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KOKOUSAIKA

Maanantaina 17.6.2019 klo 17.00 - 18.31

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2 Lemi

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(Ja merkintä siitä, kuka toimii
puheenjohtajana)

Buuri Kati
Mielikäinen Juha
Holopainen Petteri
Karhu Anu
Ovaskainen Jarkko
Nisonen Lasse
Rings Mervi
Penttilä Arto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Okko Veli-Pekka
Tapanainen Matti
Junni Antti

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
”
I varapuheenjohtaja
”
II varapuheenjohtaja

Mäkelä Johanna

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(Ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 85 - 110

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kati Buuri

Johanna Mäkelä

Tarkastusaika

Lemillä 19.6.2019
Allekirjoitukset

Jarkko Ovaskainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Petteri Holopainen

Paikka ja pvm

Lemillä 19.6.2019
Virka-asema

Keskusarkistonhoitaja

Allekirjoitus
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85. Kunnanvaltuuston päätösten 27.5.2019 täytäntöönpano
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 85
Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä,
puh. 040 724 4603)
Kunnanvaltuusto
seuraavat asiat:

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

on

27.5.2019

käsitellyt

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaali 1.6.2019 – 31.5.2020
Kunnanhallituksen vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle
Sivistyslautakunnan vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle
Teknisen lautakunnan vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle
Maksuvalmiuden turvaaminen, Kuntatodistusohjelman
limittimäärän korottaminen
Lemin Vanhustentuki ry:n lainan takauksen jatkaminen
Hallintosääntöön esitettävät muutokset
Eräiden metsäkiinteistöjen myynti
Eronpyyntö kunnanhallituksen jäsenyydestä
Eksote-kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistyön ja
talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun
käynnistäminen
Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Laajakaistalain vuoden 2019 kuntaosuuden
maksaminen Saimaan Kuitu Oy:lle
Poisto-ohjelman muuttaminen, vesi- ja jätevesiverkosto
sekä tie- ja infrarakentaminen
Henkilöstöraportti vuodelta 2018
Lemin kunnan osallistuminen Saimaan alueen ja
Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland
Statement) –sitoutuminen ja allekirjoittaminen
Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat
Ilmoitusasiat

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

kokouksessaan

Hallitus

Valtuusto
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Vt.kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 27.5.2019 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät
mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole
lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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86. Kunnanhallituksen kokousaika ja -paikka
Kunnanhallitus 19.6.2017 §104
Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten (116
§) mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja
paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Viime toimikautena kunnanhallituksen kokoukset päätettiin pitää
pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen klo 17.00.
Kokouksia saattoi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia
pidettiin
tarpeen
mukaan.
Kokouspaikkana
on
ollut
pääsääntöisesti kunnantalo. Kokouksia on voitu pitää muuallakin
tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Pentti Pitkänen, puh. 040 724 4603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset
pidetään toimikauden ajan pääsääntöisesti joka kolmas
maanantai kunnantalolla alkaen klo 17.00. Kokouksia voi olla
harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen
mukaan. Kokouspaikkana voi olla muukin tähän tarkoitukseen
soveltuva tila.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 86
Kunnanvaltuusto on valinnut kunnanhallituksen 1.6.2019
alkavalle toimikaudelle. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset
pidetään toimikauden ajan pääsääntöisesti joka kolmas
maanantai kunnantalolla alkaen klo 17.00. Kokouksia voi olla
harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen
mukaan. Kokouspaikkana voi olla muukin tähän tarkoitukseen
soveltuva tila.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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87. Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen
Kunnanhallitus 19.6.2017 §105
Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten (117
§) mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista).
Jos
asia
käsitellään
sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin
mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka
sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti edellyttäen, että tähän tarvittavat tekniset
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä
(Hallintosääntö 118 §).
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. (Hallintosääntö 119
§) Verkkosivuilla julkaistavasta esityslistasta poistetaan salassa
pidettävät asiat. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan
lisäksi poistaa asioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai
mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkaista ennen
päätöksentekoa. Liitteitä julkaistaan harkinnan mukaan ottaen
huomioon kuntalaisten tiedonsaanti-intressit.
Jos asioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri
kutsua. (Hallintosääntö 120 §) Kokouksesta poissa olleille
lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta
sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.
Viime vuosina on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan esityslista
ehdotuksineen on toiminut kokouskutsuna. Tästä on toimitettu
jäsenille sähköpostiviesti, jossa on linkki esityslistan ja liitteiden
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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sijaintiin, jos nämä ovat olleet liian suuria sähköpostin liitteinä
lähetettäviksi. Sama viesti on lähetetty myös varajäsenille.
Esityslista on myös julkaistu kunnan verkkosivuilla salassa
pidettäviä asioita lukuun ottamatta.
Kunnanhallituksen
varsinaisille
jäsenille
ja
valtuuston
puheenjohtajille on kunnan puolesta hankittu tablet-laitteet ja
sähköpostiosoite kokousasiakirjojen vastaanottoa ja lukemista
varten. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
päättää,
että
kokouskutsut
toimitetaan
toimikautena 2017 - 2019 jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus sekä varajäsenille seuraavalla tavalla:
Esityslista liitteineen tai sähköinen linkki näiden asiakirjojen
sijaintiin lähetetään sähköpostitse viimeistään kokousta
edeltävänä torstaina.
Esityslista julkaistaan kunnan nettisivulla heti kun se on edellä
kuvatulla tavalla lähetetty.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 87
Kunnanvaltuusto on valinnut kunnanhallituksen 1.6.2019
alkavalle toimikaudelle. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
päättää,
että
kokouskutsut
toimitetaan
toimikautena 2019 - 2021 jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus sekä varajäsenille seuraavalla tavalla:

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Esityslista liitteineen tai sähköinen linkki näiden asiakirjojen
sijaintiin lähetetään sähköpostitse viimeistään kokousta
edeltävänä torstaina.
Esityslista julkaistaan kunnan nettisivuilla heti kun se on edellä
kuvatulla tavalla lähetetty.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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88. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pito
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 88
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja on
kuntalain
140
§:n
mukaan
siihen
liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidettävä
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä,
jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että
1.

