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LEMIN KUNTA

Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

Ma 27.5.2019 klo 19.00 – 19.51

KOKOUSPAIKKA

Koulukeskus, auditorio
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka
Tapanainen Matti
Nisonen Lasse

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Buuri Kati
Holopainen Petteri
Junni Antti
Junnikkala Mika
Karhu Anu
Kemppainen Teemu
Koivisto Juha
Konttinen Tuula
Mielikäinen Juha
Pesari Markku

Laurikainen Ritva
Ovaskainen Jarkko
Penttilä Arto
Purtilo Pekka
Rings Mervi
Sirkka Laura
Taipale Heikki
Tölski Jarmo
Värtö Nina
Värtö Marja

Mäkelä Johanna
Keskinen Sari
Vesterlund Tommy

Pöytäkirjanpitäjä, vt. kunnanjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Tekninen johtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 13 - 29

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Konttinen ja Juha Koivisto.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Johanna Mäkelä

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

Tarkastusaika

Lemillä 31.5.2019
Allekirjoitukset

Tuula Konttinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Paikka ja pvm

Lemillä 31.5.2019
Virka-asema

Keskusarkistonhoitaja

Juha Koivisto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

13.

27.5.2019
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
1.6.2019 – 31.5.2020

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 75
Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan
ja
tarpeellisen
määrän
varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Voimassa olevan hallintosäännön 72 §:n mukaan puheenjohtajisto
valitaan 1 vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on 2
varapuheenjohtajaa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2020.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 13
Päätös

Keskustelun aikana Arto Penttilä ehdotti kunnanvaltuuston
puheenjohtajaksi Veli-Pekka Okkoa. Jarmo Tölski ehdotti I
varapuheenjohtajaksi Matti Tapanaista. Marja Värtö ehdotti II
varapuheenjohtajaksi Antti Junnia. Muita ehdotuksia ei tullut.
Puheenjohtaja
totesi,
että
valtuuston
puheenjohtajaksi
ja
varapuheenjohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt toimikaudeksi
1.6.2019-31.5.2020:
Valtuuston puheenjohtajaksi Veli-Pekka Okko
Valtuuston I varapuheenjohtajaksi Matti Tapanainen
Valtuuston II varapuheenjohtajaksi Antti Junni.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

14.

27.5.2019
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Kunnanhallituksen vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 76
Kunnanvaltuuston
5.6.2017
§
31
päätöksen
perusteella
kunnanhallituksen toimikausi oli päätetty kahden vuoden mittaiseksi ja
toimikausi päättyy 31.5.2019.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän
jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kuntalain § 32 perusteella toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi tai kuntalaissa toisin säädetä.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet.
Kunnallisissa toimielimissä, valtuustoa lukuun ottamatta, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Kuntalain 73§:n perusteella vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1)
2)
3)
4)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

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

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

27.5.2019
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi
vuotta (1.6.2019 -31.5.2021)
- kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 14
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen toimikausi
on kaksi vuotta (1.6.2019-31.5.2021).
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen
jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

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

Ritva Laurikainen
Arto Penttilä
Heikki Taipale
Tuula Konttinen
Teemu Kemppainen
Tarja Husu-Tuuliainen
Laura Sirkka

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

15.

27.5.2019
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Sivistyslautakunnan vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 77
Kunnanvaltuuston
5.6.2017
§
35
päätöksen
perusteella
sivistyslautakunnan toimikausi oli päätetty kahden vuoden mittaiseksi ja
toimikausi päättyy 31.5.2019.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kuntalain § 32 perusteella toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi tai kuntalaissa toisin säädetä.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet.
Kunnallisissa toimielimissä, valtuustoa lukuun ottamatta, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- kunnanvaltuusto päättää, että sivistyslautakunnan toimikausi on kaksi
vuotta (1.6.2019 -31.5.2021)
- kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan 7 jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 15
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että
toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2019-31.5.2021).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

sivistyslautakunnan

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

Varajäsen

Anu Karhu, puheenjohtaja
Laura Sirkka, varapuheenjohtaja
Teemu Kemppainen
Tuula Konttinen
Jarkko Ovaskainen
Jari Kahelin
Nina Värtö
_________

Ritva Lehtonen
Lasse Lehtimäki
Mika Junnikkala
Jaana Koskinen
Petteri Holopainen
Jukka-Pekka Laitinen
Helena Kaittola

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.

27.5.2019
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Teknisen lautakunnan vaali 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 78
Kunnanvaltuuston 5.6.2017 § 33 päätöksen perusteella teknisen
lautakunnan toimikausi oli päätetty kahden vuoden mittaiseksi ja
toimikausi päättyy 31.5.2019.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on
seitsemän
jäsentä,
joista
valtuusto
valitsee
lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain § 32 perusteella toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi tai kuntalaissa toisin säädetä.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet.
Kunnallisissa toimielimissä, valtuustoa lukuun ottamatta, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan toimikausi on
kaksi vuotta (1.6.2019 -31.5.2021)
- kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 7 jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 16
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen lautakunnan
toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2019-31.5.2021).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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Puheenjohtajan ehdotuksesta ja poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen
mukaisesti
kunnanvaltuusto
valitsi
yksimielisesti
tekniseen
lautakuntaan
jäsenet,
henkilökohtaiset
varajäsenet
sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Heikki Taipale, puheenjohtaja
Arto Penttilä, varapuheenjohtaja
Tarja Husu-Tuuliainen
Mika Junnikkala
Jukka-Pekka Laitinen
Ritva Laurikainen
Mervi Rings
_________

Jouni Punkka
Markku Pesari
Nina Värtö
Panu Ovaska
Jari Kahelin
Heli Kärmeniemi
Sari Papinniemi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

17.

