA-ääniä annettiin 11 kappaletta, EI-ääniä
9 kappaletta ja poissa oli yksi. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.
Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle puustoarvion
hankkimista varten.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

22.05.2017
29.05.2017

144
29

Kunnanhallitus § 93
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on 23.3.2017 tehnyt myytäväksi
ehdotetulla alueella metsäarvion. Arviotuloksen mukaan kohteen
metsätalousmaan käypä arvo on noin 2.700 euroa. Kirjallinen arvio on
nähtävänä kokouksessa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
myydä Timo Elloselle tilasta Remusenmäki 416-417-2-30 noin 8.150
neliömetrin suuruisen määräalan 4.070 euron kauppahinnasta ja että
valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan,
josta muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja tulee allekirjoittaa
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä myyntipäätös on saanut
lainvoiman.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 16
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi
ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

keskustelun jälkeen kunnanhallituksen

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanvaltuusto

17.

24.10.2016
08.02.2017
29.05.2017

176
26
30

Valtuustoaloite harrastustakuusta

Kunnanhallitus § 119
Lemin Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa
10.10.2016 valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta.
Aloitteessa esitetään, että Lemillä kartoitetaan kansalaistoiminnan,
urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan
mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi esitetään, että
Lemin kunta käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja
nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Aloite
kokonaisuudessaan on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi
sivistyslautakunnalle asian valmistelua varten.
Päätös

ja

antaa

sen

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Sivistyslautakunta § 19
Lemillä on nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin palveluissa painotettu
ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Kunnan kotisivuilla on ajantasaiset
tiedot harrastustoiminnan tarjoajista, tiloista, tapahtumista ja
tukiasioista. Ne löytyvät www.lemi.fi > palvelut > vapaa-aikatoimi -linkin
takaa. Lisäksi kuntatiedotteessa sekä koulujen ja järjestöparlamentin
kautta
on
jaettu
tietoa
kunnan
alueella
olevista
harrastusmahdollisuuksista.
Kunnan vapaa-aikatoimen toiminnoista suurin osa tehdään yhteistyössä
koulun, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Harrastustoimintaa on
suunniteltu niin, että harrastusmahdollisuuksia löytyisi kaikille omassa
kunnassa.
Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa myöntämällä
nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville muille
järjestöille yleis- ja kohdeavustuksia. Useampana vuonna on ollut
käytössä myös avustus alle 18-vuotiaille suunnattuun ohjattuun
toimintaan. Avustuksilla on voitu mahdollistaa matalan kynnyksen
osallistumista lemiläisille lapsille ja nuorille näiden harrastustoimintaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanvaltuusto

08.02.2017
15.03.2017
29.05.2017

27
47
31

Lemin vapaa-aikatoimi on koonnut liitteenä 9 olevan luettelon kunnassa
vuosina 2016–2017
lapsille ja nuorille tarjolla olevista
harrastusmahdollisuuksista ja tiloista. (valm. sivistystoimenjohtaja Raija
Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:

Päätös

•

liitteessä 9 on ajantasainen luettelo lasten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,

ja

nuorten

•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä
nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta
löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle lemiläiselle lapselle tai
nuorelle.

Keskustelun aikana sivistystoimenjohtaja teki muutetun ehdotuksen,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin muutettu
ehdotus.
________

Sivistyslautakunta § 30
Liitteenä
nro
1
oleva
luettelo
lasten
ja
nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista 2016–2017 on
korjattu ja täydennetty vastaamaan ajantasaista tilannetta. (valm.
vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

liitteessä nro 1 on ajantasainen luettelo lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Päätös

15.03.2017
08.05.2017
29.05.2017

48
120
32

•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä
nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta
löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle lemiläiselle lapselle tai
nuorelle.

Hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus § 52
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi ja
saattaa sen myös kunnanvaltuuston tietoon.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaisi, että
sivistyslautakunnan esittämän selvityksen perusteella lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia on tarjolla käytettävissä oleviin resursseihin
nähden riittävästi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 17
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

18.