Kokouspöytäkirjat tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisimman pian
kuitenkin viimeistään kahden arkipäivän kuluttua kokouksesta
tarkastavat pöytäkirjan. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy
pöytäkirjaa, se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

2.

Kunnanhallituksen
kokouspöytäkirjat
asetetaan,
ellei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, nähtäville
kunnan verkkosivuille välittömästi pöytäkirjan tultua tarkastetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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89. Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin 1.6.2019 alkaneella toimikaudella
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 89
Hallintosäännön 123 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä
muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Edustajia ei määrätä vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021:
1. Sivistyslautakunta
2. Tekninen lautakunta
3. Kutsuntalautakunta (edustaja ja varaedustaja)
Päätös

Kunnanhallitus määräsi edellä mainittuihin lautakuntiin seuraavat
edustajat:
1. Mervi Rings
2. Petteri Holopainen
3. Jarmo Tölski, varalle Matti Tapanainen.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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90. Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 90
Hallintosäännön 129 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus
päättää
toimikaudekseen
lautakuntien
sihteerija
esittelytehtävistä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus määrää esittelijät ja sihteerit toimikaudekseen
seuraavasti:
Keskusvaalilautakunta
esittely:
lautakunnan puheenjohtaja
sihteeri:
lautakunta
päättää
hankittuaan
suostumuksen asiaan

henkilön

Sivistyslautakunta
esittely:
sivistystoimenjohtaja
sihteeri:
kanslisti
Tekninen lautakunta
esittely:
tekninen johtaja tai rakennustarkastaja
sihteeri:
tekninen johtaja (osastonsihteeri apuna teknisenä
sihteerinä)
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen siten muutettuna, että
teknisen lautakunnan sihteerinä toimii tekninen johtaja ilman
osastonsihteeriä.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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91. Työnantajan edustajan valinta yhteistyötoimikuntaan 1.6.2019 – 31.5.2021
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 91
Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain
tarkoittamana
yhteistoimintaelimenä
toimivassa
yhteistyötoimikunnassa on ollut työnantajan edustajina neljä
kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa. Edustajina ovat
aiemmin toimineet kunnanhallituksen puheenjohtaja, joku
kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtaja ja joku toinen työnantajan
edustajana toimiva viranhaltija. Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi
on nimetty toimikunnan ulkopuolelta kt-yhteyshenkilö.
Kunnanhallituksen toimikauden vaihtuessa tulee työnantajan
edustajat
valita
uudelleen.
Kunnanhallitus
nimeää
yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin. (valm. talousja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja
näille henkilökohtaiset varaedustajat ja nimeää toimikunnan
puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhteistyötoimikuntaan seuraavat edustajat:
Jäsen
Kati Buuri
Mervi Rings
Kunnanjohtaja
Sivistystoimenjohtaja

Henkilökohtainen varajäsen
Anu Karhu
Juha Mielikäinen
Tekninen johtaja
Rehtori

Puheenjohtajaksi nimettiin Kati Buuri ja sihteeriksi toimikunnan
ulkopuolelta KT-yhteyshenkilö talous- ja hallintojohtaja.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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92. Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin toimikaudeksi
1.6.2019 – 31.5.2021
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 92
Kunnanhallituksen on kunnan etua valvoessaan määrättävä
tarvittaessa
edustaja
käyttämään
kunnan
puhevaltaa,
edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee edustajansa toimikaudeksi 1.6.2019 31.5.2021 yhdistyksiin ja yhteisöihin seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot, yhtiökokous
Lemin Lämpö Oy, yhtiökokous
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, yhtiökokous
Lemin 4H-yhdistys ry.
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallitus
(varsinainen jäsen+ varajäsen)
Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo, yhtiökokous
Meidän IT ja talous Oy, yhtiökokous
Saimaan Kuitu Oy, yhtiökokous
Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön hallitus
(varsinainen jäsen + varajäsen)
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy,
yhtiökokous
Lemin Vanhustentuki ry.
Kiinteistö Oy Lemin Toukkalantie, yhtiökokous
Asunto Oy Lemin Kirkkopuisto, yhtiökokous
Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Kuntarahoitus Oyj,
yhtiökokoukset

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Eksoten hallituksen kokouksiin Lemiltä kutsuttava Eksoten
hallintosääntöön perustuvalla osallistumis- ja puheoikeudella
oleva varajäsen on Anu Karhu.
Muihin kuin edellä mainittuihin yhdistyksiin ja yhteisöihin
osallistuu tarvittaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja tai jommankumman valtuuttama edustaja.
Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajikseen edellä mainittuihin yhteisöihin
ja yhdistyksiin seuraavasti:
1. Kati Buuri
2. Lasse Nisonen
3. Petteri Holopainen
4. Anu Karhu
5. Matti Tapanainen
6. Matti Tapanainen, varalle Jarmo Tölski
7. Kati Buuri
8. Juha Mielikäinen
9. kunnanjohtaja
10. kunnanhallituksen § 122 21.8.2017 tehty valinta, ei uutta
valintaa tässä kokouksessa.
11. kunnanjohtaja
12. ei valittu edustajaa, tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja tai
kunnanjohtaja tai jommankumman valtuuttama edustaja
13. kunnanjohtaja
14. kunnanjohtaja
15. kunnanjohtaja
Lisäksi kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi Etelä-Karjalan
pelastuslautakuntaan Antti Junnin.
_________
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93. Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen
Kunnanhallitus 19.6.2017 § 111
Kuntalain 27 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto
ikääntyneen
väestön
osallistumisja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman
kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön,
asumisen,
liikkumisen
tai
päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava
vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvosto
voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä
heidän
omaisillaan
ja
järjestöillään
tulee
olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on
huolehdittava
vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka
heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Kunnan on myös mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tehtäviä.
Lemillä on jo ennen uuden kuntalain velvoitetta toiminut vanhusja vammaisneuvosto, jossa on kahdeksan seuraavien yhteisöjen
nimeämää jäsentä:
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- Lemin kunta, 3 edustajaa
- Lemin seurakunta, 1 edustaja
- Eksote, 1 edustaja
- Eläkeliiton Lemin yhdistys, 1 edustaja
- Lemin vanhustentuki ry, 1 edustaja
- Lemin sotaveteraanit, 1 edustaja
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 724
4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
- asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston hoitamaan kuntalain
27 §:n ja 28 §:n mukaisia tehtäviä
- nimetä neuvostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet
- pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään kukin yhden jäsenen
ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen
o Lemin seurakunta
o Eksote
o Eläkeliiton Lemin yhdistys
o Lemin vanhustentuki
o Lemin sotaveteraanit
Kunnanhallitus nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Päätös

