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Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

Ma 5.6.2017 klo 18.00 - 18.44

KOKOUSPAIKKA

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

Buuri Kati
Holopainen Petteri
Junni Antti
Junnikkala Mika
Karhu Anu
Kemppainen Teemu
Koivisto Juha
Konttinen Tuula
Laurikainen Ritva
Mielikäinen Juha
Värtö Nina

Nisonen Lasse
Okko Veli-Pekka, pj. §:t 31-49
Ovaskainen Jarkko
Penttilä Arto
Purtilo Pekka
Rings Mervi
Sirkka Laura
Taipale Heikki
Tapanainen Matti, pj. §:t 29-30
Tölski Jarmo

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Stoor Jussi
Pitkänen Pentti

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§ 29 - 49

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Värtö ja Pekka Purtilo.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

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

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Tarkastusaika

Lemillä 9.6.2017
Allekirjoitukset

Nina Värtö
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Pitkänen

Paikka ja pvm

Lemillä 9.6.2017
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Pekka Purtilo

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

29.

08.05.2017
05.06.2017

98
51

Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa
pidettäviä vaaleja varten 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 60
Kuntalain 105 §:n mukaan:
Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet
eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos
sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka
saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä
lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan
lähinnä ylempään kokonaislukuun.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä
vaalin toimittamisesta.
Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipun. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain,
jos vaalisalaisuus on turvattu.
Hallintosäännön 102 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten
vaalien
toimittamista
varten
vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakuntaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii
valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. (valm. talousja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1.

Valitsee vaalilautakuntaan kolme
henkilökohtaisen varajäsenen.

jäsentä

2.

Valitsee
jäseniksi
varapuheenjohtajan.

puheenjohtajan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

valituista

ja

kullekin
ja
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Kunnanvaltuusto

Päätös

05.06.2017
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 29
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet

Jarmo Tölski, puheenjohtaja
Mervi Rings, varapuheenjohtaja
Matti Tapanainen
_________

Ritva Laurikainen
Arto Penttilä
Anu karhu

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017 - 2018

Kunnanhallitus § 61
Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan
ja
tarpeellisen
määrän
varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Voimassa olevan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n ja
hallintosääntöehdotuksen 72 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan 1
vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan toimikaudeksi
1.6.2017 - 31.5.2018.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 30
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanvaltuuston
puheenjohtajaksi Veli-Pekka Okon, I varapuheenjohtajaksi Matti
Tapanaisen ja II varapuheenjohtajaksi Lasse Nisosen.
Merkittiin, että kokouksen avannut iältään vanhin valtuuston jäsen Matti
Tapanainen luovutti puheenjohtajuuden Veli-Pekka Okolle tämän
päätöksen jälkeen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2017 - 2019

Kunnanhallitus § 62
Toimielinten vaalista yleensä
Kuntalain 32 §:n nojalla valtuusto valitsee toimielinten jäsenet
valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä. Toimielinten jäsenet
valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Toimielinten
jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä
varsinaisista jäsenistä säädetään.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet.
Kunnallisissa toimielimissä, valtuustoa lukuun ottamatta, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän
varapuheenjohtajia.
Heidät
valitaan
samassa
vaalitoimituksessa.
Kunnanhallituksesta
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa,
hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:
• vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
• vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta;
• valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
• edustaa
kuntaa
työnantajana
ja
vastata
kunnan
henkilöstöpolitiikasta;
• vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
• vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
• huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty lisäksi
kunnan
hallintosäännössä.
Hallintosäännön
mukaan
kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto
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Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa
poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen
edellyttää.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä:
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
•
•
•

•

välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta; eikä
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
•
•
•
Päätös

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallituksen toimikausi on
kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019)
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

05.06.2017
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Kunnanvaltuusto § 31
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen toimikausi
on kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019).
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen
jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet

Kati Buuri, puheenjohtaja
Juha Mielikäinen, varapuh. joht.
Petteri Holopainen
Jarkko Ovaskainen
Anu Karhu
Mervi Rings
Pekka Purtilo
_________

