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167. Talouden väliraportti syyskuun lopun tilanteesta; määrärahamuutosesitys
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 167
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit
syyskuun lopun tilanteessa (poikkeuksena investoinnit, joiden
toteuma vastaa kirjanpidon 21.10.2020 tilannetta).
Kunnan omassa
toiminnassa
toimintatuotot
eivät
kerry
talousarviossa hyväksytyllä tavalla pitkälti koronaepidemiasta
johtuen. Sivistyslautakunta käsitteli talousarvion toteumaa
kokouksessaan 28.10.2020 ja päätti esittää talousarviomuutokseksi
50.000
euron
tulojen
alentamisen
varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen kohdalle. Sivistyslautakunta esittää katteeksi
vastaavaa
talousarviomuutosta
säästyneisiin
koulukuljetuskustannuksiin.
Budjetoitujen myyntivoittojen heikompaa kertymää paikkaa tuotoksi
kirjattu testamentti. Lisäksi on huomioitava, että tuottojen kertymää
tarkastellessa myönnetyt hankerahat on kirjattu tuloksi kirjanpitoon
kokonaisuudessaan etupainotteisesti. Hankkeiden kulut toteutuvat
mahdollisesti vielä tulevan vuoden 2021 aikana, jolloin hanketukea
siirretään vastaavasti ensi vuodelle.
Oman toiminnan toimintakulut ovat toteutuneet pieniä poikkeuksia
lukuun ottamatta talousarviossa hyväksytyllä tavalla.
Etelä-Karjalan
pelastuslaitos
laskuttaa
varallaoloriidan
sovintoesityksen mukaisena maksuosuutena Lemin kunnalta
45.352,97 euroa. Tästä on pakollisena varauksena kirjattu
Lappeenrannan kaupungin ilmoituksen mukaan vuoden 2019
tilinpäätökseen 4.130 euroa. Loppuosa noin 41.200 euroa tulee
rasittamaan tämän vuoden tulosta eikä siihen ole aikaisemmin
talousarviossa varauduttu. Tämän osalta esitetään talousarvioon
vastaavaa lisämäärärahaa.
Eksoten osalta voi olla odotettavissa lisäkuluja lähinnä takautuvan
noin 30 milj. euron palkkasaatavan osalta.
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Lemin osuus tästä on noin 650.000 euroa. Tämän osalta Eksotessa
selvitetään edelleen keinoja, jolla tästä lisäkulusta vältyttäisiin
kunnissa. Tässä vaiheessa ei vielä esitetä talousarviomuutosta tätä
varten.
Valtio on päättänyt kuudesta lisätalousarviosta kuluvalle vuodelle ja
seitsemäs on jo esitetty eduskunnalle. Jo tehtyjen lisätalousarvioiden
yhteenlaskettu lisäys Lemin kunnan valtionosuuksiin on noin 512.000
euroa. Määrä on pienentynyt kesäkuun lopun tilanteen
talousraportointiin verrattuna johtuen siitä, että verotulojen maksun
lykkäysmenettelyn kompensaatiota on vähennetty alun perin noin
250.000 euron summasta noin 55.000 euroon.
Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Lemille
ennustetaan noin 436.000 euroa heikompaa verotulokertymää
talousarvioon nähden. Suurin poikkeama on kunnallisveron kohdalla,
joten talousarviomuutos esitetään sitä vastaavasti.
Varovaisuuden periaatteella on syytä menetellä siten, että
verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu menetys ja lisätulo
vastaisivat toisiaan, joten talousarviomuutoksena esitetään 512.000
euron verotulojen kertymävajetta kunnallisveroon. Perusteena tälle
on edelleen jatkuva koronavirusepidemia ja sen vaikutukset yleisesti
verotulojen kertymään.
Ohessa esitetään tuloslaskelmatasoinen raportti koko kunnan osalta.
Se osoittaa 609.462 euron ylijäämää syyskuun lopussa. Eksoten
mahdollinen lisäkirjaus esim. pakollisen varauksen muodossa voi
heikentää tulosennusteen alijäämäiseksi.
Lisäksi ohessa on kaksi raporttia tulosalueitten talousarvion
toteumasta. Toisessa on käsitelty vain kunkin alueen ulkoisia tuloja
ja menoja. Toiseen on sisällytetty myös sisäiset tulot ja menot. Koska
sisäisten menojen kohdentamisessa laskentatapa on aiemmasta
hieman muuttunut, on syytä seurata rinnalla myös laskelmia, joista
sisäiset on eliminoitu pois.
Investointien toteumasta esitetään kirjanpidon tilanne 21.10.2020
hetkellä. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit syyskuun
lopun tilanteessa ja välittää raportoinnit eteenpäin valtuustolle
tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää
1) 41.200 euron lisämäärärahan pelastuslaitoksen varallaolokiistan
korvauksen mukaista maksuosuutta varten (kust.paikka 1070,
kirjanpidon tili 5340),
2) pienentää kunnan budjetoitua tuloverokertymää 512.000 eurolla
(kust.paikka 7000, kirjanpidon tili 7100) sekä
3) lisää peruspalvelujen valtionosuuden talousarviota 512.000
euroa (kust.paikka 7000, kirjanpidon tili 7520).
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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168. Sivistystoimen talouden toteuma 1.1. – 30.9.2020, lisämäärärahaesitys
Sivistyslautakunta 28.10.2020 § 58
Kunnan kirjanpito syyskuun loppuun asti on valmistunut juuri ennen
esityslistan lähettämistä.
Sivistystoimen toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma
syyskuun lopussa on 582.040,54 euroa (114,8 % talousarviosta) ja
ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2.570.420,89 euroa (64,8 %
talousarviosta). Ns. tasaisella vauhdilla toteumaprosentti olisi 75 %.
Sivistystoimen toimialalle kirjataan sisäisinä veloituksina hallinnon,
siivouksen, sisäisten tilavuokrien sekä ateriapalveluiden erät.
Toimintakulujen toteuma sisäiset erät mukaan lukien on
4.257.708,32 euroa (70,8 %) talousarviosta.
Tarkempi analyysi on esityslistaa kirjoittaessa vielä tekemättä.
Lautakunnalle valmistellaan kokoukseen tarkempi selvitys talouden
toteumasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että aiemmin raportoidut
havainnot huomioiden sivistystoimen toimialan talous on
kokonaisuutena toteutumassa talousarviossa hyväksytyllä tavalla
lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.
Tarkemmat
talousraportit
oheismateriaalissa. (Liitteet 1-3)