Asia jätettiin pöydälle.
_________

Kunnanhallitus 21.8.2017 § 121
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä edellisessä kokouksessa
tehdyn päätösehdotuksen pohjalta.
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Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi jäseniksi
Tuula Konttisen, Eila Olkkosen ja Pentti Pitkäsen.
Puheenjohtajaksi nimettiin Tuula Konttinen ja sihteeriksi Pentti
Pitkänen.
_________

Kunnanhallitus 25.9.2017 § 142
Kunnanhallituksen valitsemien jäsenten varajäsenet jäivät
valitsematta. Muiden yhteisöjen valinnoista on esityslistan
valmisteluun mennessä saatu seuraavia tietoja:
Eläkeliiton Lemin yhdistys: Kaija Värtö, varalla Sirkku Heimonen
Lemin Vanhustentuki: Paula Tuomi
Lemin sotaveteraanit: Paavo Kouvo
Lemin srk: ilmoittaa syyskuun aikana
Eksote: Kaija Ruskeepää, varalla Miia Inna
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 724
4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
valitsee
varajäsenet
vanhusja
vammaisneuvostoon ja merkitsee tiedoksi muiden yhteisöjen
valinnat.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Tuula Konttisen varajäseneksi
valittiin Anu Karhu ja Eila Olkkosen varajäseneksi Arto Penttilä.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 93
Vuoden 2019 aikana vanhus- ja vammaisneuvostoa on
täydennetty kunnanhallituksen 25.3.2019 § 31 päätöksellä (Seija
Värtö). Sihteerinä toimii kunnanhallituksen 18.2.2019 § 23
päätöksen perusteella vapaa-aikasihteeri. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603).
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että vuosille 2017 - 2019 valittu vanhusja vammaisneuvosto jatkaa samalla kokoonpanolla myös
nykyisen kunnanhallituksen toimikauden ajan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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94. Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan jäsenten valinta toimikaudelle 1.6.2019 –
31.5.2021
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 94
Vuoden 1989 alusta ovat Lemin, Luumäen, Savitaipaleen,
Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kunnanhallitukset
nimenneet näiden kuntien yhteistyötoimikuntaan kaksi jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vuosien varrella ovat
Suomenniemen ja Ylämaan kunnat liitetty naapurikaupunkeihin ja
yhteistyö on jatkunut jäljelle jääneiden kuntien kesken.
Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan eri kunnissa. Lemiä ovat
vuodesta 1987 edustaneet kunnanjohtaja (talous- ja
hallintojohtaja) ja kunnanhallituksen pj (kunnanhallituksen vpj).
Yhteistyötoiminnasta on viimeksi sovittu sopimuksella 23.4.2009.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös

Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan valittiin kunnanhallituksen
puheenjohtaja Kati Buuri ja hänen varajäsenekseen
varapuheenjohtaja Juha Mielikäinen sekä toiseksi jäseneksi
kunnanjohtaja ja hänen varajäsenekseen tekninen johtaja.
_________
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95. Talouden sopeuttaminen / ohjausryhmän valinta
Kunnanhallitus 14.1.2019 § 2
Kunnanvaltuusto on päättänyt 17.12.2018 §31 vuoden 2019
talousarviokäsittelyn yhteydessä perustaa viranhaltijoista ja
johtavista
luottamushenkilöistä
muodostuvan
talouden
ohjausryhmän. Valtuuston päätöksen mukaan ohjausryhmän
tehtävänä on etsiä kaikki mahdolliset keinot talouden
tasapainottamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi. Ohjausryhmän
tulee
esittää
kunnanhallitukselle
toimenpideohjelma
tasapainotukseen vaadittavista toimista tammikuun loppuun
mennessä. Kunnanhallitus päättää ohjausryhmän kokoonpanon.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee talouden sopeuttamisen ohjausryhmään
kustakin valtuustoryhmästä yhden jäsenen sekä kunnanjohtajan
ja
talousja
hallintojohtajan.
Tekninen
johtaja
ja
sivistystoimenjohtaja
osallistuvat
tarvittaessa
kokouksiin
asiantuntijoina.
Päätös

Kunnanhallitus valitsi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Kati
Buuri, Veli-Pekka Okko, Pekka Purtilo, Lasse Nisonen,
kunnanjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja. Tekninen johtaja ja
sivistystoimenjohtaja
osallistuvat
tarvittaessa
kokouksiin
asiantuntijoina.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 95
Kunnanvaltuusto on tehnyt toimielinvalinnat
1.6.2019 alkaen kokouksessaan 27.5.2019.

toimikaudelle

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

17.6.2019

172

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus tekee
ohjausryhmään.
Päätös

valinnat

talouden

sopeuttamisen

Kunnanhallitus valitsi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Kati
Buuri, Veli-Pekka Okko, Lasse Nisonen, Antti Junni,
kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja. Tekninen johtaja ja
sivistystoimenjohtaja
osallistuvat
tarvittaessa
kokouksiin
asiantuntijoina.
_________
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96. Kunniamerkkityöryhmä
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 96
Kunnanhallitus on aiempina vuosina valinnut työryhmän, jonka
tehtävänä on ollut tehdä kunnan puolesta esityksiä
itsenäisyyspäivänä
myönnettävistä
kunniamerkeistä.
Työryhmään ovat pääsääntöisesti kuuluneet kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä joku yleishallinnon johtava
viranhaltija.
Kunniamerkkien hakuaika päättyy yleensä huhtikuussa. Tämän
vuoden osalta hakemukset on keväällä tehnyt edellisen
kunnanhallituksen asettama työryhmä. Seuraavan kerran
esityksiä tehdään keväällä 2020. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
asettaa
toimikaudekseen
kunniamerkkien hakemista varten.
Päätös

työryhmän

Kunnanhallitus
valitsi
työryhmään
kunnanhallituksen
puheenjohtaja Kati Buurin ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Veli-Pekka Okon sekä talous- ja hallintojohtajan.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

