LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kokousaika
Kokouspaikka
Käsiteltävät asiat

PÖYTÄKIRJA

Ma 24.8.2020 klo 19.08-19.39
Teams-etäyhteys

1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

4.

Rantatontin myynti nettihuutokaupalla

5.

Vanhan kunnanvirasto 1:n myynti nettihuutokaupalla

6.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.7.2020 Remusenmäki

7.

Talouden väliraportit kesäkuun lopun tilanteesta

8.

Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

9.

Ilmoitusasiat

10.

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä kotisivulla www.lemi.fi 28.8.2020 alkaen.

Puheenjohtaja
Veli-Pekka Okko
Julkipanotodistus

4/2020

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.8.2020.

Marjo Ruokoniemi, hallinnon asiantuntija
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Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

PÖYTÄKIRJA
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Maanantai 24.8.2020 klo 19.08-19.39
Teams-etäyhteys
Okko Veli-Pekka
Puheenjohtaja
Tapanainen Matti
I varapuheenjohtaja
Junni Antti
II varapuheenjohtaja
Buuri Kati
Holopainen Petteri
Junnikkala Mika
Karhu Anu
Kemppainen Teemu
Koivisto Juha
Konttinen Tuula
Laurikainen Ritva
Mielikäinen Juha

Nisonen Lasse
Ovaskainen Jarkko
Penttilä Arto
Rings Mervi
Sirkka Laura
Taipale Heikki
Tölski Jarmo
Värtö Marja
Värtö Nina

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Mäkelä Johanna
Rousku Anne
Ruokoniemi Marjo
Tikka Mia
Vesterlund Tommy

Pöytäkirjanpitäjä, kunnanjohtaja
Vs. sivistystoimenjohtaja
Hallinnon asiantuntija
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Tekninen johtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 29 - 34

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 ovat samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Tapanainen ja Laura Sirkka.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Johanna Mäkelä

Tarkastusaika

Lemillä
Allekirjoitukset

Matti Tapanainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Laura Sirkka

Paikka ja pvm

Lemillä 28.8.2020
Virka-asema

Marjo Ruokoniemi, hallinnon asiantuntija
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29. Rantatontin myynti nettihuutokaupalla
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 15
Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen myyntiä.
Myytävä rantatontti sijaitsee Lemin Kuhasensaaressa
osoitteessa Kuhasensaarentie 217 C, kiinteistötunnus 416-4281-299.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651)
Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
nettihuutokauppaan myytäväksi kiinteistön 416-428-1-299.
Karttaote myytävästä kiinteistöstä on liitteenä.
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä
saadut tarjoukset.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 4
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
________

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 102
Kuhasensaarentie 217 C rantatontti on ollut myytävänä
nettihuutokaupassa huutokaupat.com sivustolla 2.6. - 12.7.2020.
Määräaikaan mennessä tontista on jätetty 84 tarjousta, joista
korkein tarjous on 47 750 euroa.
Korkein tarjous jäi alle kunnanvaltuuston määrittämän 50 000
euron, mutta kaksi viereistä tonttia (217 A ja B) on myyty 45 000
eurolla.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

24.8.2020

53

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
Kuhasensaarentie 217 C rantatontti (kiinteistötunniste 416-428-1299, pinta-ala 0,4304 ha) myydään nettihuutokaupassa
korkeimman tarjouksen tehneelle henkilölle hintaan 47 750 euroa
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä siten, että kauppakirja
on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa valtuuston
päätöksen lainvoimaistumisesta, muuten kauppa katsotaan
automaattisesti peruuntuneeksi.
________

Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 29
Päätös

Hyväksyttiin.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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30. Vanhan kunnanvirasto 1:n myynti nettihuutokaupalla
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 16
Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen ja
rakennusten myyntiä.
Vanhan kunnanviraston myynti-ilmoituksessa on huomioitava
mm. seuraavat asiat: rakennuksen kunto ja tuleva käyttötarkoitus
(liiketoimintasuunnitelma), kaavamerkinnät ja -määräykset,
sijainti, toritoiminta sekä kuntalaisaloite Lemin Tapulinaukion ja
sen lähialueen ideointi/suunnittelukilpailu (KH 1.7.2019 § 133).
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651)
Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
nettihuutokauppaan myytäväksi liitteenä olevan myyntiilmoituksen mukaisesti vanhan kunnanvirasto 1:n, joka sijaitsee
kiinteistöllä 416-407-21-1.
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä
saadut tarjoukset.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 5
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 103
Vanha kunnanvirasto, osoitteessa Toukkalantie 2, on ollut
myytävänä nettihuutokaupassa huutokaupat.com sivustolla 2.6. 12.7.2020. Määräaikaan mennessä kohteesta on jätetty
yhdeksän (9) tarjousta, joista korkein tarjous on 10 000 euroa.
Kyseessä on vain rakennuksen myynti. Mikäli kunnanvaltuusto
hyväksyy esitetyn rakennuksen myynnin, neuvotellaan
rakennuksen ostajan kanssa laadittavasta tontin
vuokrasopimuksen sisällöstä. Kunnanhallitus hyväksyy
laadittavan vuokrasopimuksen hallintosäännön 22 §:n
mukaisesti.
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Korkeimman tarjouksen jättänyt on esittänyt liiketoimintasuunnitelmana pyrkiä kunnostamaan rakennus käyttökuntoon yhdessä
museoviraston kanssa. Koneellinen ilmanvaihto poistetaan ja
rakennukseen palautetaan painovoimainen ilmanvaihto.
Rakennuksessa voisi kunnostuksen jälkeen olla toimistotiloja,
liiketiloja, harrastustiloja tai asuintiloja. Tilojen käyttö tarkentuu
remontin jälkeen olevan kysynnän mukaan. Liiketoimintasuunnitelman mukaan myös kesätorin pitäminen tontilla voi jatkua.
Rakennuksen poistamaton hankintameno heinäkuun lopussa
2020 on 44 114,63 euroa. Hyväksymällä tehdyn tarjouksen tulee
rakennuksen kaupasta kirjattavaksi 34 114,63 euron tappio.
Rakennuksen vuosittaiset kiinteistöhoidon kulut ovat talousarvion
mukaan noin 5 000 euroa. Talousarvion kuluihin ei sisälly
minkäänlaisia korjauskuluja. Rakennukseen ei kohdistu enää
arvonlisäveron palautusvastuuta.
Vanhassa kunnanvirastossa sijaitsee kunnan päätearkisto. Sen
siirtämiseksi esimerkiksi ns. vanhaan kuntosalirakennukseen
rakennettavaan arkistotilaan on aloitettu kartoitustyö.
Päätearkiston hoitaminen asianmukaisesti edellyttää joka
tapauksessa jonkinlaisia investointeja. Varsinaista virastokäyttöä
rakennuksessa on ollut edellisen kerran vuonna 2007.
Korkein tarjous esitetään hyväksyttäväksi, koska kunnalla ei ole
tarvittavia varoja rakennuksen kunnostamiseen eikä omaa
käyttötarvetta rakennukselle.
Lisäksi ostajan kanssa pyritään neuvottelemaan päätearkiston
säilyttämislupa rakennuksessa, kunnes aineistolle on järjestynyt
uusi tila, johon se saadaan siirrettyä.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651,
kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vanha
kunnanviraston rakennus osoitteessa Toukkalantie 2 myydään
nettihuutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle T. Kiljunen
kiinteistöt Oy:lle hintaan
10 000 euroa.
Kunnanhallitus hyväksyy rakennuksen myynnin kauppakirjan
valtuuston myönteisen myyntipäätöksen jälkeen.
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy rakennuksen myynnin,
neuvotellaan tontin vuokraamisesta pitkäaikainen
vuokrasopimus, jonka kunnanhallitus hyväksyy.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä siten, että kauppaan
liittyvät asiakirjat on laadittava ja allekirjoitettava kolmen
kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaistumisesta,
muuten kauppa katsotaan automaattisesti peruuntuneeksi.
________

Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 30
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin lisäksi, että saadun selvityksen perusteella arkisto voi
olla veloituksetta toukokuun loppuun 31.5.2021 asti nykytiloissa.
Uudet arkistotilat ovat suunnitteilla ns. vanhaan kuntosaliin.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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31. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.7.2020, Remusenmäki
Kunnanhallitus 4.6.2018 § 71
Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo Ellonen ovat tehneet
ItäSuomen hallinto-oikeudelle valituksen kunnanvaltuuston
päätöksestä 9.4.2018 § 7, jolla on myyty määräala tilasta
Remusenmäki 416-4172-30. Päätös on valittajien käsityksen
mukaan mm. syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, päätöstä
tehtäessä ei ole noudatettu hyvän hallinnon periaatteita, päätös
on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, kunta on käyttänyt
harkintavaltaansa väärin ja ylittänyt siten toimivaltansa ja päätös
on kuntalain vastainen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa
valituksen johdosta viimeistään 11.6.2018.
Valituskirjelmä ja luonnos lausunnoksi ovat liitteinä. Muut
asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh.040 724
4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen
lausunnon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 96
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 6.8.2018 lähettänyt tiedoksi
hallintooikeuteen 3.8.2018 Antti Pokkiselta saapuneen vastineen.
Vastine esitellään kokouksessa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 724
4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee Pokkisen vastineen tiedoksi ja päättää
pitäytyä 4.6.2018 antamassaan lausunnossa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus 21.10.2019 § 151
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 7.10.2019 antanut päätöksen
kunnallisvalitukseen, jonka Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo
Ellonen olivat tehneet kunnanvaltuuston päätöksestä 9.4.2018 §
7.
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Kunnanvaltuusto on
tehnyt päätöksensä harkintavaltansa rajoissa. Kunnanvaltuuston
päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä
järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden
päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724
4603)
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja saattaa sen
tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus 20.1.2020 § 1
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt selitystä korkeimmalle
hallinto-oikeudelle jätettyyn muutoksenhakuun liittyen ItäSuomen hallinto-oikeuden ratkaisuun 7.10.2019 nro 19/0456/2.
Selitys tulee jättää 24.1.2020 mennessä.
Rakennustarkastaja ja vt. kunnanjohtaja ovat valmistelleet
selityksen, selitys liitteenä.
(valmistelijat rakennustarkastaja Pekka Rantanen, puh. 040 034
0147 ja vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä 040 724 4603).
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen
mukaisen selityksen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus 3.8.2020 § 109
Korkein hallinto-oikeus on 1.7.2020 antanut päätöksen
valitukseen, jossa Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo Ellonen
vaativat, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja Lemin
kunnanvaltuuston päätökset kumotaan.
Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta yleiskaavaa koskevan
valitusperusteen osalta. Ratkaisu perustuu kuntalain 135 §:n 3
momenttiin, jonka mukaan valittajan tulee esittää 2 momentissa
tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Pokkinen ja Elloset eivät ole valittaneet Lemin kunnanvaltuuston
päätöksestä hallinto-oikeuteen yleiskaavaa koskevalla
perusteella. Koska valitusperuste on esitetty vasta korkeimmassa
hallinto-oikeudessa, valitus oli tältä osin jätettävä tutkimatta.
Muilta osin korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt
valituksen. Kun tutkituilta osin on otettu huomioon hallintooikeuden päätöksen perustelut ja hallinto-oikeuden soveltamat
oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt
vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden
päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen, eikä siitä voi
valittaa muulle tuomioistuimelle.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen korkeimman hallintooikeuden päätöksen ja saattaa sen tiedoksi myös
kunnanvaltuustolle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 31
Päätös

Hyväksyttiin.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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32. Talouden väliraportit kesäkuun lopun tilanteesta
Kunnanhallitus 3.8.2020 § 105
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti
kesäkuun lopun tilanteessa. Talouden toteuman osalta
ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta
koronaviruspandemian takia.
Kunnan omassa toiminnassa toimintatuotot eivät kerry
talousarviossa hyväksytyllä tavalla. Suurimmat poikkeamat
tulevat olemaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa sekä
todennäköisesti myös myyntivoitoissa. Sekä perusopetus että
varhaiskasvatus ovat hakeneet koronaviruspandemian
aiheuttamien haittojen tms. parantamiseksi hankerahoja, joista
myönteisen päätöksen osalta saatu tulo on kirjattu kirjanpitoon
kokonaisuudessaan etupainotteisesti tuloksi. Kulut toteutuvat
syksyllä tai mahdollisesti tulevan vuoden aikana, jolloin
hanketukea siirretään vastaavasti ensi vuodelle.
Oman toiminnan toimintakulut ovat toteutuneet pieniä
poikkeuksia lukuun ottamatta talousarviossa hyväksytyllä tavalla.
Eksoten osalta on odotettavissa lisäkuluja ja ne voivat olla
merkittäviä.
Kunnallisen henkilöstön palkkaratkaisu syntyi keväällä ja
vuodelle 2020 vaikuttaa 1.8.2020 lukien tehtävä yleiskorotus 1,22
%. Tämän ratkaisun euromääräinen suuruus on Lemillä noin
25.000 euroa. Tähän on talousarviossa varauduttu.
Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna koronaviruksen johdosta
tehtyjen valtionapuratkaisujen takia noin 670.000 euroa
enemmän kuin talousarviossa. Tästä on kuitenkin huomioitava
se, että noin 250.000 euroa on takaisin perittävää vuodella
aikaistettua menetettyjen verotulojen kompensaatiota. Lisäksi
valtion tekemässä neljännessä lisätalousarviossa on kunnille
kohdistettu valtionosuutta myös sellaisista toimista, joista
kustannukset ensi vaiheessa kertyvät Eksotelle.
Verotulojen osalta veroennustekehikon kertymäennusteet Lemille
ovat pääosin koronaviruksen vaikutuksesta huonot. Tulevalle
vuodelle ennustetaan yhteensä 10,575 milj. euron verokertymää.
Se on noin 673 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.
Menetys olisi vastaavansuuruinen kuin tulokertymän positiivinen
määrä valtionosuuksissa.