Ritva Laurikainen
Arto Penttilä
Heikki Taipale
Teemu Kemppainen
Tuula Konttinen
Laura Sirkka
Antti Junni

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 63
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen
kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kunnan
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Vaatimus on kohdistettava varsinaisiin ja varajäseniin
erikseen.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet edustaisivat edellisissä
kunnallisvaaleissa
esiintyneitä
äänestäjäryhmiä,
on
kustakin
äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi vaaleissa
esiintynyttä äänestäjäryhmää on saanut edustajansa. Niin kauan kuin
yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta,
keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta
edustajaa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
•

•
Päätös

valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudekseen viisi jäsentä
ja kahdeksan varajäsentä, jotka on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan;
valitsee
jäseniksi
valituista
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 32
Päätös

Kunnanvaltuusto
päätti
aluksi
yksimielisesti,
keskusvaalilautakuntaan valitaan kuusi varajäsentä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

että
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Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti
keskusvaalilautakunnan jäsenet, varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Hannu Hakonen, puheenjohtaja
Markku Pesari, varapuheenjohtaja
Sonja Laitinen
Viktoria Kaartinen
Jari Räsänen

Ritva Lehtonen
Eija Sinkko
Ari Alaoutinen
Jukka-Pekka Laitinen
Lasse Nisonen
Heli Sairanen

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Teknisen lautakunnan vaali vuosiksi 2017 - 2019

Kunnanhallitus § 64
Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnassa on tekninen lautakunta,
jossa on seitsemän jäsentä. Jäsenistä valtuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan tekninen lautakunta johtaa ja kehittää
alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.
lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille
ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja
kehittämiseen.
Teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty
hallintosäännössä. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa:
• avustaa kunnanhallitusta maankäytön suunnitteluun liittyvissä
tehtävissä sekä huolehtia maankäytön suunnitelmiin ja
kuntasuunnitelmaan liittyvistä liikenne- ja yhdyskuntateknisestä
suunnittelusta sekä maaperä-, ympäristö- ym. teknisten
selvitysten teosta
• huolehtia kunnan toimesta rakennettavien luonnos-, pää- ja
työpiirustusten,
rakennustapaja
työselitysten,
kustannusarvioiden sekä muiden rakennussuunnitelmien
laadinnasta
• vastata liikenneväylien, katujen, teiden, siltojen sekä muiden
yleisten alueiden yleissuunnitelmien, tie- ja katupiirustusten sekä
liikennemerkkisuunnitelmien laadinnasta
• avustaa
toimialallaan
muita
toimielimiä
niiden
suunnittelutehtävissä ja kuulla suunnittelun yhteydessä niitä
toimielinten edustajia, jotka ovat asianomaisen rakennuskohteen
käyttäjiä
• valmistella suunnittelijoiden ja urakoitsijan valintaa ja
urakkasopimusten tekemistä koskevat asiat
• teettää ja valvoa sekä kunnan omana työnä että urakalla
suoritettavat rakennustyöt
• valvoa, että rakennustyössä tarvittavien alueiden haltuunotto on
suoritettu ja muutoinkin tarvittavat käyttöluvat ja -oikeudet on
hankittu sekä valmistella haltuunottosopimukset
• päättää toimialalla perittävistä maksuista ja käytettävistä
taksoista sekä maksuvapauden periaatteista
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

huolehtia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
annetun lain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä

Valtuusto
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•
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edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa
kunnassa
vastaa siivouksen ja ruokahuollon järjestämisestä kunnassa
suorittaa toimialaansa kuuluvat muutkin kunnanhallituksen
määräämät tehtävät

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

Päätös

•

Valitsee toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;

•

Valitsee
jäseniksi
varapuheenjohtajan.

valituista

puheenjohtajan

ja

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että teknisen lautakunnan
toimikauden pituudeksi päätettäisiin kaksi vuotta. Arto Penttilä kannatti
ehdotusta. Myös esittelijä yhtyi ehdotukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
•

Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan toimikausi
on kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019)

•

Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
_________
•

Kunnanvaltuusto § 33
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen lautakunnan
toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019).
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti
kunnanvaltuusto
valitsi
yksimielisesti
tekniseen
lautakuntaan
jäsenet,
henkilökohtaiset
varajäsenet
sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

05.06.2017

Jäsen

Varajäsenet

Heikki Taipale, puheenjohtaja
Arto Penttilä, varapuheenjohtaja
Mika Junnikkala
Ritva Laurikainen
Mervi Rings
Tarja Husu-Tuuliainen
Jari Kahelin
_________

Jouni Punkka
Markku Pesari
Panu Ovaska
Heli Kärmeniemi
Sari Papinniemi
Nina Värtö
Antti Junni

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

61

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

34.