17.6.2019

174

97. Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 § 48
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 97
Kunnanhallituksen 24.4.2019 § 48 tekemä päätös koskee
sisäisen tarkastuksen hankintaa. Kunnanhallitus on päätöksessä
todennut, että hankinta katetaan asiahallintaohjelmistoon
varatulla määrärahalla, koska asiahallintaohjelmiston hankintaa
ei toteuteta vuonna 2019.
Jussi Stoor on jättänyt päätökseen oikaisuvaatimuksen
16.5.2019.
Oikaisuvaatimuksessa
on
selvitetty,
miten
asiahallintaohjelmiston määräraha on varattu vuoden 2019
talousarvion investointiosaan ja että tarvittavasta muutoksesta
päätöksen tekee kunnanvaltuusto. Oikaisuvaatimuksen mukaan
kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa 24.4.2019 §48
päätöksellään, määrärahan siirto tulee oikaisuvaatimuksen
mukaan viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tämä toimivalta
valtuustolla on, vaikka sitä ei ole laissa mainittu. Talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden
aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty
talousarvion muutoksina valtuustossa, on annettava selvitys
toimintakertomuksessa.
Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan huolehtia
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Sisäiseen valvontaan kuuluu muun muassa sisäinen tarkastus.
Sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle on lainsäädännössä ja
kuntaa
sitovissa
ohjeistuksissa
määräykset.
Näiden
noudattaminen on edellyttänyt kunnanhallituksen käsityksen
mukaan myös erillisen sisäisen tarkastuksen suorittamista.
Tällaiseen ei ole vuoden 2019 talousarviossa alun perin
varauduttu.
Kunnanhallitukselle
oli
selvitetty,
että
asiahallintaohjelmiston hankinta viivästyy seuraavalle vuodelle.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