08.05.2017
29.05.2017

120
33

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

Kunnanhallitus § 78
Vanhan, mutta vielä 31.5.2017 saakka voimassa olevan Kuntalain 28 §:n
mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran
vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on
vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on
otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
asian vireille tulosta.
Kunnanvaltuusto on viimeksi 6.6.2016 § 8 käsitellyt valtuuston toimivaltaan
kuuluvuissa asioissa tehtyjä aloitteita ja todennut tuolloin kaikki tehdyt
aloitteet aloitteina loppuun käsitellyiksi. Sen jälkeen on valtuuston toimivaltaan
kuuluvissa asioissa jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:
Risto Pietiläinen 6.6.2016: Puutarhajätteen keräily ja kuljetus
ainakin Kuukanniemeen viimeistään keväästä 2017 alkaen
Lemin
Kokoomuksen
valtuustoryhmä
10.10.2016:
Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Keskustan Lemin valtuustoryhmä 14.11.2016: Lemin kunnan
rakennukset, uusien terveiden tilojen rakentaminen, vanhojen ja
käyttämättömien purkaminen sekä vuosikymmeniä vanhojen
tilojen peruskorjaamisen lopettaminen
Matti Haiko 14.11.2016: Liikuntatilojen käyttö koulujen lomaaikoina
Keskustan Lemin valtuustoryhmä/Kati
Kirjastoauton saaminen Kuukanniemeen.

Buuri

13.2.2017:

Varsinaisia kuntalaisaloitteita vuosien 2015 ja 2016 aikana on jätetty yksi, Kai
Hakala 11.9.2016: Lemin koulujen johtaminen on hoidettava Lappeenrannan
hallinnosta käsin. Aloite on käsitelty sivistyslautakunnassa. Palautetta ja
kehittämisehdotuksia tulee lisäksi suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla ja
nettisivun palautelomakkeella. Nämä käsitellään tarvittaessa ao. toiminnasta
vastaavassa toimielimessä tai otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa.
Valtuustoaloitteiden johdosta on tehty seuraavaa:

Risto Pietiläisen
puutarhajätteelle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

aloite:

Kuukanniemeen

on

avattu

paikka

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

08.05.2017
29.05.2017

121
34

Lemin Kokoomuksen valtuustoryhmä: Sivistyslautakunta on vastannut
aloitteeseen 15.3.2017 ja kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 27.3.2017 ja
antanut aloitteen omana asianaan kunnanvaltuustolle.
Keskustan Lemin valtuustoryhmä: Aloite annetaan tekniselle lautakunnalle
huomioon otettavaksi uusia tiloja rakennettaessa ja vanhojen tilojen
peruskorjauksia suunniteltaessa.
Matti Haiko: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle Matti Haikon valtuustoaloitteen johdosta kantanaan, että