08.05.2017
05.06.2017
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Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 65
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on
• valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
• arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla;
• arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan
taseessa on kattamatonta alijäämää;
• huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen
sovittamisesta;
• valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi,
• valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
• kunnanhallituksen jäsen;
• pormestari ja apulaispormestari;
• henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu läheinen;
• henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;
•henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

05.06.2017

63

Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista
valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että:

Päätös

•

kunnanvaltuusto
valitsee
toimikaudekseen
tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen ja

•

kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden tulee olla valtuutettuja

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 34
Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien
neuvottelutuloksen mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti
toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan jäsenet, henkilökohtaiset
varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet

Juha Koivisto, puheenjohtaja
Jarmo Tölski, varapuheenjohtaja
Viktoria Kaartinen
Jaana Koskinen
Marja Värtö
_________

Heli Kärmeniemi
Jari Räsänen
Veijo Värtö
Eila Olkkonen
Jukka-Pekka Laitinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

35.

08.05.2017
05.06.2017
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Sivistyslautakunnan vaali vuoksiksi 2017 - 2019

Kunnanhallitus § 66
Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnassa on sivistyslautakunta, jossa
on seitsemän jäsentä. Jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa
palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi
palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Sivistyslautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan lisäksi mm:
•

•
•

huolehtia varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamuja iltapäivätoiminnan, taiteen perusopetuksen, nuorisopalveluiden,
liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden,
kirjastopalveluiden sekä
vapaan sivistystyön järjestämisestä Lemin kunnassa,
vastata
osastonsa
toiminnan,
talouden
ja
organisaation
kehittämisestä,
asettaa tavoitteet, seurata ja arvioida toiminnan tuloksia sekä valvoa,
että sivistystoimen vastuualueita ja palveluyksiköitä johdetaan
tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti,
•
valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat
asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
• Valitsee toimikaudekseen sivistyslautakuntaan seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
• Valitsee
jäseniksi
valituista
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan.
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että sivistyslautakunnan
toimikauden pituudeksi päätettäisiin kaksi vuotta. Arto Penttilä kannatti
ehdotusta. Myös esittelijä yhtyi ehdotukseen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
Kunnanvaltuusto päättää, että sivistyslautakunnan toimikausi on
kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019)
• Kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
• Kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

05.06.2017

65

Kunnanvaltuusto § 35
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että
toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2017 - 31.5.2019).

sivistyslautakunnan

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan
jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet

Anu Karhu, puheenjohtaja
Laura Sirkka, varapuheenjohtaja
Tuula Konttinen
Teemu Kemppainen
Nina Värtö
Sami Lamponen
Lasse Nisonen
_________

Ritva Lehtonen
Lasse Lehtimäki
Jaana Koskinen
Mika Junnikkala
Helena Kaittola
Samu Savolainen
Jari Kahelin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

36.

08.05.2017
05.06.2017
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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 67
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perussopimuksen mukaan:
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jäsenkuntien
kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäseniä seuraavasti:
Kunnan asukasluku
edellisen vuoden alussa
2 000 tai vähemmän
2 001
- 8 000
8 001
- 25 000
25 001
- 50 000
50 001
- 70 000
70 001
-100 000
100 001 tai enemmän 12

jäsenten lukumäärä
1
2
3
4
7
10

Kuntayhtymän nimi on Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri. Kuntayhtymän kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.
Kuntayhtymän tehtävänä on:
1. järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu
erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto sekä
järjestää jäsenkuntien puolesta
2. kansanterveyslaissa
(66/72)
ja
terveydenhuoltolaissa
(1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto ja
3. sosiaalihuoltolaissa (710/82) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä
sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ
lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa,
jotka jäävät jokaisen kunnan itsensä hoidettavaksi.
Kuntayhtymä voi järjestää myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä
tukevia palveluita sekä olla osallisena yhteisöissä, jotka toteuttavat
kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki,
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

08.05.2017
05.06.2017
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
valtuustoon kaksi jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen
varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 36
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja
kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Jäsen

Varajäsenet

Juha Mielikäinen
Nina Värtö
_________

Veli-Pekka Okko
Jaana Koskinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

37.