17.6.2019

175

Osasyynä tähän viivästykseen on ollut ensin käyttöön otettavat
yhtenäiset toimisto-ohjelmat ja niiden hallinta. Kunnanhallituksella
sekä valtuuston puheenjohtajistolla oli tiedossa, että
asiahallintaohjelmistoon varattu määräraha jää käyttämättä
suurelta osin. Varsinainen talousarviomuutos päätettiin esittää
kunnanvaltuustolle
muiden
talousarviomäärärahamuutostarpeiden mukana. Kunnanhallitus oli myös varautunut tekemään
tarvittaessa
muita
kohdentamisia
kunnanhallituksen
määrärahojen puitteissa, jollei valtuusto tehtävää muutosesitystä
hyväksyisi.
Vuoden 2019 talousarvioon on kunnanvaltuuston 27.5.2019 § 23
päätöksellä tehty muutoksia, joista yksi on sisäiseen
tarkastukseen lisätty määräraha ja asiahallintajärjestelmän
hankkimatta jättäminen. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603).
Oikaisuvaatimus liitetään pöytäkirjaan.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 27.5.2019 § 23
tekemällä päätöksellä on kuluvan vuoden talousarvioon tehty
muutos, jolla sisäisen tarkastuksen suorittamiselle on kohdistettu
määräraha ja vastaavasti asiahallintaohjelmistoa ei hankita
vuoden 2019 aikana. Esitetty oikaisuvaatimus ei aiheuta
lisätoimenpiteitä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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98. Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 6.5.2019 § 53
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 98
Tuomo Savolainen on jättänyt sähköpostitse oikaisuvaatimuksen
kunnanhallituksen
päätökseen
6.5.2019
§
53,
keskusarkistonhoitajan irtisanoutuminen ja viran täyttäminen
määräajaksi.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja on julkaistu yleisessä
tietoverkossa 9.5.2019. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14
vuorokautta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
päivän jälkeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Lemin kunnanvirasto on avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00, tiistaisin
kello 9.00 - 15.30. Nämä aukioloajat on ilmoitettu mm.
kunnanviraston
ovessa
sekä
kunnan
internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajan viimeisenä päivänä
aukioloajan päättymisen jälkeen. Oikaisuvaatimus jätetään
tutkimatta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh.
040 724 4603)
Oikaisuvaatimus liitetään pöytäkirjaan.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Oikaisuvaatimus on toimitettu oikaisuvaatimukselle asetetun
määräajan jälkeen myöhässä. Kunnanhallitus päättää jättää
oikaisuvaatimuksen tutkimatta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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99. Kuntalaisaloite ”Lemin kunnanhallituksen ja -valtuuston epäluottamuksesta”
Kunnanhallitus 8.4.2019 § 39
Kunnanvirastolle on jätetty 1.4.2019 Tuomo Savolaisen ja muiden
allekirjoittajien tekemä kuntalaisaloite ”Lemin kunnanhallituksen
ja
-valtuuston
epäluottamuslauseesta”.
Aloitteen
on
allekirjoittanut 79 henkilöä ja määrä on 31.12.2018
ennakkoväkiluvun 3040 perusteella riittävä aloitteen käsittelyyn.
Kuntalain 23 §:n sekä hallintosäännön 153 §:n perusteella jos
vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on tehnyt aloitteen,
asia on otettava toimivaltaisen viranomaisen käsittelyyn
kuudessa kuukaudessa asian vireille tulosta. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Aloite allekirjoituksineen on liitteenä.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää lähettää
sen hallintopalveluille valmisteluun.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 99
Jätetyssä aloitteessa on esitetty seuraavaa:
1. Kunnanvaltuusto
toteaa,
että
kunnanvaltuuston
puheenjohtajisto ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto
eivät nauti valtuuston luottamusta ja erottaa heidät kesken
toimikauden.
2. Kunnanhallituksen
jäsenet
irtisanoutuvat
kunnanhallituksen jäsenyydestä.
3. Valtuutetut toimivat kuntalain 69 §:n mukaisesti edistäen
kunnan ja sen asukkaiden etua ja antavat kunnanjohtajalle
luottamuslauseen.
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4. Asian kiireellisyyden vuoksi kunnanhallitus valmistelee
aloitteen 1.4.2019 kokoontuvan kunnanvaltuuston listalle
ja valtuusto ottaa sen kiireellisenä käsittelyyn kuntalain 95
§:n mukaisesti.
Aloitteen käsittelyä varten on pyydetty ja saatu Suomen
Kuntaliiton lakimieheltä ohjeet aloitteen käsittelyä varten:
”Kuntalain 23 §:n perusteella kunnan asukkaalla on oikeus tehdä
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen voi
tehdä asiassa, joka kuuluu kunnan ”tehtäväkuvaan” ja on kunnan
päätettävissä ja järjestettävissä. Ei esimerkiksi voi tehdä aloitetta,
jossa esitetään, että autovero poistetaan kunnan alueella
myytävistä autoista. Autoverosta päättäminen ei ole kunnan
toimintaa. Aloite voi taas koskea esimerkiksi sitä, että kunnan
uimahalleissa annettaisiin alennus kaikille eläkeläisille,
rakennetaan päiväkoti, poistetaan terveyskeskusmaksut,
säilytetään lakkautusuhan alla oleva sivukirjasto tai rakennetaan
hidastustöyssy koulun edessä olevalle kadulle ym. ym. Aloite voi
siis koskea jotakin substanssiasiaa eikä yksittäisen asian
hallinnollista käsittelyä, jota varten on olemassa muutoksenhakua
koskevat säännökset. Kuntalain kommentaarissa (Harjula,
Prättälä: Kuntalaki -Tausta ja tulkinnat, 2015 s. 260) todetaan:
”Aloitteen voi tehdä kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Kunnan toiminta on määritelty 6.2 §:ssä niin, että se käsittää
kaiken toiminnan, jossa kunta on mukana. Aloitteen voi siten
tehdä esimerkiksi kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista
riippumatta siitä, millä tavoin ja kenen toimesta palvelut
tuotetaan.”
Suomen Kuntaliiton lakimies Kai Ketelimäen mukaan 1.4.2019
jätetty kuntalaisaloite ei koske ao. lainkohdan tarkoittamaa
kunnan toimintaa, ja siten sitä ei tarvitse ottaa käsiteltäväksi.
Edelleen on huomioitava, että aloite kohdistuu 31.5.2019
toimikautensa päättäneeseen kunnanhallitukseen ja valtuuston
puheenjohtajistoon.
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(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Suomen Kuntaliiton
lakimiehen ohjeistuksen jätettyyn aloitteeseen liittyen ja toteaa,
että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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100. Kuntalaisaloite ”Kansanäänestys Lemin kunnanhallituksen ja -valtuuston johtajiston
epäluottamuksesta ja erottamisesta”
Kunnanhallitus 6.5.2019 § 65
Kuntalaisaloitepalvelun kautta on kuntaan toimitettu 24.4.2019
Tuomo Savolaisen ja muiden allekirjoittajien tekemä
kuntalaisaloite ”Kansanäänestys Lemin kunnanhallituksen ja –
valtuuston johtajiston epäluottamuksesta ja erottamisesta”.
Aloitteen on allekirjoittanut 148 henkilöä ja määrä on 31.12.2018
ennakkoväkiluvun 3040 perusteella riittävä aloitteen käsittelyyn.
Kuntalain 23 §:n sekä hallintosäännön 153 §:n perusteella jos
vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on tehnyt aloitteen,
asia on otettava toimivaltaisen viranomaisen käsittelyyn
kuudessa kuukaudessa asian vireille tulosta. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Aloite allekirjoituksineen on liitteenä.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää lähettää
sen hallintopalveluille valmisteluun.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 100
Jätetyssä aloitteessa on esitetty seuraavaa:
1. Kunnallista kansanäänestystä kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston epäluottamuksesta jonka jälkeen
kunnanvaltuusto voi heidät erottaa.
2. Kunnanhallituksen jäsenet irtisanoutuvat kunnanhallituksen
jäsenyydestä.
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Aloitteen käsittelyä varten on pyydetty ja saatu Suomen
Kuntaliiton lakimies Kai Ketelimäeltä ohjeet aloitteen käsittelyä