tulosalueittain

esitetään

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, p. 040 724 4603)
Vt. sivistystoimenjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta kuulee selvityksen toimialan talouden toteumasta
ja merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.
Lautakunnalle tehdään
kokouksessa esitys talousarvioon
esitettävästä muutoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
osalta.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Saatu selvitys merkittiin tiedoksi.
Lisäksi vt. sivistystoimenjohtajan esityksestä sivistyslautakunta
päätti esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
varhaiskasvatuksen tulosalueen asiakasmaksutulojen talousarviota
vähennetään 50.000 eurolla (kp 4215 5000€, kp 4220 10.000 €, kp
4225 30.000 € ja kp 4260 5.000€, kaikissa tili 3310) ja vastaavasti
perusopetuksen koulukuljetuksiin (kp 4009, tili 5281) varattua
määrärahaa pienennetään 50.000 eurolla.
_______

Kunnanhallitus 9.11.2020 § 168
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
esittää
edelleen
kunnanvaltuustolle,
että
varhaiskasvatuksen tulosalueen asiakasmaksutulojen talousarviota
vähennetään 50.000 eurolla (kp 4215 5000€, kp 4220 10.000 €, kp
4225 30.000 € ja kp 4260 5.000€, kaikissa tili 3310) ja vastaavasti
perusopetuksen koulukuljetuksiin (kp 4009, tili 5281) varattua
määrärahaa pienennetään 50.000 eurolla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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169. Määrärahan siirrot, teknisen lautakunnan esitys
Tekninen lautakunta 29.10.2020 § 31
Vuoden 2020 talousarviossa on varattu investointimäärärahaa 110
000 euroa rakennusteknisiin töihin (8382/1130 ja 8382/1135).
Rakennusteknisiin töihin on käytetty 122 380,09 euroa
(koulukeskuksen lattiakorjaukset ja kalusteet). Ruokahuollon
kalustoon on varattu investointimäärärahaa 30 000 euroa
(8311/1170). Ruokahuollon kalustohankinnoissa varauduttiin yhteen
valmistuskeittiöön siirtymiseen koulukeskukselle (hankintoja on mm.
ruokasalin lattiankorjaus, jakelutiskin muutos, iso sauvasekoitin ja
pakastehuone).
Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahavarausta vuoden
vaihteessa kesken jääneen paloaseman peruskorjauksen loppuun
saattamiselle. Vuonna 2019 nettomeno arvioidun tukiosuuden
jälkeen oli 18.192,33 euroa. Talousarviosta säästyi 31.807,67 euroa.
Kaikkiaan paloaseman korjauksen menot olivat 53.489,84 euroa,
saatu Palosuojarahaston tukiosuus 26.000 euroa ja nettomenoksi jäi
yhteensä 27.489,84 euroa. Vuoden 2020 nettomenon osuus on
9.297,51 euroa. Kunnassa ei ole siirtomäärärahakäytäntöä, joten
kullekin vuodelle tarvitaan uusi määräraha, jos kohde jää
keskeneräiseksi.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)
Teknisen johtajan päätösehdotus
Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja –
valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviossa ruokahuollon
kalustoon varatusta 30 000 euron investointimäärärahasta tulisi
siirtää 12 380,09 euroa rakennusteknisiin töihin sekä talousarvioon
investointiosaan lisätään paloaseman kohdalle menomääräraha
23200 euroa ja tulomääräraha 13900 euroa.
Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus 9.11.2020 § 169
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden
2020 talousarviossa ruokahuollon kalustoon varatusta 30.000 euron
investointimäärärahasta siirretään 12.380 euroa rakennusteknisiin
töihin sekä talousarvioon investointiosaan lisätään paloaseman