pöytäkirjantarkastajien
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Verotulojen osalta merkittävää on huomata se, että
kertymäennusteet jäävät taloussuunnitelmaa huomattavasti
alemmaksi vuosien 2021 ja 2022 osalta. Hyväksyttyyn
taloussuunnitelmaan ennusteet otettiin loppuvuonna 2019
julkaistusta veroennustekehikosta. Pääosin
koronaviruspandemian aiheuttamana veroennustekehikko
ennustaa vuodelle 2021 635.000 euroa vähemmän verotuloja ja
vuodelle 2022 noin 880.000 euroa vähemmän tuloja.
Ennusteisiin liittyy epävarmuutta ja valitettavasti epävarmuus on
todennäköisesti edelleen huonompaan suuntaan.
Valtion kunnille tekemiä kompensointeja tuleville vuosille ei ole
vielä esitetty, mutta niitä on kuntakentän vaikean tilanteen osalta
joka taholta tuotu esille. Suuri osa kunnista on ajautunut tai on
ajautumassa taloudellisesti hyvin vaikeaan tilanteeseen ja
tulevaisuutta on vaikea ennustaa.
Talouden osalta on keskityttävä oman toiminnan osalta erityisesti
lakisääteisten palveluiden laadukkaaseen tekemiseen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Hankerahoja tulee hakea
aina kun se vain on järkevästi mahdollista, eikä kehittämistä voi
unohtaa tiukkuuteen vedoten. Kuluva kevät osoitti, että
perustoiminta edellyttää toimivia etäyhteyksiä. IT-järjestelmien
toimintavarmuuden lisäämiseksi on etsittävä ratkaisuja
esimerkiksi Meita-yhteistyön lisäämisellä.
Ohessa on tuloslaskelmatasoinen raportti koko kunnan osalta.
Se osoittaa 294 323 euron ylijäämää kesäkuun lopussa. Edellä
selostettujen tuloalentumien (varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut, myyntivoitot) ja menolisäysten (Eksoten) takia
ennuste koko vuo-den ylijäämästä voi kääntyä alijäämäiseksi.
Tilannetta seurataan
kuukausittain ja valtuustolle esitetään talousarviomuutokset
myöhemmin syksyllä. 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.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit
kesäkuun lopun tilanteessa ja välittää raportoinnit eteenpäin
valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 32
Päätös

Hyväksyttiin.
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33. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat
Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 33
Päätös

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.

34. Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 34
Päätös

Hallintosäännön 109 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa.
Jarkko Ovaskainen jätti puheenjohtajalle alla mainitun
valtuustoaloitteen, joka lähetetään sitä enempää käsittelemättä
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuustoaloite kuntalaiskyselystä / Jarkko Ovaskainen:
Lemin kunta voisi järjestää kuntalaiskyselyn kuntalaisille vuoden
2021 alussa. Usein kuuluu sanonta "että Lemillä on aina
säästetty". On eletty kovia aikoja ja tulevaisuudessakin joudutaan
säästämään. Nyt on kuitenkin aika kehittää ja kehittyä.
Kyselyn pääaiheina voisi olla mm. tämänhetkinen kunnan tilanne
(huomioiden Korona, jos se on vielä ajankohtainen kyselyn
tullessa ulos), miten on kuntana onnistuttu, mitä kunnalta
odotetaan, uusia kehityskohteita ja ideoita, asukastyytyväisyys..?
Hyvät ideat säästökohteista ovat myös tervetulleita.
Kysely voitaisiin toteuttaa niin, että kehityskohteisiin vastatessa
pääsee vastaamaan toimialoittain (sivistys, tekninen ja
hallinto/yleinen. Myös "vapaan sanan osio" on hyvä olla
kyselyssä.
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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 31-34

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 29-30

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää

Pykälät

Valitusaika
päivää

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

LEMIN KUNTA
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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 valituskirjelmä.
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
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan 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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postisoite

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
valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