27.5.2019
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Maksuvalmiuden turvaaminen, Kuntatodistusohjelman limittimäärän korottaminen

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 73
Vuoden 2019 talousarviossa määrätty, että talous- ja hallintojohtajalla
on hallintosäännön 24 §:n nojalla oikeus maksuvalmiuden
turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi
ottaa tilapäisrahoitusta enintään 800.000 euroa, ellei valtuusto erikseen
muuta päätä.
Käytännössä
edellä
mainittu
tarkoittaa
500.000
euron
kuntatodistusohjelmaa sekä kahteen pankkitiliin liitettyä 150.000 euron
limiittiä.
Verotilityksissä kuntaan tulevien verotilitysten (tulojen ja menojen netto)
osalta on tapahtunut muutos verottajan otettua käyttöön aiempaa
reaaliaikaisempi tilitysjärjestelmä. Kuukausittaisilla verotilityksillä
vaihteluineen on merkittävä vaikutus kunnan maksuvalmiuteen.
Kuntatodistusohjelman käyttäminen on tällä hetkellä hyvin edullinen
tapa hoitaa maksuvalmius. Kuluvan vuoden talousarviolaina 850.000
euroa on nostettu ja tällä hetkellä maksuvalmius on kohtalainen. Ennen
lainan nostamista oli välillä tilanne, että lähes kaikki limiitit olivat jossain
vaiheessa käytössä. Kunnan maksujen hoitamisen turvaamiseksi on
kuitenkin syytä nostaa lyhytaikaisen lainalimiitin määrää. Limiitin
nostaminen edellyttää lainvoimaista valtuustotasoista päätöstä ja sen
vuoksi se tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tarpeen realisoitumista.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuntatodistusohjelman
limiittimäärä nostetaan 1.000.000 euroon nykyisestä 500.000 eurosta.
Limiittimäärän nostamisen jälkeen käytettävän tilapäisrahoituksen
enimmäismäärä nousee pankkitilien limiitit mukaan lukien yhteensä 1,3
milj. euroon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 17
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

18.

27.5.2019
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Lemin Vanhustentuki ry:n lainan takauksen ajan jatkaminen

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 74
Kunnanvaltuusto on myöntänyt 15.6.2009 omavelkaisen takauksen
Kuntien eläkevakuutuksen myöntämälle 200.000 euron lainalle, lainaaika 10 vuotta.
Kuntien eläkevakuutus pyytää vahvistamaan takauksen voimassaolon.
25.3.2019 päivätyn ilmoituksen mukaan lainan jäljellä oleva pääoma on
20.000 euroa. Lainan lyhennysohjelman mukaan laina on kokonaan
maksettu 6.10.2019.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta jatkaa Kuntien
eläkevakuutuksen Lemin Vanhustentuki ry:lle myöntämän lainan nro
20090270 omavelkaista takausta 6.10.2019 eli viimeisen maksuerän
suorittamishetkeen asti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 18
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

19.

27.5.2019
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Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Kunnanhallitus 6.5.2019 § 61
Kunnanvaltuuston 1.4.2019 §:ssä 7 tekemän päätöksen perusteella
talousja
hallintojohtaja
toimii
kunnan
virkaa
tekevänä
kunnanjohtajana. Kunnan hallintosäännön mukaan talous- ja
hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena ja päinvastoin. Kunnassa
on aina oltava kunnanjohtajan toimivaltaa käyttävä viranhaltija, joten
luonnollisten virkavapaiden yms. takia on tarpeen lisätä tekninen
johtaja hallintosäännön 14. pykälään.
Jotta asiakirjat saadaan allekirjoitetuksi asianmukaisesti, on
varmentajien eli toisen nimen allekirjoittajien määrää lisättävä.
Hallintosääntöön esitetään muutettavaksi seuraavat muutokset:
14 § Kunnanjohtaja
Muutos toiseen kappaleeseen:
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen
toimii ensisijaisesti talous- ja hallintojohtaja ja järjestyksessä toisena
tekninen johtaja.
155 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Muutos kolmeen ensimmäiseen kappaleeseen:
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja
sitoumuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja tai asianomainen
toimialajohtaja, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin tekninen johtaja
tai sivistystoimenjohtaja.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa
kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja tai asianomainen
toimialajohtaja tekninen johtaja tai sivistystoimenjohtaja.
Talous- ja hallintojohtaja toimii kunnan nimenkirjoittajana ja asiakirjojen
allekirjoittajana tapauksissa, joissa kunnanjohtaja on esteellinen tai
estynyt. Mikäli myös talous- ja hallintojohtaja on esteellinen tai estynyt,
toimii allekirjoittajana tekninen johtaja. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön
pykäliin 14 ja 155 tehdään edellä kuvatut muutokset.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 19
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Eräiden metsäkiinteistöjen myynti

Kunnanhallitus 6.5.2019 § 63
Kunnanhallitus päätti 14.1.2019 §:ssä 8 laittaa myyntiin seuraavat
kiinteistöt:
416-404-4-114 Nikamäki, koko kiinteistö
416-413-3-93 Torpparinne, 2 palstaa
416-423-3-28 Ahola, koko kiinteistö
416-431-3-66 Hikinen, koko kiinteistö
416-438-1-34 Tuulikinharju, koko kiinteistö
Kiinteistöistä
oli
pyydetty
arviot
Etelä-Karjalan
Metsänhoitoyhdistykseltä. Arviota käytettiin pohjana myyntihinta-arvion
määrittelyssä.
Palstat/kiinteistöt laitettiin
Metsätilojen välityksellä.