08.05.2017
05.06.2017

110
68

Lappeenrannan seudullisen ympäristölautakunnan
jäsenen vaali 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 68
Seudullisen ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja muut sen hoidettavaksi määrätyt
tehtävät.
Seudullisessa yksikössä olevien kuntien osallistumisesta ja tehtävistä on
sovittu kuntien välisessä tehtävien järjestämisestä koskevassa sopimuksessa.
Lautakuntaan kuuluu 11 valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Lappeenrannan kaupunki valitsee seitsemän jäsentä ja Länsi-Saimaan
seutukunta nimeää neljä edustajaa ja heille varajäsenet. Länsi-Saimaan
seutukunnan varajäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus lautakunnan
kokouksissa.
Lappeenrannan kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan
valituista puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Lautakunnan tehtävistä ja toiminnan muodoista ja asioiden esittelyssä
lautakunnan
kokouksissa
määrätään
Lappeenrannan
seudullisen
ympäristötoimen johtosäännössä ja toimintaan sovelletaan Lappeenrannan
kaupungin hallinto- ja muita sääntöjä.
Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet ensimmäisen johtosäännön.
Myöhemmät muutokset johtosääntöön hyväksytään Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa seudullisen ympäristölautakunnan esityksestä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen Lappeenrannan seudulliseen ympäristölautakuntaan yhden
varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 37
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Lappeenrannan kaupungin
lupalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Antti Junnin ja henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Marja Värtön.
Merkittiin, että aiempi Lappeenrannan seudullinen ympäristölautakunta on nyt
lupalautakunta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

38.

08.05.2017
05.06.2017
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Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuutetun
nimeäminen 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 69
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen ja samansisältöisen jäsenkuntien hyväksymän 1.6.2017
voimaan tulevan perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee
yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kutakin peruspääomaosuuden alkavaa sataatuhatta (100.000)
euroa kohti. Lemin kunnan peruspääomaosuus on 20.231,11 euroa.
Yhtymävaltuuston jäsenen tulee olla jäsenkuntansa kunnanvaltuuston
jäsen tai varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuustossa edustettuna olevien ryhmien ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta yhtymäkuntien alueella
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen
ryhmästä kuin varsinainen jäsen.

varajäsen

samasta

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki,
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 38
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymän valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Jarkko
Ovaskaisen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petteri Holopaisen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

39.

08.05.2017
05.06.2017
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Kansalaisopistotoiminta, lisäjäsenten vaali
Savitaipaleen sivistyslautakuntaan vuosiksi 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 70
Voimassa
olevan
Savitaipaleen
kansalaisopiston
toiminnan
järjestämistä koskevan 26.11.2013 allekirjoitetun .sopimuksen mukaan
kansalaisopistotoimintaa
ohjaa
Savitaipaleen
kunnan
sivistyslautakunta, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kaksi Lemin
kunnan valitsemaa lisäjäsentä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn
kansalais-opistotoiminnan
osalta
ja
heidän
henkilökohtaiset
varajäsenensä. Puheenjohtajuus on koko ajan Savitaipaleella. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee toimikaudekseen Savitaipaleen sivistyslautakuntaan kaksi
jäsentä
ja
kummallekin
henkilökohtaisen
varajäsenen
kansalaisopistotoimintaa varten.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 39
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Savitaipaleen
sivistyslautakuntaan kaksi lisäjäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen
varajäsenen seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Teemu Kemppainen
Marja Värtö
_________

Nina Värtö
Arto Penttilä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

40.