kohdalle menomääräraha 23.200 euroa ja tulomääräraha 13.900
euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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170. Tuloveroprosentti vuodelle 2021
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 170
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001)
mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Lemin kunta on tehnyt alijäämäisiä tilinpäätöksiä ja kumulatiivista eli
kertynyttä alijäämää on kertynyt vuodesta 2017 lähtien. Kunnan
tulee kuntalain mukaisesti saada taloutensa tasapainoon ja
syntyneet alijäämät katetuksi vuoden 2022 loppuun mennessä.
Talouden tasapainottamiseksi kunnassa on kuluvalle vuodelle ja
taloussuunnittelukaudelle laadittu talouden tasapainottamisohjelma. Tasapainottamiseen on sisältynyt mm. henkilötyövuosien
vähentämistä, ulkoistettujen toimintojen ottamista omaksi
toiminnaksi sekä kannattamattomien toimintojen uudelleen
järjestelyjä. Lisäksi kunnan kiinteistöomaisuutta on realisoitu.
Tasapainottamisohjelman
mukaisesti
kunta
korotti
tuloveroprosenttia kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä.
Maaliskuussa 2020 Suomessa alkanut koronaepidemia johti
poikkeusoloihin. Koronaepidemia on vaikuttanut talouden
kehittymiseen negatiivisesti erityisesti kohoavien terveydenhuollon
kustannusten takia. Lisäksi verotuloennusteet ovat valtakunnallisesti
heikentyneet merkittävästi. Kunnan omassa toiminnassa koronan
leviämisen
ehkäisemiseksi
suoritetut
rajoitustoimet
ovat
vaikuttaneet
budjetoitujen
toimintatuottojen
alhaisempana
kertymisenä
sekä
suunniteltujen
säästötoimenpiteiden
vähäisempinä toteutumisina esimerkiksi siitä johtuen, että
varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ryhmiä ei ole voitu
yhdistää tilapäisesti tilanteiden mahdollistaessa.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Valtio on tehnyt useita lisätalousarvioita kuluvalle vuodelle ja tilanne
voi olla samankaltainen vielä tulevana vuonna. Kuntalakiin on
esitetty muutos, jonka mukaan talouden tasapainottamiseen olisi
hakemuksesta mahdollista saada kaksi lisävuotta.
Viimeisimmän veroennustekehikon mukaiset verotilitykset vuosittain
ovat nykyisillä veroprosenteilla seuraavat (1000 €):
2020
2021
2022
2023
Kunnallisvero
9 416
9 902
9 768
10 019
Yhteisövero
453
538
477
456
Kiinteistövero
942
942
942
942
Yhteensä
10 812
11 382
11 187
11 417
Kunnan talouden tilanne on koronaepidemiasta johtuen
kokonaisuutena toteutumassa heikommin kuin mitä talouden
tasapainottamissuunnitelmassa on aiemmin päätetty. Tästä
huolimatta vuosi sitten päätettyjen merkittävien veronkorotusten
takia on syytä maltillisesti seurata valtakunnallista kehitystä ja
keskittyä edelleen vaikuttamaan oman toiminnan menokehitykseen
koronarajoitusten edellyttämien rajoitusten puitteissa ilman
lisäveronkorotuksia.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2021 vahvistetaan 22,00.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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171. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2021
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 171
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se
vahvistaa
varainhoitovuoden
tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit
määrätään
prosentin
sadasosan
tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä.
Kiinteistöverolain mukaan
vaihteluvälit ovat seuraavat:
-