julkiseen

myyntiin

Kaakkois-Suomen

Kaikkiaan tarjouksia tuli 30 kpl. Yhteenveto tarjouksista on ohessa.
Valtuustolle hyväksyttäväksi esitettävät kauppakirjat on laadittu
kustakin kiinteistöstä saadun korkeimman tarjouksen perusteella.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisten kauppakirjojen
mukaiset kiinteistökaupat siten, että
Kiinteistöt Nikamäki 3,588 ha (38.123 €) , Torpparinteen 2 palstaa noin
4,4 ha (26.199 €) ja Tuulikinharju 0,945 ha (12.990 €) myydään
Tuomas Kiljuselle saatujen tarjousten perusteella, yhteenlaskettu hinta
yhteensä 77.312,00 euroa ja
Kiinteistö Ahola 3,925 ha myydään Andrei Pisarenkolle hintaan
40.020,00 euroa ja
Kiinteistö Hikinen 16,29 ha myydään Tornator Oy:lle hintaan 84.700
euroa.
Valtuusto päättää lisäksi, että tarvittaessa kunnanhallitus saa tehdä
teknisluonteisia korjauksia tässä esitettyihin kauppakirjoihin.
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Päätös
Käydyn keskustelun kuluessa vt. kunnanjohtaja kertoi, että Ahola
-nimisen kiinteistön osalta on tarjousten yhteenvedossa lisätietoina
kerrottu seuraavaa: ”Kiinnostus liittyä Suontakaisen kalastuskuntaan.
Sitä myötä kiinnostus osallistua parantamaan Kivijärven vedenlaatua.”
Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus hyväksyi tehdyn
päätösesityksen siten, että kauppakirjat on allekirjoitettava kolmen
kuukauden kuluessa valtuuston lainvoimaistumisesta. Muuten kauppa
katsotaan peruuntuneeksi.
Lisäksi kunnanhallitus
kauppakirjaan lisätään
mukaisesti.
_________

päätti, että Ahola -nimisen
”kaupan tarkoitus” tarjouksen

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 20
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus

Valtuusto

kiinteistön
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LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

21.

27.5.2019

38

Eronpyyntö kunnanhallituksen jäsenyydestä

Kunnanhallitus 6.5.2019 § 66
Pekka Purtilo on 18.4.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa
kunnanhallituksen
jäsenyydestä,
kunnanhallituksen
edustajan
tehtävästä teknisessä lautakunnassa sekä Lemin Lämpö Oy:n kunnan
edustajan tehtävästä. Eronpyyntö liitteenä.
Kunnanvaltuusto
on
5.6.2017
§:ssä
31
päättänyt,
että
kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy 31.5.2019.
Kunnanvaltuuston kokous pidetään 27.5.2019 ja siinä valitaan uudet
kunnanhallituksen jäsenet seuraavalle kahdelle vuodelle.
Kunnanhallituksen edustajat lautakuntiin on valittu samalle
toimikaudelle kunnanhallituksen kokouksessa 19.6.2017 § 107.
Kunnan edustajat yhteisöissä on myös valittu kunnanhallituksen
päätöksellä 19.6.2019 §:ssä 110 kahden vuoden toimikaudelle,
toimikauden päättyessä 31.5.2019. (valm. talous- ja hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus myöntää eron Pekka Purtilolle kunnanhallituksen
edustajan tehtävästä teknisessä lautakunnassa sekä Lemin Lämpö
Oy:n kunnan edustajan tehtävästä.
Kunnanhallitus päättää uusista edustajista kunnanvaltuuston
kokouksen 27.5.2019 jälkeen eli sen jälkeen kun uudet
kunnanhallituksen jäsenet on valittu.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Pekka
Purtilolle kunnanhallituksen jäsenyydestä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 21
Päätös

Keskustelun kuluessa Jarmo Tölski esitti Keskustan valtuustoryhmän
ehdotuksena, että eroa ei myönnetä, koska esitetyt perustelut eivät ole
riittäviä.
Käydyissä keskusteluissa todettiin myös, että nykyisen
kunnanhallituksen toimikausi päättyy 31.5.2019.
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Valtuuston puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
ehdotuksesta poikkeava ehdotus valtuustoryhmän toimesta, on asiasta
äänestettävä. Kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja Jarmo
Tölskin esittämää Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät
EI.
Asiasta
suoritettiin
nimenhuutoäänestys.
Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä.
Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja
totesi,
että
äänestystuloksen
perusteella
kunnanvaltuusto ei myönnä Pekka Purtilolle eroa kunnanhallituksen
jäsenyydestä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Eksote-kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistyön ja talouden
tasapainotussuunnitelman valmistelun käynnistäminen