08.05.2017
05.06.2017
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Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali

Kunnanhallitus § 71
Etelä-Karjalan liitto on Etelä-Karjalan 9 kunnan muodostama
kuntayhtymä, joka toimii maakunnan ja sen asukkaiden elinolojen,
kuntien elinkeinoelämän, kulttuurin ja ympäristön kehittäjänä.
Etelä-Karjalan liitto on lakisääteinen aluekehitysviranomainen sekä
maakuntakaavoitusviranomainen. Toimialaan kuluu myös muita kuin
laissa säädettyjä tehtäviä.
Etelä-Karjalan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto.
Jäsenkuntien
kunnanvaltuustot
valitsevat
maakuntavaltuustoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi jäsenet kunnan edellisen vuoden
asukasluvun mukaan niin, että kustakin jäsenkunnasta valitaan
maakuntavaltuustoon yksi jäsen alkavaa 5.000 asukasta kohti. Kullekin
maakuntavaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen
samasta ryhmästä ja kunnasta kuin varsinainen jäsen. Lemiltä valitaan
siis yksi jäsen ja varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien
ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa
ääniosuutta
maakunnan
alueella
vaalilaissa
säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella maakuntavaltuuston
jäsenellä on maakuntavaltuustossa yksi ääni. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
Etelä-Karjalan maakuntavaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 40
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Etelä-Karjalan
maakuntavaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi Kati Buurin ja
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ritva Laurikaisen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

41.

08.05.2017
05.06.2017
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
vuosiksi 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 72
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston on
valittava toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimitusten
uskottua miestä. Näille ei valita varajäseniä, koska kysymyksessä ei
ole kunnallinen lautakunta, vaikkakin kunnanvaltuuston tähän
toimielimeen valitsemista luottamushenkilöistä on soveltuvin osin
voimassa, mitä luottamushenkilöistä on säädetty kuntalaissa.
Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä.
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehestä on säädetty. Uskotuksi mieheksi ei saa
valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Aikaisemmin uskottuja miehiä on Lemillä valittu kymmenen.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)

(valm.

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudekseen
kymmenen henkilöä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 41
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti,
uskottuja miehiä valitaan kahdeksan.

että

kiinteistötoimitusten

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti uskotuiksi miehiksi
seuravat:
Tarja Husu-Tuuliainen
Ari Alaoutinen
Joni Immonen
Antti Junni
Osmo Lamponen
Esko Hammar
Lasse Huttunen
Jari Joenperä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

42.

22.05.2017
05.06.2017
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Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 73
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996) mukaan
kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa
poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan valitsemien
jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös poliisilaitoksen
päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvottelukunta keskuudestaan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on
1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä
sekä poliisin toimintaa;
2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan nimetään yksi jäsen ja
hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2017 - 2021.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 42
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi
Jarmo Tölskin ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarkko Ovaskaisen
toimikaudeksi 2017 - 2021.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

43.

22.05.2017
05.06.2017
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Etelä-Karjalan käräjäoikeuden lautamiehen vaali
vuosiksi 2017 - 2021

Kunnanhallitus § 74
Oikeusministeriö
on
28.4.2017
vahvistanut
käräjäoikeuksien
lautamiesten lukumäärän. Itä-Suomen hovioikeuspiiriin kuuluvaan
Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen tulee Lemiltä valita yksi lautamies.
Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun uudet lautamiehet on
valittu.
Käräjäoikeuslain (581/1997) 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu
ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai joka on
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai
poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu
ammatikseen asianajoa suorittava henkilö.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan yksi henkilö.
Päätös

Etelä-Karjalan

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 43
Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Etelä-Karjalan
käräjäoikeuden lautamieheksi Eija Sinkon.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

44.