kiinteistöveroprosenttien

hyväksytyt

vakituinen asuinrakennus 0,41 - 1,00
yleinen veroprosentti 0,93 - 2,00
muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,93 - 2,00
rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00
yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - 2,00
voimalaitos 0,93 - 3,10

Edellä mainituista kolme ensimmäistä on määrättävä ja loput
voidaan määrätä.
Lemillä ovat vuonna 2020 voimassa seuraavat veroprosentit:
-

yleinen kiinteistövero 1,40 %
vakituiset asuinrakennukset 0,53 %
muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30 %
yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %.

Lemillä korotettiin yleistä ja muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentteja kuluvalle vuodelle.
Korotuksilla on kerätty noin 100.000 euroa enemmän
kiinteistöverotuottoja. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh.
040 724 4603)
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta
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Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

9.11.2020

341

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
ehdottaa
kunnanvaltuustolle,
että
kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2021 vahvistetaan nykyiset
prosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero
1,40 %
- vakituiset asuinrakennukset
0,53 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset
1,30 %
- yleishyödyllinen yhteisö
0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka
4,00 %
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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172. Täyttölupa kirjastonhoitajan työvapaan sijaisuuteen
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 172
Kirjastonhoitajalle
28.2.2022.

on

myönnetty

työvapaa

ajalle

2.11.2020-

Kunnanhallituksen päätöksen 24.9.2018 §174 mukaan yli 3
kuukautta kestävään työ- tai virkasuhteeseen ottamiseen on
pyydettävä kunnanhallituksen lupaa.
Kirjastonhoitajan työvapaan hoitamisesta on keskusteltu mm.
kirjastotoimenjohtajan kanssa. Työvapaa ilmoitetaan haettavaksi
ainakin www.mol.fi -sivustolla sekä kirjastot.fi –sivuston
Ammattikalenterin Avoimet työpaikat –osastolla.
Hakuilmoitus
laaditaan yhdessä kirjastotoimenjohtajan kanssa.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kirjastonhoitajan työvapaan
sijaisuudelle selostusosassa kuvatulla tavalla.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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nimikirjaimet
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173. Kutilan kanavan rahoittaminen
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 173
Etelä-Karjalan liitto käynnisti Taipalsaarelle sijoittuvan Kutilan
kanavan toteuttamiseen tähtäävän suunnittelu- ja selvityshankkeen
huhtikuussa 2018. Hanke on jatkunut vuoden 2020 lokakuun
loppuun saakka.
Kutilan kanavan rakentamisen tavoitteena on sujuvoittaa
vesiliikennettä eteläisellä Saimaalla Pien- ja Suur-Saimaan välillä
sekä luoda uusia toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle, kuten alueen
risteilyliiketoiminnalle
ja
muille
matkailuohjelmaja
majoituspalveluille.
Kanavan yhteyteen on suunnitteilla lisäksi pumppaamoratkaisuja,
joiden avulla Suur-Saimaan vettä tullaan siirtämään Pien-Saimaalle,
erityisesti
rehevöitymisestä
kärsivälle
Maavedelle.
Kanavahankkeella tulee siten olemaan myös merkittäviä vaikutuksia
Pien-Saimaan vedenlaatuun ja alueen virkistys- ja muuhun käyttöön
sekä myös kiinteistöjen arvoon.
Sisävesiliikenteen
kehittämisohjelman
laatiminen
ja
kanavahankkeiden toteuttaminen yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.
Maakuntahallitus on perustanut hankkeen edistämistä varten
seurantaryhmän, jossa ovat edustettuna alueen kunnat ja eri
sidosryhmät. Ryhmä seuraa ja ohjaa hankkeen toteuttamista sekä
vaikuttaa erityisesti siihen, että hankkeelle saadaan riittävä valtion
tai muu ulkopuolinen rahoitus (vähintään 2/3).
Valmisteluhanke on edistänyt Kutilan kanavahankkeen luvitus- ja
rakennusvalmiuteen. Hankkeen valmisteluun sisältyvät myös
vesiluvan hakeminen sekä Kutilan ylittävän sillan tiesuunnittelun
käynnistäminen.
Kanavan
alle
jäävien
maa-alueiden
lunastusneuvottelut on myös käynnistetty Taipalsaaren kunnan
toimesta.
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Sillan (vapaa alituskorkeus 18 m) vaatiman tiesuunnitelman
