LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kokousaika
Kokouspaikka
Käsiteltävät asiat

PÖYTÄKIRJA

6/2020

Ma 16.11.2020 klo 19.00 – 19.33
Teams, etäyhteys

1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

4.

Talouden väliraportti syyskuun lopun tilanteesta;
määrärahamuutosesitys

5.

Sivistystoimen talouden toteuma 1.1. – 30.9.2020, lisämäärärahaesitys

6.

Määrärahan siirrot, teknisen lautakunnan esitys

7.

Tuloveroprosentti vuodelle 2021

8.

Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2021

9.

Lausunto arviointikertomuksen johdosta

10.

Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat

11
.

Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.11.2020.

Puheenjohtaja

Julkipanotodistus

Veli-Pekka Okko
Tämä kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.11.2020.

Ilmoitustaulunhoitaja

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

PÖYTÄKIRJA
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Maanantai 16.11.2020 klo 19.00 – 19.33
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
Husu-Tuuliainen Tarja

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
Kivinen Mia
Rousku Anne
Ruokoniemi Marjo
Vesterlund Tommy

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 37 - 44

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Johanna Mäkelä

Tarkastusaika

Lemillä 18.11.2020
Allekirjoitukset

Jarkko Ovaskainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Mervi Rings

Paikka ja pvm

Lemillä 18.11.2020
Virka-asema

Hallinnon asiantuntija

Marjo Ruokoniemi
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37. 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.
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.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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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)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit
syyskuun lopun tilanteessa ja välittää raportoinnit eteenpäin
valtuustolle tiedoksi.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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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.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 37
Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi talouden väliraportit ja hyväksyi
kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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38. 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.
Päätös

Saatu selvitys merkittiin tiedoksi.

pöytäkirjantarkastajien
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Lautakunta
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Valtuusto
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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.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 38
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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39. 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.
_______

Kunnanhallitus 9.11.2020 § 169
Kunnanjohtajan päätösehdotus

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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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.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 39
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
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Lautakunta
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40. 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.
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.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viimeisimmän veroennustekehikon mukaiset verotilitykset
vuosittain ovat nykyisillä veroprosenteilla seuraavat (1000 €):
Kunnallisvero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Yhteensä

2020
9 416
453
942
10 812

2021
9 902
538
942
11 382

2022
9 768
477
942
11 187

2023
10 019
456
942
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,
tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 22,00.
Päätös

että

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 40
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Merkittiin, että Tuula Konttinen poistui ja palasi välittömästi
takaisin kokoukseen tässä §:ssä käydyn keskustelun aikana.
_______
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41. 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 kiinteistöveroprosenttien hyväksytyt
vaihteluvälit ovat seuraavat:
-

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 41
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______
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42. Lausunto arviointikertomuksen johdosta
Kunnanhallitus 12.10.2020 § 148
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle
lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Kunnanhallitus on tätä varten pyytänyt sivistyslautakunnalta sekä
tekniseltä lautakunnalta lausunnot.
Tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle osoitettu lausunto
on liitteessä.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle liitteessä esitetyn
lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksen havainnoista.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 42
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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43. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat
Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 43
Päätös

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.
_______

44. Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuusto 16.11.2020 § 44
Päätös

Seminaari Eksoten 12.11.2020 toimittamaan lausuntopyyntöön
liittyen välittömästi kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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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 42 - 44

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 37 - 41

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

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Valituskirjelmä
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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