liikuntavuorot ovat käytössä myös koulun loma-aikoina sillä
edellytyksellä, ettei liikuntasalin lisäkäytöstä aiheudu kunnalle
ylimääräisiä kustannuksia. Liikuntavuorot eivät kuitenkaan ole voimassa
koulun kesälomien (kesä-elokuun) aikana.
Keskustan Lemin valtuustoryhmä / Kati Buuri: Sivistyslautakunta on
pyytänyt Lappeenrannan kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajalta selvitystä
mahdollisuudesta
saada
kirjastoautopalveluja
Lappeenrannasta.
Maakuntakirjasto ilmoittaa, että Kuukanniemeen olisi mahdollista järjestää
kirjastoauton pysähtyminen puolen tunnin ajaksi päiväsaikaan joka toinen
viikko vuoden 2018 alusta alkaen. Palvelun vuosihinta on 13.000 euroa.
Palvelun mahdollinen toteuttaminen vaatii vielä päätökset sekä Lemillä että
Lappeenrannassa ja määrärahan vuoden 2018 talousarvioon. Lausunto
kokonaisuudessaan on liitteenä.
Uuden kuntalain 23 §:n mukaan aloiteoikeus laajenee siten, että aloitteen
voivat tehdä paitsi kunnan asukkaat, myös kunnassa toimivat yhteisöt ja
säätiöt sekä palvelun käyttäjät kyseistä kunnan palvelua koskevissa asioissa.
Tältä osin uutta kuntalakia sovelletaan kuitenkin vasta vuonna 2017 valittavan
valtuuston toimikauden alusta lukien. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
•
merkitsisi tiedoksi suoritetut toimenpiteet
•
antaisi sivistyslautakunnan tehtäväksi jatkaa neuvotteluja Kuukanniemen kirjastoautopalveluista
•
toteaisi edellä mainitut aloitteet aloitteina loppuun käsitellyiksi.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että kunnanvaltuusto antaisi
sivistyslautakunnan
tehtäväksi
jatkaa
neuvotteluja
Kuukanniemen
kirjastopalveluista. Kati Buuri kannatti ehdotusta.
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
•
merkitsisi tiedoksi suoritetut toimenpiteet
•
antaisi sivistyslautakunnan tehtäväksi jatkaa neuvotteluja Kuukanniemen kirjastopalveluista
•
toteaisi edellä mainitut aloitteet aloitteina loppuun käsitellyiksi.

__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

29.05.2017

Kunnanvaltuusto § 18

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

35

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

19.

27.03.2017
29.05.2017

80
36

Valokuituverkon rahoitus

Kunnanhallitus § 51
EU:n maaseuturahasto ei myöntänyt tukea valokuituverkon
rakentamiseen Lemin kuntaan. Hankkeelle on vielä mahdollista hakea
laajakaistalain mukaista valtion avustusta. Laajakaistalain mukainen
hanketuki on pienempi kuin EU:n maaseuturahaston tuki olisi voinut
olla. Tukea myönnetään 33 %, kunnan osuuden pitää olla myös 33 %
ja liittyjiltä kerätään 34 %.
Valokuituverkon suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 4,2
miljoonaa euroa. Hankkeelle on talousarviossa ja suunnitelmassa
varattu investointimäärärahaa yhteensä 810.000 euroa vuosina 2017 2019. Kun laajakaistalain mukainen tuki olisi Lemillä 33 %, pitäisi
kunnan osuuteen varata 1,4 miljoonaa euroa. Lisätarve olisi siis noin
590.000 euroa vuosien 2017-2019 aikana.
Ensimmäisen vaiheen (Kirkonkylä-Iitiä-Kuukanniemi ja Toukkala-Urola)
rakentaminen maksaa noin 1,6 miljoonaa euroa. Tästä kunnan osuus
on noin 530.000 euroa. Hanke voisi toteutua pääosin vuoden 2017
aikana, joten lisämäärärahaa tarvittaisiin 260.000 euroa vuonna 2017.
Vuosille 2018-2019 tarvitaan lisärahaa yhteensä noin 330.000 euroa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää
valokuituhankkeeseen lisää investointimäärärahaa vuoden 2017
talousarvioon 260.000 euroa. Vuosien 2018-2019 osalta määrärahat
varataan ao. vuosien talousarviossa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pekka Purtilo esitti asian jättämistä pöydälle, mutta
esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.
_________

Kunnanvaltuusto § 19
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi
ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

keskustelun jälkeen kunnanhallituksen

LEMIN KUNTA
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

20.

09.05.2017
29.05.2017

19
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Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta § 16
Ehdotus

Tarkastuslautakunta on koonnut materiaalia virkamiehiltä ja
lautakunnan jäsenten havaintoja kunnan asioiden hoitamisesta.
Lautakunta tekee materiaalista kertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta
aiheista.
________

tekee

tarkastuskertomuksen

valitsemistaan

Kunnanvaltuusto § 20
Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
laadintaa lautakunnan näkökulmasta.