toteuttaa puolestaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Etelä-Karjalan liiton johtama valmisteluhanke on nyt päättymässä,
joten Kutilan kanavan edistämiseksi on muodostettava vakaa
toimijataho, joka vie hankkeen läpi aina luvituksesta rakentamiseen
ja kanavan operointiin.
Koska kanava (2,4 m väylä) ei tule osaksi Saimaan syväväylää,
kanavia hallinnoiva valtion Väylävirasto ei rakenna kanavaa, eikä
myöskään ota siitä operointivastuuta. Kesällä valmistunut Kimolan
kanava (noin 21 M€) Kouvolassa on kaupungin hanke, johon valtion
rahoitus oli 2/3.
Taipalsaaren kunnan, Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan
liiton edustajien tapaamisessa 11.3. päädyttiin siihen, että paras
toimija hanketta toteuttamaan ja hallinnoimaan olisi yleishyödyllinen
ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö (Kutilan kanava Oy), jonka
pääosakkaina ovat Taipalsaaren kunta ja Lappeenrannan kaupunki.
Vähemmistöosakkaiksi esitettiin alkuvaiheessa Savitaipaleen ja
Lemin kuntia, myöhemmin esitys on sisältänyt myös Imatran,
Ruokolahden sekä Puumalan.
Perustettavan yhtiön osakepääomaksi esitetään 500 000 euroa, joka
jakaantuisi seuraavasti: Taipalsaaren kunta 225 000 euroa,
Lappeenrannan kaupunki 225 000 euroa, ja loput 50 000 euroa on
esitetty jaettavaksi mukaan lähtevien vähemmistöosakkaiden
kesken erikseen sovittavilla jakosuhteilla.
Kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin 15 miljoonaa
euroa. Tämä pitää sisällään kanavan, kanavan ylittävän sillan,
kanavan yhteyteen rakennettavan pumppaamon ja Kopinsalmen
pumppaamon. Vuodesta 2026 alkaen käyttömenojen kattamiseen
(vuoden 2020 hintataso) tarvitaan noin 140 000 € vuosittain. Tästä
noin puolet syntyy pumppaamojen ja vesistön laadun parantamiseen
liittyvistä tekijöistä.
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Yhtiön käyttömenot tulisi kattaa lähinnä Lappeenrannan ja
Taipalsaaren rahoituksella. Tavoitteena on, että kanava voitaisiin
siirtää pidemmällä aikavälillä valtion ylläpidettäväksi.
Hallitusohjelman
mukaisten
valtion
rahoitusneuvottelujen
käynnistämiseksi
kunnilta
tarvitaan
sitoumukset
kuntien
rahoitusosuuksien
osoittamisesta
kanavan
rakentamiseen
osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Sekä Lappeenrannan että
Taipalsaaren tulisi varata investointiohjelmiinsa 2,25 M€ määräraha
vuosille 2022-23 ja muiden osakkaiden yhteensä 0,5 M€ määräraha.
Kunnanvaltuustoilta toivotaan syksyn 2020 aikana päätöksiä
osakeyhtiön osakkuudesta sekä varautumisesta investointiin
tarvittavaan kuntarahoitukseen. Etelä-Karjalan liitto pyrkii osaltaan
siihen, että valtion ja/tai muu hankerahoitus on mahdollisimman
suuri, jotta kuntien omarahoitusosuus voisi olla myös esitettyä
pienempi. Sen varaan kuntien päätöksentekoa ei kuitenkaan voida
tässä vaiheessa rakentaa.
Savitaipaleen kunta sekä Imatran kaupunki ovat tehneet päätöksen,
etteivät ole valmiita osallistumaan pienosakkaana Kutilan
kanavayhtiöön.
Kunnan talouden tilanne edellyttää tarkkaa harkintaa erilaisten
uusinvestointien kohdalla. Hanke on sinällään kannatettava, mutta
Lemin osalta liikkumavara merkittäviin uusiin harkinnanvaraisiin
hankkeisiin mukaan lähtemiselle on vähäinen.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Lemin kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta ei osallistu
pienosakkaana Kutilan kanavayhtiöön.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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174. Kuntalaisaloite: ulkokuntoilulaitteiden hankinta Iitiän leikkipuistoon
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 174
Jarkko Ovaskainen on 1.11.2020 jättänyt Lemin kunnalle
kuntalaisaloitteen, jossa hän ehdottaa Iitiän uuden leikkipuiston
tyhjään tilaan ulkokuntoilulaitteita.
”Ensimmäisen kerran tätä ideoin jo 2017 syksyllä mutta kunnan
huonon taloustilanteen takia asiaa on lykätty. Kunta on nyt aloittanut
kehittää muita asutuskeskittymiä ja nyt on myös Iitiän vuoro.
Alueelle mahtuisi helposti 5-6 ulkokuntoilulaitetta palvelemaan
aikuisten ja miksei lastenkin kuntoilu tarpeita. Alue kehittyy tällä
hetkellä kovaa vauhtia ja tämä tukisi alueen muita aktiviteettejä
hyvin.”
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja päättää
lähettää aloitteen teknisen ja vapaa-aikatoimen valmisteltavaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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175. Ajankohtaiset asiat
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 175
•
•
•