08.05.2017
05.06.2017
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Etelä-Karjalan jätelautakunnan varajäsenen vaali vuosiksi 2017-2021

Kunnanhallitus § 94
Etelä-Karjalan jätelautakunta huolehtii sopijakunnille (Imatra,
Lappeenranta, Lemi,
Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti,
Savitaipale ja Taipalsaari) kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä
jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Lautakunta vastaa sopijakuntien
alueella jätelain nojalla kunnalle kuuluvien jätehuollon järjestämiseen,
suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta.
Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista,
jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi:
• jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista päättäminen (35.3 §),
• päätökset jätteen kuljetukseen liittyvistä asioista (35 -38 §),
• päätökset jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
• päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja päätökset
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (91 §),
• jätetaksan tai -taksojen hyväksyminen (79.3 §),
• jätemaksujen määrääminen, maksuunpano, kohtuullistamisesta
päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §),
• jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §),
• päätökset kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen
yksittäisissä tapauksissa (42 §),
• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (143 §),
• kunnan jätehuoltopalveluiden laatuvaatimuksien (palvelutaso)
määrittely (34 §) ja
• muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.
Lautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut
lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät.
Mikäli lainsäädäntö muuttuu, jätelautakunta hoitaa kunnalle säädetyt
edellä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten
mukaan.
Läntisen ja Itäisen kuntaryhmän jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
tulee olla eri kunnista. Sopijakunnat nimeävät jäseniä seuraavasti:
Lappeenranta
3
Imatra
2
Läntinen kuntaryhmä
1
(Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari)
Itäinen kuntaryhmä
1
(Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

08.05.2017
05.06.2017
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Lemin kunta valitsee läntisen kuntaryhmän varajäsenen toimikaudeksi
2019-2021. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen Etelä-Karjalan jätelautakuntaan läntisen kuntaryhmän
edustajan henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 44
Päätös

Todettiin, että Lemiltä on sovittu valittavaksi kaksi varajäsentä
jätelautakuntaan.
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti jätelautakuntaan
Lappeenrannan edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Arto
Penttilän ja Taipalsaaren edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Juha Koiviston.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

45.

08.05.2017
05.06.2017
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Suomen Kuntaliiton kuntapäiväedustaja

Kunnanhallitus § 75
Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Yhdistyksen ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttui valtuuskunnaksi.
Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan 15.11. 31.12.2017 toimitettavassa vaalissa. Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat
edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville, jotka pidetään 5.9. - 12.10.2017
välisenä aikana. Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat
valtuuskunnan vaalia varten.
Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäivä
pidetään Kouvolassa 7.9.2017.
Kuntapäivät järjestetään päivätilaisuutena siten, että aamupäivän aikana on
ryhmäkokousmahdollisuus sekä virallinen kokous eli ehdokaslistojen
nimeämiskokous. Viralliseen kokoukseen osallistuvat vain kuntien nimeämät
edustajat. Iltapäivän aikana järjestetään avoin seminaari, johon kunnat voivat
laajemmin lähettää edustajiaan.
Kuntaliiton sääntöjen 16 §:n mukaan kuntien edustajien määrä
vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä määräytyy asukasluvun mukaan seuraavasti:
enintään 10.000 as.
1 edustaja
10.001 - 50.000 as.
2 edustajaa
50.001 - 100.000 as.
3 edustajaa
yli 100.000 as.
4 edustajaa
Kunnan edustajilla on kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Suomen
Kuntaliiton vaalipiirikohtaisten kuntapäivien kuntapäiväedustajan ja hänelle
varajäsenen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 45
Päätös

Keskustelun aikana Mervi Rings ehdotti, että kuntapäiväedustajaksi valitaan
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varajäseneksi kunnanvaltuuston
puheenjohtaja. Jarmo Tölski ehdotti, että kuntapäiväedustajaksi valitaan
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varajäseneksi kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Mervi Rings perui ehdotuksensa, joten kunnanvaltuusto päätti
yksimielisesti, että Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisten kuntapäivien
kuntapäiväedustajaksi
valitaan
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
ja
varajäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

46.