Kunnanhallitus 8.4.2019 § 43
Sosiaalija
terveydenhuollon
kokonaisuudistuksen
sekä
maakuntavalmistelun
kariuduttua
Etelä-Karjalan
sosiaalija
terveydenhuollon
kuntayhtymän
(Eksote)
jäsenkunnat
ovat
käynnistämässä
valmistelua
kuntayhtymän
perussopimuksen
päivittämiseksi. Perussopimuksen päivittäminen on katsottu lisäksi
tarpeelliseksi paitsi uudistuneen kuntalain säännösten huomioon
ottamiseksi, myös kuntayhtymän omistajaohjauksen ja jäsenkuntien
maksuosuuksien
määräytymisperusteiden
tarkentamiseksi.
Uuden perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 korvaten
samalla nyt voimassa olevan kuntayhtymän perussopimuksen.
Jäsenkuntien yhteinen tavoite on, että kaikki Etelä-Karjalan kunnat
siirtävät uudistuvalla perussopimuksella edelleenkin sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun kokonaisuudessaan
Eksote-kuntayhtymälle.
Mahdollisia
kuntakohtaisia
poikkeuksia
järjestämisvastuun siirtämisessä ei ole tarkoitus toteuttaa muilta osin,
kuin mahdollisesti työllisyyden, työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä
kuntouttavan työtoiminnan palveluissa sikäli, kun joku jäsenkunnista
haluaisi
em.
palveluja
siirtää
omaksi
toiminnakseen.
Jäsenkuntien yhteinen tavoite on niin ikään se, että jäsenkuntien
maksuosuusjärjestelmä saadaan uudistettua vastaamaan nykyistä
ajantasaisemmin ja paremmin aiheuttamisperiaatetta, kuitenkin siten,
että ns. varallaolopalveluja koskevat kustannusvastuut jakautuisivat
jäsenkunnille käytöstä riippumattomasti ja oikeudenmukaisesti.
Uudistettavan maksuosuusjärjestelmän valmistelua varten on tarkoitus
hankkia
ulkopuolista,
riippumatonta
asiantuntija-apua.
Vuoden 2019 nykyiseen perussopimukseen perustuvat maksuosuudet
vahvistetaan
palvelusopimusten
hyväksymisen
yhteydessä.
Kuntayhtymän arvio sote-kustannusten korotuspaineista EteläKarjalassa ei vastaa alueen kuntien tulevien vuosien maksukykyä.
Perussopimuksen päivityksen yhteydessä on samalla tarpeen
valmistella alueen kuntien maksukykyyn perustuva yhteinen
suunnitelma kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta, ottaen
huomioon myös pian käynnistyvän uuden eduskunnan vaalikauden
hallitusohjelmalinjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämisen tulevaisuudesta.
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Perussopimuksen
ja
maksuosuuksien
määräytymisperusteiden
muuttaminen
kuntien
päätöksellä
edellyttää
käytännössä
yksimielisyyttä, vaikka kuntalain 57 §:n mukaan kuntayhtymän
perussopimuksen muuttamiseen riittäisi vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista,
koska
lakisääteisessä
yhteistoiminnassa
(sairaanhoitopiiri) jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan velvoittaa
uusien vapaaehtoisten (sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu)
tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä
edellä kuvatun Eksote-kuntayhtymän perussopimuksen sekä
maakunnan sote-palvelujen ja talouden tasapainotusohjelman
valmistelutyön käynnistämisen esittelytekstissä mainittujen tavoitteiden
mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 22
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Sivistyslautakunnassa, kunnanhallituksessa sekä kunnanvaltuustossa
on tehty 1.4.2019 lähtien joitakin päätöksiä, joilla on tiedetty olevan
muutosvaikutuksia kuluvan vuoden talousarvioon. Muutosesitykset
tuodaan kunnanvaltuustolle koostetusti tähän yhteen pykälään
seuraavaan eli toukokuun valtuuston käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuuston 1.4.2019 § 7 tekemällä päätöksellä kunnanjohtajan
virkasuhde päättyi 15.4.2019. Kunnanjohtaja oli myös oikeutettu
saamaan johtajasopimuksen mukaisen erokorvauksen. Erokorvaus
vastaa kunnanjohtajan 8 kuukauden palkkaa. Ajanjakso lasketaan
2.4.2019 alkaen. Tähän korvaukseen käytetään talousarvioon
kunnanjohtajalle varattua palkkamäärärahaa eli muutosta ei siltä osin
tarvitse tehdä.
Kunnanhallituksen 6.5.2019 §:ssä 62 tehdyllä päätöksellä vt.
kunnanjohtajalle maksetaan 1.134,19 euroa/kk korotusta ja tekniselle
johtajalle korotusta 491,95 euroa/kk 2.4.2019 alkaen. Nämä korotukset
ovat voimassa enintään siihen asti kunnes uusi valittava kunnanjohtaja
on ottanut viran vastaan tai muutoin toisella päätöksellä muutetaan.
Varovaisuuden periaatteella talousarviomuutos on laskettu 31.12.2019
asti. Lisämääräraha vt. kunnanjohtajan osalta on sivukulut huomioiden
12.250 euroa ja teknisen johtajan osalta 5.310 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa on hyväksytty investointiosaan 20.000
euroa asiahallintajärjestelmän hankkimiseen. Henkilöstöltä saadun
palautteen perusteella johtoryhmässä päädyttiin siihen, että ennen
varsinaisen asiahallintajärjestelmän käyttöönottoa hankitaan kaikille
työssään tekstinkäsittelyä tai taulukkolaskentaa säännöllisesti
tarvitseville Microsoft Officen toimisto-ohjelmat. Näiden käyttöönotto ja
hallinta
ovat
edellytys
varsinaiselle
asiahallintajärjestelmälle.
Asiahallintajärjestelmän
käyttöönotto
edellyttää
myös
arkistonmuodostussuunnitelman läpikäyntiä ja muita selvitystöitä.
Näistä syistä johtuen asiahallintajärjestelmän käyttöönotto on siirrettävä
vuodelle 2020. Microsoft Officen lisenssien hankinnan arvo 4.032,31
euroa (alv 0 %) jää alle pienhankintarajan ja sen vuoksi hankinta
kirjataan käyttötalouden kuluksi. Lisäksi tarvitaan koulutusta, johon
varataan noin 1.000 euroa.
Kunnanhallitus päätti 24.4.2019 § 48 hankkia sisäisen tarkastuksen
hintaan 8.445 euroa (alv 0 %), sekä matkakulut verohallinnon
verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan ohjeen mukaan.
Hankinta päätettiin kattaa asiahallintaohjelmistoon varatulla edellä
selostetulla tavalla säästyvällä määrärahalla.
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Sivistyslautakunta käsitteli kuntosalin järjestämiseen liittyvää asiaa
kokouksessaan 15.5.2019 § 31. Mikäli kunnanvaltuusto myöntää
tarvittavan lisämäärärahan, vapaa-aikatoimi solmii vuokrasopimuksen
Lpr Invest Oy:n kanssa 1.7.2019 alkaen ja tavoitteena on järjestää
kuntosali kuntalaisten käyttöön 1.8.2019 alkaen osoitteessa
Teollisuustie 1, Lemi. Kustannuksia syntyy mm. vanhojen laitteiden
puhdistamisesta ja siirtämisestä, vuokratilan lukituksen muutoksesta,
valvontaan liittyvistä kustannuksista ja pienemmistä tarvikehankinnoista
arviolta noin 10.000 euroa (alv 0 %) sekä uusien laitteiden hankinnoista
noin 10.000 euroa.
Edellä selostetut talousarviomuutokset ovat kootusti:
Käyttötalous:
Kust.paikka/tili
euroa
Palkkakustannukset vt. kj 1065/4010
10.200
1065/sivukulut talousarviossa
2.050
kaikki tilille 4530
Palkkakustannukset
5115/4010
4.425
tekninen johtaja
5115/sivukulut talousarviossa
885
kaikki tilille 4530
Microsoft Office-toimisto- 1125/5350
4.000
ohjelmat
1125/5320
1.000
Sisäinen tarkastus
1060/5355
10.000
Kuntosalitoiminnan aloitus 4164/5350
5.000
Investointiosa:
Asiahallintajärjestelmä
Ei hankinta v 2019
-20.000
Vapaa-aikatoimen
Vapaa-aikatoimen
15.000
laitehankinnat
kalustoinvestoinnit
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2019
talousarvioon edellä esittelytekstissä selostetut toimintamuutokset sekä
niistä johtuvat määrärahamuutokset:
Käyttötalous:

Kust.paikka/tili

Palkkakustannukset
vt. kj

1065/4010
1065/sivukulut talousarviossa
kaikki tilille 4530
5115/4010
5115/sivukulut talousarviossa
kaikki tilille 4530
1125/5350
1125/5320
1060/5355
4164/5350

Palkkakustannukset
tekninen johtaja

Microsoft Office
-toimisto-ohjelmat
Sisäinen tarkastus
Kuntosalitoiminnan
aloitus
Investointiosa:
Asiahallintajärjestelmä Ei hankinta v 2019
Vapaa-aikatoimen
Vapaa-aikatoimen
laitehankinnat
kalustoinvestoinnit

Päätös

euroa (+ lisää/
-pois)
+10.200
+ 2.050
+ 4.425
+ 885
+ 4.000
+ 1.000
+10.000
+5.000

-20.000
+15.000

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 23
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Laajakaistalain vuoden 2019 kuntaosuuden maksaminen Saimaan Kuitu Oy:lle

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 71
Saimaan Kuitu Oy:n valokuituverkon rakentaminen on tapahtunut
vuosina 2017-2019 valtion, kuntien ja liittyjien rahoituksella. Saimaan
Kuitu Oy sai kesällä 2017 voimaan tulleen laajakaistalain mukaiset
tukipäätökset Viestintävirastolta Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin
laajakaista-hankkeille.
Lemin
kunnanvaltuusto
on
myöntänyt
laajakaistalain mukaisen omarahoitusosuuden (33 %) hankkeelle.
Tukikelpoinen, Viestintäviraston hyväksymä, kustannusarvio on Lemin
osalta 3.855.205,60 euroa, josta kunnan osuus on 1.272.217,80 euroa.
Saimaan Kuitu Oy on rakentanut vuosina 2017-2018 edullisemmin
valokuituverkkoa
kuin
vuoden
2017
syksyllä
tehdyssä
kustannusarviossa oli arvioitu. Samalla vuoden 2019 osalta
laajakaistahankkeen kustannusarvio Lemin hankkeen osalta alittunee
arviolta noin 140.000 eurolla. Lopullinen laajakaistalain mukainen
kuntaosuuden alitusrahamäärä saadaan selville vasta, kun Saimaan
Kuitu Oy tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille viimeisen
maksuhakemuksen vuoden 2019 lopussa ja Liikenne- ja
viestintävirasto on sen vahvistanut.
Alun perin Lemin kunnan ja Saimaan Kuidun laajakaistalain sopimusta
oli tarkoitus arvioida Lemin kuntaosuuden määrän osalta kesäkuussa
2019 vuoden 2017 heinäkuun 15. päivänä voimaan astuneen
laajakaistalain mukaisesti, jolloin Saimaan Kuidun olisi pitänyt jättää
loppumaksu-hakemus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
Laajakaistalaki on kuitenkin muuttunut voimaan tulonsa jälkeen ja nyt
rakentamista voidaan jatkaa jopa vuoden 2020 puolelle. Saimaan
Kuidun tavoitteena on jättää loppumaksatushakemus Liikenne- ja
viestintävirastolle vuoden 2019 lopussa.
Yhtiö ehdottaa kunnalle, että Saimaan Kuitu voi laskuttaa
laajakaistalain vuoden 2019 Lemin kuntaosuuden 190.832,68 euroa
kokonaisuudessaan ja yhtiö voi jatkaa Lemin valokuituverkon
rakentamista muuttuneen laajakaistalain turvin. Lemin kunnan
myöntämää laajakaistalain kuntarahoitusta ei palauteta kunnalle, vaan
käyttämättä jäävän kuntarahoituksen Saimaan Kuitu Oy voi ohjata
liittyjien omarahoitusosuuteen sekä tukikelvottomiin kustannuksiin.
Kunnan rahoitusosuus ei täten muuttuisi myönnetyn rahamäärän
osalta, vaan rahoituksen käyttötarkoitus tältä osin muuttuisi.
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Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi kuvaus laajakaistalain
rahoituksesta ja rahoitusmuutoksesta. Lisäksi liitteenä on Saimaan
Kuitu Oy:n kirjelmä asiasta.
Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen saapuu
kokoukseen selvittämään lisää tätä asiaa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
Saimaan Kuitu voi laskuttaa laajakaistalain vuoden 2019 kuntaosuuden
kokonaisuudessaan ja kunnan jo hyväksymää laajakaistalain mukaista
hankkeen kuntarahoitusosuutta ei palauteta kunnalle, vaan käyttämättä
jäävä
rahoitus ohjataan
liittyjien
laajakaistalain
mukaiseen
omarahoitusosuuteen sekä tukikelvottomien alueiden rakentamisen
kustannusten kattamiseen. Saimaan Kuitu Oy:n on toimitettava
hankkeen valmistumisen jälkeen Lemin kunnalle Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin hyväksymä hankkeen loppulaskelma.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juha Mielikäinen poistui esteellisenä asian käsittelyn
ajaksi (Saimaan Kuitu Oy:n hallituksen jäsen). Lisäksi merkittiin, että
Tuomo Puhakainen selvitti kunnanhallitukselle kokouksen alussa tätä
asiaa.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 24
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Poisto-ohjelman muuttaminen, vesi- ja jätevesijohtoverkosto sekä
tie- ja infrarakentaminen