Eksoten ja kuntien välinen neuvottelumenettelykokous 4.11.2020
Lemin kunnan kehittämiskeskustelu, ELY, kunta ja muut toimijat
4.11.2020
muut ajankohtaiset asiat

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen
ajankohtaisista asioista.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi vuoden 2021 talousarvion laadinnan
tilanne.
_______
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176. Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 176
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat:
1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
o Yhtymävaltuuston pöytäkirja 29.10.2020
2. Lappeenrannan kaupunki
o Lupalautakunnan pöytäkirja 27.10.2020
3. Valtionkonttori
o Kirje kunta ja kuntayhtymän päättäjille 21.10.2020
(valm. hallinnon asiantuntija Marjo Ruokoniemi, p. 040 067 5635)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen
tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin
toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 167 - 176

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään
osoitteeseen:
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 5, 54710 LEMI
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna.
Kunnanviraston aukioloajat:
•
tiistai klo 10.00 – 17.00
•
keskiviikko klo 08.00 – 15.00
•
perjantai klo 09.00 – 13.00

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
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

Valitusperusteet

Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
•
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
•
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituskirjassa on ilmoitettava
•
päätös, johon haetaan muutosta
•
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
•
muutosvaatimusten perustelut
•
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä,
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä
•
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
•
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituskirjat 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

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.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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