varten:
Kansanäänestyksen toimittaminen on valtuuston vapaassa
harkinnassa. Kansanäänestys voidaan kuntalain 24.1 §:n
mukaan järjestää ”kunnalle kuuluvasta asiasta”. Tämän
edellytyksen
tulisi
täyttyä,
jotta
asia
voisi
tulla
kansanäänestysaloitteena
(kuntalaki
25
§)
valtuuston
ratkaistavaksi. Kansanäänestysmahdollisuutta on käytetty ”koko
kuntayhteisölle tärkeisiin asioihin” (Harjula-Prättälä: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat) kuten esimerkiksi kuntaliitoksiin, joita yli 90 %
kansanäänestyksistä on koskenut. Valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajiston erottaminen ei ole luonteeltaan tällainen
asia. Kysymys ei siten ole kuntalain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla
kunnalle kuuluvasta asiasta eikä siitä voitaisi kansanäänestystä
järjestää.
Edelleen on huomioitava, että aloite kohdistuu 31.5.2019
toimikautensa päättäneeseen kunnanhallitukseen ja valtuuston
puheenjohtajistoon.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Suomen Kuntaliiton
lakimiehen ohjeistuksen jätettyyn aloitteeseen liittyen ja toteaa,
että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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101. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 101
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa
toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Valtuusto on edellisen kerran käsitellyt kuntaan jätetyt aloitteet
18.6.2018 § 65.
Valtuuston kokousten yhteydessä ei ole jätetty aloitteita em.
käsittelyn jälkeen.
Aiemmista aloitteista keskeneräisenä on edelleen 18.12.2017
jätetty aloite tonttikaupan vauhdittamisesta. Jari Kahelin ja Antti
Junni ovat tehneet kuntalaisaloitteen, jonka Antti Junni jätti
valtuustossa 18.12.2017. Aloitteen valmistelun yhteydessä on
todettu, että kuituliittymien hankintaan ei ole määrärahaa ja
liittymän tarjoaminen kaupan päälle osalle tontinostajia ei ehkä
kohtele ostajia tasapuolisesti. Näistä syistä valmistelua ei
toistaiseksi ole jatkettu. Aloitteen osalta 18.6.2018 valtuustossa
on Antti Junni tehnyt esityksen, että kunnanhallitus tutkisi, miten
aloitteen ideaa kuituverkon hyödyntämisessä markkinoinnissa
voisi hyödyntää. Kati Buuri kannatti tuolloin selvityksen jatkamista
ja valtuusto päätti, että aloitetta ei todeta aloitteena loppuun
käsitellyksi.
Kuntaan on jätetty seuraavat kuntalaisaloitteet:
23.5.2018
Kai
Hakalan
kuntalaisaloite
oppilaiden
itsepuolustuskurssista. Sivistyslautakunta käsitteli aloitteen
11.9.2018 §39. Sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan
vuosittaiset
lukuvuosisuunnitelmat
laaditaan
opetussuunnitelman, annettujen resurssien sekä vuosittaisten
tavoitteiden mukaisesti.
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Mikäli itsepuolustukseen suunnatulle kerhotoiminnalle on
kysyntää ja sen järjestämiseen resurssit, koulut voivat
harkintansa mukaan esittää sellaista lukuvuosisuunnitelmassaan
järjestettäväksi.
1.4.2019 Tuomo Savolaisen jättämä kuntalaisaloite Lemin
kunnanhallituksen ja –valtuuston epäluottamuksesta sekä
24.4.2019
Tuomo
Savolaisen
jättämä
kuntalaisaloite
kansanäänestyksestä Lemin kunnanhallituksen ja -valtuuston
johtajiston epäluottamuksesta ja erottamisesta. Nämä molemmat
aloitteet on käsitelty kunnanhallituksessa 17.6.2019 Suomen
Kuntaliiton lakimieheltä saatujen ohjeiden mukaisesti (ohje
kursiivilla).
”Kuntalain 23 §:n perusteella kunnan asukkaalla on oikeus tehdä
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen voi
tehdä asiassa, joka kuuluu kunnan ”tehtäväkuvaan” ja on kunnan
päätettävissä ja järjestettävissä. Ei esimerkiksi voi tehdä aloitetta,
jossa esitetään, että autovero poistetaan kunnan alueella
myytävistä autoista. Autoverosta päättäminen ei ole kunnan
toimintaa. Aloite voi taas koskea esimerkiksi sitä, että kunnan
uimahalleissa annettaisiin alennus kaikille eläkeläisille,
rakennetaan päiväkoti, poistetaan terveyskeskusmaksut,
säilytetään lakkautusuhan alla oleva sivukirjasto tai rakennetaan
hidastustöyssy koulun edessä olevalle kadulle ym. ym. Aloite voi
siis koskea jotakin substanssiasiaa eikä yksittäisen asian
hallinnollista käsittelyä, jota varten on olemassa muutoksenhakua
koskevat säännökset. Kuntalain kommentaarissa (Harjula,
Prättälä: Kuntalaki -Tausta ja tulkinnat, 2015 s. 260) todetaan:
”Aloitteen voi tehdä kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Kunnan toiminta on määritelty 6.2 §:ssä niin, että se käsittää
kaiken toiminnan, jossa kunta on mukana. Aloitteen voi siten
tehdä esimerkiksi kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista
riippumatta siitä, millä tavoin ja kenen toimesta palvelut
tuotetaan.”
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Suomen Kuntaliiton lakimies Kai Ketelimäen mukaan 1.4.2019
jätetty kuntalaisaloite ei koske ao. lainkohdan tarkoittamaa
kunnan toimintaa, ja siten sitä ei tarvitse ottaa käsiteltäväksi.
Kansanäänestyksen toimittaminen on valtuuston vapaassa
harkinnassa. Kansanäänestys voidaan kuntalain 24.1 §:n
mukaan järjestää ”kunnalle kuuluvasta asiasta”. Tämän
edellytyksen
tulisi
täyttyä,
jotta
asia
voisi
tulla
kansanäänestysaloitteena
(kuntalaki
25
§)
valtuuston
ratkaistavaksi. Kansanäänestysmahdollisuutta on käytetty ”koko
kuntayhteisölle tärkeisiin asioihin” (Harjula-Prättälä: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat) kuten esimerkiksi kuntaliitoksiin, joita yli 90 %
kansanäänestyksistä on koskenut. Valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajiston erottaminen ei ole luonteeltaan tällainen
asia. Kysymys ei siten ole kuntalain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla
kunnalle kuuluvasta asiasta eikä siitä voitaisi kansanäänestystä
järjestää.
Kummankin Tuomo Savolaisen jättämän kuntalaisaloitteen
kohdalla
17.6.2019
kunnanhallituksen
esityslistan
päätösehdotuksen mukaan kunnanhallitus merkitsee tiedokseen
Suomen Kuntaliiton lakimiehen ohjeistuksen jätettyihin aloitteisiin
liittyen ja toteaa, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin.
Edelleen on huomioitava, että Savolaisen jättämät aloitteet
kohdistuvat
31.5.2019
toimikautensa
päättäneeseen
kunnanhallitukseen ja valtuuston puheenjohtajistoon.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603).
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
ehdottaa
kunnanvaltuustolle,
että
kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet ja
toteaa, että keskeneräisenä on edelleen Jari Kahelinin ja Antti
Junnin 18.12.2017 jättämä aloite, muilta osin kaikki jätetyt
aloitteet ovat loppuun käsiteltyjä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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102. Talouden väliraportti huhtikuun lopun tilanteessa
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 102
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti
huhtikuun lopun kirjanpidon perusteella. Valtuusto hyväksyi
talousarvioon muutoksia toukokuussa, niitä ei ole vielä otettu
osaksi tätä raporttia. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen huhtikuun 2019 talouden
toteuman ja saattaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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103. Keskusarkistonhoitajan määräaikaisen virkavalinnan vahvistaminen
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 103
Keskusarkistonhoitajan määräaikaiseen virkaan valittu Jesse
Savolainen on ilmoittanut ottavansa määräaikaisen viran vastaan
ja toimittanut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n
mukaisen
selvityksen
terveydentilastaan.
Selvitys
on
varaukseton. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä,
puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus vahvistaa 6.5.2019 §
keskusarkistonhoitajan
määräaikaisen
Virkasuhteessa on 6 kk koeaika.