selvitti

arviointikertomuksen

Teknisluontoisena korjauksena kunnanvaltuusto tarkisti kertomuksen
sivulla 11 olevan sanoilla "Koulun tilaratkaisut puhuttivat" alkavan
kappaleen kolme viimeistä lausetta seuraavanlaisiksi:
Koulun suunnittelutoimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan
edustajiksi Laura Sirkka ja Antti Junni sekä koulun edustajana Risto
Laine. Suunnittelutoimikunta lopetettiin, kun koulun varsinainen
rakennustoimikunta
nimettiin
6.6.2016.
Siihen
kuuluvat
puheenjohtajana Jussi Stoor, varapuheenjohtajana Mika Lohtander
sekä jäseninä Veli-Pekka Okko ja Markku Immonen sekä teknisen
lautakunnan edustajina Laura Sirkka ja Antti Junni.
Muilta
osin
kunnanvaltuusto
arviointikertomuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

hyväksyi

tarkastuslautakunnan

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

21.

27.03.2017
29.05.2017

78
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Tilinpäätös 2016

Kunnanhallitus § 49
Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on
kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilitarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 121 §:n mukaan valtuustolle
arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen
yhteydessä.
Tilinpäätöksen sisältö ja rakenne on sama kuin edellisenä vuonna,
joten se on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Vuoden 2016 tulos
nousi selkeästi positiiviseksi, suurelta osin arvioitua suurempien
verotulojen vuoksi.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion
toteutuminen,
tilinpäätöslaskelmat,
liitetiedot
sekä
eriytetyt
tilinpäätökset ja kuntalain 114 §:n tarkoittama konsernitilinpäätös.
Toimintakertomukseen sisältyvät mm. olennaiset tapahtumat kunnan ja
konsernin toiminnassa ja taloudessa, sisäinen valvonta, tilikauden
tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, rahoitusasema,
kokonaistulot ja -menot, esitys tuloksen käsittelystä ja talouden
tasapainottamisesta.
Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 893.439,36 euroa
(290 euroa/as), kun se edellisenä vuonna oli 641.972,46 euroa (209
euroa/as). Ylijäämä poistojen kirjaamisen jälkeen on 296.038,91 euroa.
Tilinpäätöksen
kunnanjohtaja.

allekirjoittavat

Tilinpäätös 2016 on liitteenä.
Pitkänen, puh. 040 7244603).

kunnanhallituksen

jäsenet

ja

(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

19.05.2017
29.05.2017

19
39

Johtoryhmän jäsenet ovat esitelleet kunnan vuoden 2016 toimintaa ja
tilinpäätöstä tarkastuslautakunnan haastattelun yhteydessä ja
vastanneet heille esitettyihin kysymyksiin. Katselmuksista on
kirjoitukset arviointikertomuksessa ja muistiot.
Tilintarkastuskäynnillä
2.-3.5.2017
tilintarkastajat
antoivat
tarkastusselosteen ja tilintarkastuskertomuksen lautakunnalle.
Ehdotus

Päätös

Tarkastuslautakunta:
•

saattaa
tilinpäätöksen
kunnanvaltuustolle tiedoksi;

ja

tilintarkastuskertomuksen

•

esittää kunnanvaltuustolle,
hyväksytään;

että

•

esittää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
01.01.- 31.12.2016.

vuoden

2016

tilinpäätös

Hyväksytään.
________

Kunnanvaltuusto § 21
Päätös

Keskustelun aikana talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen selvitti
lyhyesti kunnan talouden tilaa tilinpäätöksen perusteella. Kokoomuksen
ryhmäpuheenvuoron esitti Arto Penttilä. Ryhmäpuheenvuoro liitetään
pöytäkirjaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen kaikki
kolme osaa, jotka käsiteltiin kukin erikseen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

22.