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 72
Kunnat tekevät poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta noudattaen
pääsääntöisesti kirjanpitolautakunnan yleisohjetta suunnitelman
mukaisista poistoista. Poisto-ohjelman hyväksyy valtuusto.
Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on
kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai
palvelutuotantokyky
varovaisuuden
periaatteella
yleisohjeen
suositusten mukaisten poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on
tarkastella
taloudellisesti
merkittävimpien
hyödykkeiden
ja
hyödykeryhmien poistoaikoja ja –prosentteja, jotta ne vastaisivat
paremmin niiden taloudellista pitoaikaa.
Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien
vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen
kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan
kuluessa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen
taloudellista pitoaikaa. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen
hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa
lukuun ottamatta.
Poistosuunnitelmaa tulee arvioida aina tilinpäätöstä laadittaessa sen
varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja –aika vastaavat
todennäköistä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Jos tulonodotukset
tai käyttö palvelutuotannossa olennaisesti muuttuvat, voidaan
poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ei
tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain
muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.
Poistoja ja poistosuunnitelman muutosta ei missään tilanteessa ole
sallittua käyttää tilikauden tuloksen parantamiseen, vaan poistot
tehdään johdonmukaisesti suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelman
muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä itsestään
aiheutuviin tulontuottamis- tai palvelutuotantokykyyn.
Lemin kunnan poistosuunnitelmassa kiinteät rakenteet ja laitteet
poistetaan menojäännöspoistona poistoprosentin ollessa 10-25 %
menojäännöksestä. Poistoja tehdään kunnes hyödyke on kokonaan
poistettu.
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Vesi- ja jätevesijohtojen osalta investointimenoon on sisällytetty ja
sisällytetään
kuitenkin
sellaista
hankintamenoa,
joka
on
hyödynnettävissä myöhemmin esim. jos runkovesijohtoja tms.
uusitaan. Tällainen osa on mahdollista jättää jäännösarvoksi, eli
poistoja tehdään kunnes jäännösarvo saavutetaan. Sama koskee myös
esim. tierakentamista tai muuta alueisiin kohdistuvaa infrarakentamista
(kuten esim. Klemi-Sinkon alueen kuivatus).
Koska poistosuunnitelman tulee perustua taloudellisen pitoajan sekä
sovellettavan poistomenetelmän sopivuuteen on johtoryhmässä sovittu,
että kysytään lausunto tähän liittyen Lemin kunnan tekniseltä
lautakunnalta. Lautakunnalta toivotaan asiantuntijana kannanottoa
mahdollisen jäännösarvon soveltamisesta kunnan infran poistojen
tekemisessä, jäännösarvon suuruudesta (esim. prosenttiosuus
hankintamenosta) sekä poistoajasta.
Tekninen lautakunta käsitteli poistosuunnitelma-asiaa 9.5.2019 §:ssä
23. Lautakunta päätti antaa lausuntona kunnanhallitukselle seuraavaa:
Tie- ja infrarakentamisessa on mahdollista jättää esim. 15 %
menojäännös, koska esimerkiksi tie- tai katurakenteessa olevat
rakennekerrokset voidaan hyödyntää tien tai kadun peruskorjauksessa.
Vesi- ja jätevesijohtoverkostojen kohdalla on mahdollista jättää esim.
15 % menojäännös, koska vanhoja runkolinjoja voidaan hyödyntää
uusien runkolinjojen rakentamisessa ns. kaivamatonta tekniikkaa
käytettäessä.
Poistoaika on teknisen lautakunnan mukaan varovaisuuden
periaatteella 30 vuotta, koska kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on
suositellut vesi- ja jätevesiverkostoille poistoajaksi 30-40 vuotta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan
suunnitelman mukaisten poistojen poisto-ohjelmaan seuraavan
muutoksen:
Vesi- ja jätevesijohtoverkosto sekä tie- ja infrarakenteet poistetaan
menojäännöspoistomenetelmällä
30
vuodessa
siten,
että
menojäännökseksi jätetään 15 % hankintamenosta. Poistot tehdään
muutetulla poisto-ohjelmalla kuluvan vuoden 2019 alusta lukien.
Aiempia poistoja ei muuteta.
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_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 25
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Henkilöstöraportti vuodelta 2018