08.05.2017
05.06.2017
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Kunnan ilmoitusten julkaiseminen

Kunnanhallitus § 76
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Laki ei enää vaadi kunnan ilmoitusten julkaisemista kunnan virallisella
ilmoitustaululla. Ilmoitustaulun pitämistä ei kuitenkaan vielä voida
lopettaa, koska muu lainsäädäntö edelleen edellyttää esimerkiksi
valtion alue- ja paikallishallinnon
viranomaisten ilmoitusten
julkaisemista kunnan ilmoitustaululla. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalain 108 §:ssä
tarkoitetut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla.
Ilmoittava viranomainen voi lisäksi päättää, että jokin tai jotkut
ilmoitukset
julkaistaan
joko
sellaisenaan
tai
lyhennettynä
paikkakunnalla ilmestyvissä Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa
-nimisissä lehdissä tahi jommassa kummassa niistä. Erityisestä syystä
kunnan viranomainen voi päättää ilmoittaa muussakin lehdessä tai
käyttää jotakin muuta ilmoitustapaa (esimerkiksi viranhaun
yhteydessä).
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 46
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

47.

08.05.2017
05.06.2017
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Valtuuston kokoukset

Kunnanhallitus § 77
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on
kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen
asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Hallintosäännön 77 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsu tai
sähköinen linkki kokouskutsuun lähetetään sähköpostitse valtuutetuille,
kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle sekä puolueiden kahdelle
ensimmäiselle varavaltuutetulle ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja että
kokouksesta ilmoitetaan sanomalehti Etelä-Saimaassa ja paikallislehti LänsiSaimaan Sanomissa.
Todetaan, että valtuuston kokoukset on viime vuodet pidetty pääsääntöisesti
maanantaisin klo 18.00 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto § 47
Päätös

Keskustelun aikana Arto Penttilä ehdotti, että lemi.fi -sähköpostiosoite
hankitaan kaikille kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille. Antti Junni
kannatti Penttilän ehdotusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

05.06.2017
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Jarmo Tölski esitti Keskustan valtuustoryhmän toivomuksen, että myös
valtuutetuille hankitaan tablet-laite tai muu sähköpostin lukemiseen soveltuva
laite. Lisäksi Tölski ehdotti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että
valtuuston kokoukset alkaisivat vastaisuudessa klo 19.00. Antti Junni ja Mervi
Rings ilmoittivat kannattavansa klo 18:aa. Kokousten alkamisajasta
suoritettiin äänestys, jossa klo 18:aa kannattavat äänestivät JAA ja klo 19:ää
kannattavat äänestivät EI. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä
ja 12 EI-ääntä.
Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston kokouskutsu tai sähköinen linkki
kokouskutsuun lähetetään sähköpostitse valtuutetuille, kunnanhallituksen
jäsenille, kunnanjohtajalle sekä puolueiden kahdelle ensimmäiselle
varavaltuutetulle ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja että kokouksesta
ilmoitetaan sanomalehti Etelä-Saimaassa ja paikallislehti Länsi-Saimaan
Sanomissa.
Keskustelun tuloksena kunnanvaltuusto päätti lisäksi yksimielisesti, että
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille hankitaan lemi.fi
-sähköpostiosoite ja äänestyksen tuloksena, että kunnanvaltuuston kokoukset
aloitetaan jatkossa klo 19.00.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

48.

05.06.2017
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Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

Kunnanvaltuusto § 48
Päätös
49.

Kiireellisiä asioita ei ollut.
_________

Ilmoitusasiat

Kunnanvaltuusto § 49
Päätös

Merkittiin tiedoksi, että valtuustoseminaari kunnan strategiasta pidetään
Kotalahdessa 19.6.2017 klo 18.00 alkaen. Sitä ennen klo 17.00 alkaen
kokoontuu kunnanhallitus samassa paikassa.
Ilmoituksen
valtuustoryhmän
muodostamisesta
jättivät
Kokoomuksen ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmät.

Keskustan,

Merkittiin tiedoksi Suomen Kuntaliiton kutsuseminaari valtuutetuille.
Seminaarit pidetään maakunnittain, mutta Lappeenrannan tilaisuuden
järjestämisaika ei vielä ole tiedossa. Valtuutetuille lähetetään asiasta
sähköpostia.
Keskustan valtuustoryhmän puolesta Jarmo Tölski ja Kokoomuksen
valtuustoryhmän puolesta Arto Penttilä kiittivät poliittisia ryhmiä hyvässä
hengessä käydyistä neuvotteluista ja onnittelivat uusia luottamushenkilöitä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

05.06.2017

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 48 - 49

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 29 -47
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