08.05.2017
29.05.2017

125
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Kunnan hallintosääntö

Kunnanhallitus § 83
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten
kokousmenettelyjen
keskeinen
ohjausväline.
Kunnallisessa
päätöksenteossa on noudatettava lakien lisäksi hallintosäännön
määräyksiä. Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, johon
kootaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat. Hallintosääntöön
otetaan tarpeelliset määräykset kuntalain (410/2015) 90 §:ään
listatuista asioista. Kunnissa on seuraavan valtuustokauden alkaessa
oltava hyväksyttynä kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö. Lemin
kunnan hallintosääntöesitys on laadittu Kuntaliiton hallintosääntömallin
pohjalta. Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja eräät
henkilöstöhallinnon määräykset on kuitenkin valmisteltu vuoden 2014
hallintosäännön pohjalta, koska Kuntaliiton malli ei sisällä näistä
asioista yksityiskohtaisia suosituksia.
Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia
sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tätä ennen sovelletaan vastaavia
vuoden 1995 kuntalain säännöksiä. Kuntaliiton hallintosääntömalli on
laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Hallintosääntömalli jakautuu neljään osaan ja 16 lukuun:
•
I osa: Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
•
II osa: Talous ja valvonta
•
III osa: Valtuusto
•
IV osa: Päätöksenteko- ja hallintomenettely
Hallintosääntömallin
yleisperustelujen
lisäksi
pykäläkohtaisilla
perusteluilla avataan
mallisäännön määräysten
sisältöä ja
lainsäädäntöä, johon määräys liittyy. Luvussa 12 määrätään valtuuston
kokousmenettelystä
ja
luvussa
15
muiden
toimielinten
kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole
hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on
kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä ja perusteluja.
Kaksikielisen kunnan hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset,
joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien
toteutumista. Koska Lemin kunta ei ole kaksikielinen, on kunnan
hallintosääntöehdotuksesta jätetty pois em. kielilain mukaiset
määräykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

08.05.2017
29.05.2017

126
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Valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien
perusteista.
Kuntaliitto
on
julkaissut
mallimääräykset
luottamushenkilöiden
palkkioja
korvausperusteista
soveltamisohjeineen syksyllä 2016. Jos palkkio- ja korvausperusteista
halutaan määrätä johtosäännössä, tarkoituksenmukaista on ottaa
määräykset hallintosääntöön omaksi luvukseen.
Kuntaliiton hallintosääntömalli perusteluineen on julkaistu Kuntaliiton
nettisivulla seuraavien linkkien takana: https://www.kuntaliitto.fi -> Laki
-> Kunnan päätöksenteko -> Päätöksentekomenettelyn säädöspohja ->
Kuntalaki ja kunnan hallintosääntö.
Lemin kunnan hallintosääntöehdotus on liitteenä. Ehdotusta on
käsitelty yhteistyötoimikunnassa 6.4.2017. Tarkastuslautakunta on
kommentoinut luonnosta 12.4.2017. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva Lemin
kunnan hallintosääntö hyväksytään ja sen voimaantulopäiväksi
määrätään 1.6.2017. Samalla kunnanhallitus ehdottaa, että samasta
ajankohdasta alkaen kumotaan seuraavat Lemin kunnan johtosäännöt:
- hallintosääntö, hyväksytty 10.11.2014
- valtuuston työjärjestys, hyväksytty 16.11.1995
- luottamushenkilöiden palkkiosääntö, hyväksytty 15.11.1999.
Päätös

Keskustelun aikana Arto Penttilä ehdotti Mervi Ringsin kannattamana,
että 128 §:n 1. momentti muutetaan seuraavanlaiseksi:
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on
kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva
Arto Penttilän ehdottamalla tavalla muutettu Lemin kunnan
hallintosääntö hyväksytään ja sen voimaantulopäiväksi määrätään
1.6.2017.
Samalla kunnanhallitus ehdottaa, että samasta
ajankohdasta alkaen kumotaan seuraavat Lemin kunnan johtosäännöt:
- hallintosääntö, hyväksytty 10.11.2014
- valtuuston työjärjestys, hyväksytty 16.11.1995
- luottamushenkilöiden palkkiosääntö, hyväksytty 15.11.1999.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

29.05.2017
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Kunnanvaltuusto § 22
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että 1 §:ään lisätään seuraava
teksti: Lisäksi toimielimillä voi olla omat toimintasääntönsä. Kati Buuri
kannatti Ringsin ehdotusta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen
Mervi Ringsin esittämällä tavalla muutettuna.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

23.