53

tekemänsä
virkavalinnan.

Kunnanhallitus vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 308,84
€/kk.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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104. Täyttölupa varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen täyttämiseksi 1.9.2019
alkaen
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 104
Lemin kunnan vakinainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja on
irtisanoutunut 1.8.2019 alkaen. Erityisopettajan palveluita
annetaan sopimuksen mukaisesti Savitaipaleen kunnan
varhaiskasvatukseen siten, että erityisopettajan yksi työpäivä
viikossa on Savitaipaleella.
Varhaiskasvatuksen
erityisopettajat
ovat
varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoita. Varhaiskasvatuslaki 25 § (540/2018)
edellyttää,
että
kunnan
käytettävissä
on
oltava
varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaava määrä
erityisopettajan palveluita. Varhaiskasvatuslain 3 §:n (540 /2018)
mukaan yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa
lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista
tukea lasten kehityksen ja oppimisen pulmiin.
Tuen tarpeeseen tulisi vastata mahdollisimman varhain, jotta
lapsen iän ja kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kasvu ja
oppiminen voidaan taata.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on
kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena
erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Vuoden
2019
talousarvioon
on
varattu
määrärahat
varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaamiseen siten, että
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä voidaan täyttää
vakituisesti 1.9.2019.
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Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia
virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.
Varhaiskasvatuksen
erityisopettajan
toimen
vakituinen
täyttäminen kuuluu sivistystoimenjohtajalle Lemin kunnan
hallintosäännön § 34 mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja pyytää
kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää varhaiskasvatuksen
erityisopettajan toimi toistaiseksi 1.9.2019 alkaen. (valm.
sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
myöntää
täyttöluvan
varhaiskasvatuksen
erityisopettajan toimen täyttämiseksi 1.9.2019 alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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105. Muutos vuoden 2019 talousarvioon, sivistystoimen tietotekniset laitteistohankinnat
ilman leasing-rahoitusta
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 105
Lemin Koulukeskukselle on osoitettu talousarviossa 15 000 €
investointirahaa kalusteiden uusimiseen vuodelle 2019.
Talousarvioon on kirjattu, että tietotekninen laitteisto hankitaan
leasing-rahoituksella.
INF-luokka
(informaatioteknologia)
on laitteistoltaan ja
sisustukseltaan vanhentunut. Koulukeskuksen opetustilojen tarve
on muuttunut ja INF-luokka tarvitaan jatkossa myös yhden
opetusryhmän kotiluokaksi.
INF-luokan vanhentuneiden pöytäkoneiden tilalle tarvitaan
Chromebook -kannettavia, jotka ovat hankintahinnaltaan edullisia
(alle 300€/kpl) eikä leasing-rahoituksen käyttämiselle ole
perusteita. Näille laitteille hankitaan latausvaunu (n. 1.000€).
Lisäksi luokkaan on tarkoitus hankkia suuri kosketusnäyttö
(=ajanmukainen väline taulutyöskentelyyn), jonka hinta
jalustoineen ja asennuksineen on 4.460€.
Luokkaan
tehdään
maalaamalla
green-screen
-seinä
videotyöskentelyä varten kunnan omana työnä ja kalusteita on
suunniteltu hankittavaksi vuoden 2020 investointirahoituksella.
Sivistyslautakunnalle on lähetetty sähköisenä kokousmateriaalina
4.6.2019
leasing-rahoituksen
muuttaminen
omaksi
laitehankinnaksi. Sivistyslautakunnan jäsenet olivat yksimielisiä
ehdotuksen mukaisesta hankinnasta siten, että laitteita ei hankita
leasing-rahoitteisena.
Sivistystoimenjohtaja
esittää
kunnanhallitukselle
sivistyslautakuntaa kuultuaan Koulukeskuksen investointirahan
muuttamista siten, että tietotekniset laitteet hankitaan edellä
esitetyn suunnitelman mukaisesti omana laitehankintana 15.000
euron investointimäärärahan puitteissa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh.040 631 2605)
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että
sivistystoimen tietotekninen laitteisto voidaan tehdä ilman
leasingrahoitusta hyväksytyn 15.000 euron määrärahan
puitteissa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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106. Lemin kunnan yksityistieavustusten perusteet 2019
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 105
Maaseutulautakunnan
lakkauttamisen
jälkeen
toimivalta
yksityistieavustusten
myöntämisessä
on
siirretty
kunnanhallitukselle ja maaseutusihteerille. Hallintosäännön 22
§:n 2 momentin 26. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
kunnan myöntämien yksityistieavustusten jakoperusteista.
Yksittäiset avustuspäätökset tekee maaseutusihteeri.
Yksityistieavustusten jakoperusteiksi on valmisteltu seuraava
ohje:
Kunnan avustuksen saamiseksi tiekunnan on oltava perustettu ja
järjestäytynyt. Tiekunnan tiedot tulee olla ilmoitettuna
yksityistierekisterissä (maanmittauslaitos). Tiekunnan tiedot tulee
olla ilmoitettuna tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
Avustettavan tienosan pitää sijaita Lemin kunnan alueella.
Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella kunnan
avustus kohdistuu matkaan joka on Lemin kunnan alueella. Tien
varrella on vakituisia asuttuja asuntoja vähintään 1 kappale tai tie
on yhdystie. Asukkaat ovat väestörekisteriin merkitty ko.
kiinteistölle.
Tieluokkia on kolme ja tiekunta voi kuulua vain yhteen luokkaan.
TIELUOKAT:
1. Kahden yleisen tien yhdistävä ns. läpikulkutie, jolla on
huomattavan paljon liikennettä. Tien vaikutuspiirissä tulee
olla useampi asuttu talous, vähintään 2 kappaletta. Tien
pituuden
tulee
olla
vähintään
1
kilometri.
Kunnossapitoavustus 0,20 euroa/metri.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