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 80
KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä on
valmistunut suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi vuonna
2013. Henkilöstöraportin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista
sekä
henkilöstön
ja
työyhteisöjen
jatkuvaa
kehittämistä.
Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön ja johdon että
poliittisten
päätöksentekijöiden
käyttöön.
Lemin
kunnan
henkilöstöraportti
on
aikaisempina
vuosina
sisältynyt
tilinpäätöskertomukseen. Vuoden 2018 henkilöstöraportti on irrotettu
tilinpäätöskertomuksesta.
Henkilöstöraportin
tiedot
perustuvat
31.12.2018 olleeseen tilanteeseen. Henkilöstöraportin sisällöllisestä
muutoksesta johtuen osa vertailtavista tiedoista on vain kahden vuoden
osalta. Henkilöstöraportti käsitellään myös YT-toimikunnassa.
Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on pöytäkirjan liitteenä.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta 2018
ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 26
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Lemin kunnan osallistuminen Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan
(Finnish Lakeland Statement) – sitoutuminen ja allekirjoittaminen

Kunnanhallitus 8.4.2019 § 42
Johdanto
Mikkelin kaupungin aloitteesta ryhdyttiin syksyllä 2018 valmistelemaan
asiakokonaisuutta, jolla Saimaan ja Vuoksen järvialtaan alueen
kaupungit ja kunnat, maakunnat ja aluehallinnon viranomaiset
profiloituvat puhtaan ja elinvoimaisen luonnon- ja toimintaympäristön
toimijoiksi. Loppuvuoden 2018 aikana työ muotoutui ”Saimaa
Peruskirjaksi”, jonka hyväksymisellä alueen toimijat pyrkivät aktiivisesti
erottumaan positiivisesti alueista ja vesistöistä, joissa on veden laatuun
liittyviä ongelmia. Ajatus ”peruskirjasta” rinnastuu Yhdistyneiden
Kansakuntien peruskirjaan. Talven 2019 aikana käyty keskustelu on
johtanut siihen, että Peruskirja-alueeksi nostetaan Saimaan rinnalle
laajempaa maantieteellistä aluetta käsittävä termi Järvi-Suomi (Finnish
Lakeland).
Aihetta
on
valmisteltu
Mikkelin
kaupungin
johdolla
ja
valmisteluryhmään on ollut kutsuttuna edustajia Etelä-Savon ELYkeskuksesta, Lappeenrannan ja Imatran kaupungeista, Lappeenrannan
seudun ympäristövalvonnasta, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä ja
Etelä-Savon maakuntaliitosta. Valmisteluryhmän vetäjänä toiminut
Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä on toiminut
kontaktihenkilönä Järvi-Suomen kuntiin ja muihin organisaatioihin.
Peruskirja vahvistaa Saimaan ja Järvi-Suomen alueella jo olemassa
olevia kestävän ja vastuullisen kehityksen ja matkailun, elinvoiman
lisäämisen, tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen sekä vesienhoidon
toimenpiteitä. Niistä mainittakoon esimerkiksi Saimaa Geopark -tavoite,
maakunnalliset
virkistysalueet,
Saimaan
vesiliikenteen
kehittämishanke, Smart Pohjois-Savo -tavoite, goSaimaan ja Saimaasopimuksen sekä maakunnallisten matkailustrategioiden tavoitteet jne.
Peruskirja tavoittelee koko vesistöalueen (Vuoksen vesistöaltaan,
sisältäen Saimaan lisäksi myös Kallaveden, Pielisen ja Höytiäisen
altaat) tutkimukseen ja teollisuuden tuotekehitykseen perustuvaa
kasvua ja elinvoimaa. Peruskirja ei rajaa, vaan kannustaa kehittämään
tasavertaisesti uudenlaisia tuotannon, suojelun ja aktiivisuuden
toimintoja koko toiminta-alueella.
Kaikkiaan Järvi-Suomen Peruskirjan allekirjoittavia tahoja on kutsuttu
41. Aluerajaus on määritelty valmisteluryhmässä siten, että
allekirjoittaviin organisaatioihin kuuluvat ne kaupungit ja kunnat, jotka
ovat virallisesti määritelty Saimaan pääaltaan rantakunniksi (näitä on
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21) sekä ne Vuoksen vesistöalueen järvialtaan rantakaupungit ja
-kunnat, joiden alueelle ulottuu Saimaan väyläverkko (näitä on 12,
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa). Alue on esitetty liitekartassa.
Kunnat ja kaupungit (33 kpl): Enonkoski, Heinävesi, Iisalmi, Imatra,
Joensuu, Joroinen, Juuka, Juva, Kaavi, Kitee, Kontiolahti, Kuopio,
Lapinlahti, Lappeenranta, Lemi, Leppävirta, Lieksa, Liperi, Mikkeli,
Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Puumala, Rantasalmi, Ruokolahti,
Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Siilinjärvi, Sulkava, Taipalsaari,
Tuusniemi ja Varkaus.
Maakuntaliitot (4 kpl) ovat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja
Pohjois-Savo.
ELY-keskukset (4 kpl) ovat: Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, PohjoisSavo, Pohjois-Karjala.
Muut koko Vuoksen vesistöalueen kunnat ja kaupungit voidaan kutsua
Saimaan Peruskirjan allekirjoittajiksi myöhemmin. Näitä kuntia on
kaikkien neljän maakunnan alueella sekä ulkopuolella.
Peruskirjan teksti kuuluu näin:
”JÄRVI-SUOMEN PERUSKIRJA
Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön
– Saimaan, Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen
kokonaisuus puhtaita vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia
maisemia.
Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia.
Elinvoima ei synny itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja –
tutkimukseen perustuvaa tuotekehitystä teollisuudessa ja oikeaa
asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme on meillä lainassa ja siksi
tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja
elinvoimaisuus tuleville sukupolville – isältä pojalle, äidiltä tyttärelle.
Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme
ympäristöperintöä eteenpäin:
•
•
•
•
•
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Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja
edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön tarkemmat periaatteet,
tavoitteet
ja
onnistumisen
mittarit
määritellään
erillisissä
yhteistyösopimuksissa, jotka ratifioidaan Finnish Lakeland Forum
-tapahtumassa 2020.
Tämä peruskirja on pitkäjänteinen ja jatkuva kehityspolku: sukupolvien
välinen viestikapula puhtaan Saimaan puolesta. Peruskirja
määritellään ja allekirjoitetaan uuden sukupolven toimesta 25 vuoden
välein.
Mikkelissä 5.6.2019
Allekirjoitukset/kuntaorganisaatio, asema”
Peruskirjan
allekirjoitustilaisuus
on
Mikkelissä,
maailman
ympäristöpäivänä 5.6.2019, kaupungissa järjestettävän kansallinen
vesistökunnostusverkoston
vuosiseminaarin
yhteydessä.
Vuosiseminaari
on
vuosittainen,
vakiintunut
tutkijaja
kehittäjätapaaminen, johon osallistuu asiantuntijoita ja päättäjiä ELYkeskuksista, kuntaorganisaatioista, SYKE:stä sekä paikallisista
vesienhoito-organisaatioista. Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on
arvokas tapahtuma, jossa kuullaan aiheeseen liittyviä alustuksia ja
kannanottoja.
Peruskirjan allekirjoittaminen ja sen toimenpiteisiin sitoutuminen on
osoitus henkisestä valmiudesta itäisen Suomen yhteisen vesistöalueen
elinvoimaisuuden kehittämiseen ilman kunta-, maakunta- tai muitakaan
hallinnon
rajoja.
Allekirjoittamalla
Peruskirjan
kuntaja
maakuntaorganisaatiot voivat omissa kehittämistoimissaan hyödyntää
Saimaan vesialueen positiivisia maine- ja imagotekijöitä. Samalla
Peruskirja antaa uuden työvälineen teknisiin ja tutkimukseen
perustuvien veden laadun kehittämisen tapoihin yhdessä muiden
kehittäjä- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Mukana olo ei edellytä erillistä taloudellista investointia. Kuluna tulee
käytetty työaika ja mahdolliset matkakustannukset.
Peruskirjan allekirjoittajina ovat julkisorganisaatiot. Myös muilla
toimijoilla (esim. yliopistot ja ammattikorkeakoulut, yritykset, muut
kunnat ja kehittäjätahot) on mahdollisuus liittyä mukaan vuonna 2020,
jolloin työtä jatketaan Finnish Lakeland Forum -nimisen kansainvälisen
tutkimus- ja kehittäjäkonferenssin merkeissä, jonka pitopaikaksi on
kaavailtu Etelä-Karjalaa. Vuoden 2020 -konferenssin järjestelyvastuita
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sekä Peruskirjassa mainittuja ratifiointiteemoja varten perustetaan
erityinen Saimaa-ryhmä, jonne kutsutaan jäseniä maantieteellisesti
kattavasti koko Vuoksen vesistön alueelta.
Vaikutukset
Päätöksellä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia laajasti ajateltuna
koko Vuoksen vesistön tilaan, kestävän matkailuun ja käyttöön,
tutkimukseen ja elinvoiman varmistamiseen. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta hyväksyy ja sitoutuu edellä
esitetyn Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa vt.
kunnanjohtajan allekirjoittamaan Peruskirjan Lemin kunnan puolesta.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää edelleen tämän päätöksen
tiedoksi Lemin kunnanvaltuustolle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 27
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________
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Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 28
Vt. kunnanjohtaja selvitti kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018
tilintarkastus suoritetaan 5.-7.6.2019. Hallintosäännön 62 §:n mukaan
arviointikertomuksen tulee olla valmiina toukokuun loppuun mennessä.
Päätös

29.

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen
kiireellisenä. Valtuusto päätti, että vuoden 2018 arviointikertomus saa
valmistua suoritetun tilintarkastuksen jälkeen kesäkuussa siten, että
kunnanvaltuusto
pystyy
käsittelemään
tilinpäätöksen
lain
edellyttämässä aikataulussa kesäkuun loppuun mennessä.
_________

Ilmoitusasiat

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 29
Päätös

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:
Antti Junni ilmoitti, että Lemin Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän
puheenjohtajana toimii Antti Junni.
Sivistystoimenjohtaja kertoi 26.6.2019 klo 16.00 järjestettävästä
Toriparlamenttitapahtumasta. Tähän tapahtumaan toivotaan myös
luottamushenkilöiden osallistumista.
_________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 22, 26, 29

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
viranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät 13-21, 23-25, 27, 28

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Liitetään pöytäkirjaan

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valistuskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valistusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
toimittaminen
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