08.05.2017
29.05.2017

127
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Lemin kunnan strategia

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

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

08.05.2017
29.05.2017
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Mervi Rings ehdotti, että esittelijän ehdotus hyväksytään lisäyksellä,
että strategiatyötä jatketaan siten, että määritellään toteutumisen
arviointi ja seuranta. Tämän jälkeen Mika Lohtander perui oman
ehdotuksensa.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
liitteenä oleva strategiaehdotus hyväksytään Lemin kunnan
kuntastrategiaksi vuosille 2017 - 2025 ja strategiatyötä jatketaan siten,
että määritellään toteutumisen arviointi ja seuranta.
_________
Kunnanvaltuusto § 23
Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

24.

04.05.2017
22.05.2017
29.05.2017

22
138
45

Lisämääräraha-anomus vesihuollon venttiilien uudistamiseen

Tekninen lautakunta13
Lemin kunnan vesijohtoverkoston sulkuventtiilien kunto on huono. Jos
verkostossa
tarvitsee
tehdä
huoltotöitä,
niin
joudutaan
Kuukanniemessä sulkemaan jopa koko taajaman vesihuolto.
Kirkonkylällä tilanne on hieman parempi, mutta tarve muutaman
venttiilin uudistamiseen on. Nykyisellä määrärahalla (25.000 €) ei
venttiileiden uusintaa pysty tekemään vaan se menee vesilaitosten uvlaitteisiin ja muihin pakollisiin korjauksiin.
Tekninen johtaja on yhteistyössä Lappeenrannan vesilaitoksen kanssa
selvittänyt uusittavien venttiileiden sijaintia. Kuukanniemessä tarve on
seitsemälle venttiiliryhmälle ja kirkonkylässä kolmelle.
Venttiiliryhmän uudistaminen maksaa noin. 7.000 - 10.000 €/ryhmä,
riippuen kaivutyön vaikeudesta, joten anottava lisämääräraha on
100.000 €. (valm. Markku Immonen p. 0400 150 651)
Ehdotus

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle, että vesihuollon venttiileiden uusitaan myönnetään
100.000 € lisämääräraha.

Päätös

ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kunnanhallitus § 91
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon venttiilien
uusimiseen myönnetään 50.000 euroa lisämäärärahaa vesihuollon
investointeihin. Lisämääräraha katetaan kassavaroin. Vuoden 2018
talousarvion investointiosaan varataan 50.000 euroa venttiilien
uusimiseen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 24
Päätös

Keskustelun aikana Olavi Punkka ehdotti, että venttiilien uusimiseen
myönnetään 100.000 euroa lisämäärärahaa. Matti Huttunen kannatti
Punkan ehdotusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

29.05.2017
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Antti Junni ehdotti, että venttiilien uusimiseen myönnettäisiin 100.000
euroa vuonna 2017 ja 100.000 euroa myös vuonna 2018. Tätä
ehdotusta kannatti Heikki Taipale. Myöhemmin keskustelun aikana Antti
Junni muutti ehdotustaan siten, että venttiilien uusimiseen myönnetään
100.000 euroa vuonna 2017. Tätä muutettua ehdotusta kannatti Osmo
Pylkkö.
Laura Sirkka ilmoitti kannattavansa teknisen lautakunnan ehdotusta.
Todettiin, että Olavi Punkan ehdotus ja Antti Junnin muutettu ehdotus
ovat sisällöltään samanlaisia ja vastaavat myös teknisen lautakunnan
ehdotusta.
Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus,
suoritettiin
äänestys.
Kunnanhallituksen
ehdotusta
kannattavat äänestävät JAA ja Olavi Punkan ehdotusta kannattavat
äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2
JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Olavi Punkan ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

25.