17.6.2019

193

2. Vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon
liikennettä. Tien vaikutuspiirissä tulee olla ympärivuotisesti
asuttuja talouksia 2 kappaletta. Tien pituuden tulee olla
vähintään 1 kilometri. Kunnossapitoavustus 0,18
euroa/metri.
3. Pysyvän asutuksen pääsytie. Tien vaikutuspiirissä tulee
olla ympärivuotisesti asuttuja talouksia 1 kappale, tai tie on
yhdystie. Tien pituuden tulee olla vähintään 0,5 kilometriä.
Kunnossapitoavustus 0,17 euroa/metri.
Perusparannushankkeisiin
haetaan
erikseen
avustusta.
Avustuksessa käytetään harkintaa määrärahan puitteissa.
Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että
ympärivuotisessa
käytössä
ja
asukkaat
väestörekisteriin kyseiselle kiinteistölle.

kiinteistö on
on
merkitty

Lemin kunta tekee tietarkastuksia avustusta saaneilla
yksityisteillä. Tarvittaessa tiekuntien on toimitettava kirjanpitonsa
ja tilinpäätöksensä nähtäväksi. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostetut yksityistieavustusten
jakoperusteet ja toteaa, että hallintosäännön nojalla yksittäiset
avustuspäätökset tekee maaseutusihteeri.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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107. Teollisuustontin myynti Juvolan teollisuusalueelta
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 107
Kuntaan on 8.4.2019 saapunut ostotarjous tilasta 416-407-00010033. Kyseessä on tontti osoitteessa Pajatie 57, 54850
Kuukanniemi. Tontin koko on 0,2640 ha ja tarjottu hinta on 2.640
euroa.
Tarjoaja Sami Strid on ilmoittanut rakentavansa tontille lisätilaa
yritystoiminnalleen.
Kuntalain 14 §:n 6. kohdan mukaan valtuusto päättää
varallisuuden
hoidon
ja
sijoitustoiminnan
perusteista.
Hallintosäännön 22 §:n 2. momentin 2. kohdan mukaan
kunnanhallitus tai kunnanhallituksen määräämä toimielin tai
viranhaltija ratkaisee asian, joka koskee rakennustonttien ja maan
myymistä valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden
mukaisesti asemakaava- ja asuntoalueella. Kunnanvaltuusto ei
ole tällaisia yleisiä perusteita vahvistanut, joten myynnistä päättää
kunnanvaltuusto. Luonnos kauppakirjaksi on liitteenä. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta myy
tarjouksen mukaisesti Sami Stridille kiinteistön 416-407-00010033 hintaan 2.640 euroa ja että kunnanvaltuusto hyväksyy
allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen
kauppakirjan. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden
kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaistumisesta. Muutoin
kauppa katsotaan peruuntuneeksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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108. Eronpyyntö kunnanvaltuuston jäsenyydestä, Pekka Purtilo
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 108
Pekka Purtilo on toimittanut 11.6.2019 allekirjoitetun eronpyynnön
kunnanvaltuuston jäsenyydestä.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut
toimielin.
Valtuusto
myöntää
eron
valtuutetulle
ja
varavaltuutetulle.
Eron pätevyyden arviointi kuuluu tässä tapauksessa valtuustolle.
Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen
hoitamista vaikeuttava seikka. Purtilo esittää eronpyyntönsä
perusteiksi yli 60-vuoden iän ja vuodesta 1996 alkaneet
luottamustehtävät.
Eronpyyntö liitteenä.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää
eron
Pekka
Purtilolle
kunnanvaltuuston
jäsenyydestä.
Valtuustoon nousee varasijalta Marja Värtö.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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109. Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 109
Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa vt. kunnanjohtajan ja
talous- ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa,
ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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110. Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 110
Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat:
Hallintokunnat
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 15.5.2019
Viranhaltijapäätökset
- Rakennustarkastajan päätökset 5.6.2019 § 28,
7.6.2019 § 45 ja 12.6.2019 § 47-48
Muut
1. Eksote
- Hallituksen pöytäkirja 29.5.2019
2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Yhtymävaltuuston pöytäkirja 9.5.2019
3. Imatran kaupunki
- Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 21.5.2019
4. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
- Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös
5. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
- Yhtiökokouskutsu 4.6.2019
6. Kaakkois-Suomen poliisilaitos
- Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 22.5.2019
7. Lappeenrannan kaupunki
- Lupalautakunnan pöytäkirja 4.6.2019
8. Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen aluetoimisto
- Kutsunnat 2019
9. Väestörekisterikeskus
- Äänestysalueiden muuttamisen ilmoittaminen
maistraatille
(valm. keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, puh. 040 067
5635)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään
kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa
anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi myös seuraavat esityslistan jälkeen
saapuneet asiakirjat:
Hallintokunnat
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 13.6.2019
Viranhaltijapäätökset
- Rakennustarkastajan päätökset 12.6.2019 § 49 ja
17.6.2019 § 51
Muut
1. Eksote
- Valtuuston pöytäkirja 12.6.2019
- Hallituksen pöytäkirja 12.6.2019
2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Kuntayhtymän pöytäkirja 13.6.2019
3. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
- Suunnitelma joukkoliikenne määrärahan käytöstä
vuodelle 2019
4. Kuntaliitto
- Kuntien maksuosuudet Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen 2018 nettokuluista
5. Oikeusministeriö
- Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista
vuodelta 2019
6. PSR Palosuojelurahasto
- Päätös Paloaseman peruskorjauksesta
_________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 85, 86, 87, 88, 90, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 103
HallintolainkättöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:
Viranomainen:

Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2, 54710 Lemi
sähköposti: leminkunta@lemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
_______________________________________________________________________________________________
HANKINTAOIKAISUOHJE
Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Pykälät:
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä
kunnan jäsen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus,
Pykälät: 97, 98

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:

Valitusaika 14 päivää

Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen
asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Vaikutuksiltaan vähäisinä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on
toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai
alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös
on muuten lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on
vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom).
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee,
voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta.
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 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 valituskirjelmä. Valituskirjaan 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla
vastuulla lähetin välityksellä tai postitse.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan
saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle)
: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260
euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä
tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan.