22.05.2017
29.05.2017

148
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Asuntotontin kauppakirja kunta/Olavi Ahtiainen

Kunnanhallitus § 96
Kunta on ilmoittanut myytäväksi nettihuutokaupassa omakotitontin
kirkonkylästä osoitteessa Rantatie 4 (uimalan alue). Huutokauppa
päättyi 15.5.2017 ja korkeimman tarjouksen, 10.000 euroa, on tehnyt
Olavi Ahtiainen Saimaan Lääkäripalvelut Oy:n puolesta. Kyseessä on
tila K1T8, kiinteistötunnus 416-407-7-166.
Pinta-ala 0,1548 ha.
Kauppahinnan lisäksi peritään vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut,
yhteensä 2.728 euroa.
Kunnanvaltuusto on 16.9.2013 § 54 hyväksynyt tontin myyntihinnaksi
25.000 euroa. Alemman hintatarjouksen hyväksyminen edellyttää uutta
valtuustokäsittelyä. Kauppakirjaluonnos on liitteenä. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
päättää myydä Saimaan Lääkäripalveut Oy/Olavi Ahtiaiselle tilan K1T8,
kiinteistötunnus 416-407-7-166 hintaan 10.000 euroa ja hyväksyy
allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kauppakirjan. Kauppakirja on
allekirjoitettava 3 kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen
lainvoimaistumisesta. Muuten kauppa katsotaan automaattisesti
peruuntuneeksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 25
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

26.

22.05.2017
29.05.2017

149
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Kuukanniemen neuvolatilat

Kunnanhallitus § 98
Kuukanniemen koulun kouluterveydenhoidon toiminta on suunniteltu
päiväkoti Oravanpesän tiloihin. Kunnan ja Eksoten välisen
palvelusopimuksen mukaan myös neuvolatoimintaa olisi mahdollista
saada Kuukanniemeen yhtenä päivänä viikossa. Palvelujen
järjestämisen puolesta neuvolatoiminta voisi toimia samoissa tiloissa
kouluterveydenhuollon kanssa. Neuvolatoiminta vaatii kuitenkin
suuremman tilan kuin kouluterveydenhoito. Tilan laajennuksesta on
tehty kustannusarvio. Arvion mukaan riittävä laajennus olisi tehtävissä
33.500 eurolla. Muutos pitäisi toteuttaa kesän aikana, jotta tilat olisivat
valmiina koulujen alkaessa.
Muutokseen
ei
ole
varattu
määrärahaa.
Pelkästään
kouluterveydenhuollon käyttöön tilojen muutoskustannukset olisivat
jääneet noin 10.000 euroon. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Oravanpesän
neuvolatilojen vaatimat muutokset toteutetaan kustannusarvion
mukaisesti kesän 2017 aikana ja talousarvion investointiosaan
myönnetään 33.500 euron lisämääräraha tähän tarkoitukseen.
Lisämääräraha katetaan kassavaroista.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto § 26
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

27.

29.05.2017
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Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

Kunnanvaltuusto § 27
Päätös

28.

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.
_________

Ilmoitusasiat

Kunnanvaltuusto § 28
Päätös

Valtuustokauden viimeisen kokouksen päätteeksi pitivät kiitospuheenvuoroja
Juha Junnonen, Hannu Hakonen, Matti Huttunen, Osmo Pylkkö, Jarmo Tölski
omasta ja Keskustan valtuustoryhmän puolesta, Eija Sinkko omasta ja
kunnanhallituksen puolesta, Antti Junni omasta ja SDP:n valtuustoryhmän
puolesta sekä Veli-Pekka Okko. Kiitospuheenvuoroissa nousi esille
parantunut yhteistyö ja hyvä henki päätöksenteossa. Juha Junnonen muistutti
alkavasta paikallisradiotoiminnasta.
Kunnanjohtaja Jussi Stoor kiitti lopettavaa valtuustoa hyvästä yhteistyöstä ja
merkittävistä päätöksistä ja jakoi ruusun kaikille valtuustotyön päättäville
valtuutetuille.
_________

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

29.05.2017

Sivu
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 13 - 15, 17 - 18, 27 - 28

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 12, 16, 19 - 26

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

