LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kokousaika
Kokouspaikka

PÖYTÄKIRJA

5/2021

Ma 19.7.2021 klo 19.00 – 19.31
Teams, etäyhteys

Käsiteltävät asiat
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

4.

Kunnanjohtajan irtisanoutuminen

5.

Kunnanjohtajan rekrytointi

6.

Kunnanjohtajan tehtävien väliaikainen hoito

7.

Talousasiantuntijan toimen perustaminen ja rekrytointi

8.

Pysyvän luonnonsuojelualueen perustaminen, Lemi Viisvesi 35,4 ha
määräala 416-434-2-7 tilasta / ELY:n tarjous 6.4.2021

9.

Talouden raportti toukokuun lopun tilanteessa

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 22.7.2021.

Puheenjohtaja

Julkipanotodistus

Veli-Pekka Okko
Tämä kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.7.2021.

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSAIKA

Maanantai 19.7.2021 klo 19.00 – 19.31

KOKOUSPAIKKA

Teams, etäyhteys

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Okko Veli-Pekka
Tapanainen Matti
Junni Antti

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
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

Mäkelä Johanna
Vesterlund Tommy

Pöytäkirjanpitäjä, kunnanjohtaja
Tekninen johtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 25 - 32

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

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Holopainen ja Mervi Rings.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Okko

Johanna Mäkelä

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

Tarkastusaika

Lemillä 22.7.2021
Allekirjoitukset

Petteri Holopainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Mervi Rings

Paikka ja pvm

Lemillä 22.7.2021
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Johanna Mäkelä
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25. Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 113
Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä on jättänyt kunnanhallituksen
puheenjohtajalle irtisanoutumisilmoituksen kunnanjohtajan virasta
29.6.2021
päivätyllä
kirjeellään
siten,
että
viimeinen
virassaolopäivä on 31.8.2021.
Käytännössä Mäkelä siirtyy vuosilomalle elokuun alussa. Tästä
tehdään
erillinen
kunnanhallituksen
puheenjohtajan
viranhaltijapäätös ajankohdan tarkennuttua.
Kunnan
hallintosäännön
mukaan
viranhaltijan
ilmoitus
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävän viranomaisen tietoon.
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri)
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 29.6.2021 kunnanhallituksen
puheenjohtajalle jätetyn irtisanoutumisilmoituksen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle tiedoksi
kunnanjohtaja Johanna Mäkelän irtisanoutumisen siten, että
viimeinen virassaolopäivä on 31.8.2021.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi klo
16.57.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja.
_______

Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 25
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen
merkitsi kunnanjohtajan irtisanoutumisen tiedoksi.

ja

Merkittiin, että kunnanjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi
klo 19.05.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja.
_______
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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26. Kunnanjohtajan rekrytointi
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 114
Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä on ilmoittanut 29.6.2021 päivätyllä
kirjeellä irtisanoutuvansa Lemin kunnan kunnanjohtajan virasta
siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.8.2021.
Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja
hän on virkasuhteessa kuntaan. Kuntalain 41 §:n mukaan
kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Viran, johon kunnanvaltuusto
valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Hallintosäännön
mukaan
kunnanjohtajan
kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

viran

(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri)
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanvaltuuston 19.7.2021
kokouksessa päätettävien kelpoisuusvaatimusten täsmennyttyä
kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi.
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus
julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntalehden verkkosivuilla,
Etelä-Saimaassa,
Kuntarekry.fipalvelussa
sekä
työvoimahallinnon mol.fi-palvelussa.
Kunnanjohtajan rekrytointia varten nimetään valmisteluryhmä
9.8.2021
pidettävässä
kunnanhallituksen
kokouksessa.
Alkuvaiheessa lisätietoja antavat kunnanhallituksen ja -valtuuston
puheenjohtajat.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnanjohtajan
kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa:
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
sekä johtamisosaamista ja -kokemusta.
Päätös

Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti yksimielisesti
esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnanjohtajan
kelpoisuusvaatimuksista seuraavaa:

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

19.7.2021

54

Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa kunnan ja kuntakonsernin
johtajaosaamista ja -kokemusta sekä talouden tuntemista.
Hakuilmoitukseen
lisätään,
että
arvostamme
ylempää
korkeakoulututkintoa, strategista kehittämisotetta, elinkeinoelämän
tuntemusta ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Merkittiin, että kunnanjohtaja oli poissa asian käsittelyn ajan ja
palasi kokoukseen klo 17.19.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja.
_______
Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 26
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Merkittiin, että kunnanjohtaja oli poissa asian käsittelyn ajan ja
palasi kokoukseen klo 19.09.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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27. Kunnanjohtajan tehtävien väliaikainen hoito
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 115
Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä on irtisanoutunut Lemin
kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on
31.8.2021. Kunnanjohtaja jää vuosilomalle elokuun alussa.
Kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanjohtajan sijaisena
kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii tekninen
johtaja. Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaan tämä on tarkoitettu
lyhyisiin poissaolotilanteisiin kuten sairaus- ja vuosilomat.
Pidemmästä viran hoitamiseen liittyvästä ratkaisusta on syytä
tehdä valtuuston päätös.
Kunnanjohtajan rekrytointiprosessi käynnistyy kunnanvaltuuston
19.7.2021 kokouksen jälkeen.
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri)
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tekninen johtaja
toimii oman viran ohella ensin vs. kunnanjohtajana vuosilomien
ajan 31.8.2021 asti ja sen jälkeen vt. kunnanjohtajana, kunnes
kunnanjohtajan virka on täytetty ja virkaan valittu on ottanut viran
vastaan. Palkkaus määräytyy em. ajoilta kunnanjohtajan palkan
mukaisesti kokonaispalkkana.
Lisäksi kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että
tarvittaessa
vt.
kunnanjohtajan
sijaisena
lyhytaikaisissa
poissaoloissa toimii rehtori.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja poistui asian käsittelyn ajaksi klo
17.20 – 17.22.
_______

Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 27
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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28. Talousasiantuntijan toimen perustaminen ja rekrytointi
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 116
Kunnanjohtajan rekrytointia suunnitellessa on eri tahojen kesken
käydyissä keskustelussa tullut esille, että on perusteltua eriyttää
kunnanjohtajalle nykyisin kuuluvat talouden erityisosaamista
vaativat tehtävät omaksi tehtäväkokonaisuudeksi. Talouden
suunnan käännyttyä parempaan suuntaan on nähty mahdolliseksi
panostaa enemmän kunnanjohtajalle kuuluvaan elinkeinoelämän
kehittämiseen ja muuhun sidosryhmätyöhön.
Ohessa on luonnos talousasiantuntijan rekrytointi-ilmoituksesta.
Kyseessä on toimialajohtajien työtä tukeva asiantuntijatason
työtehtävä ja valittavalta edellytetään alan tuntemusta sekä
soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan kunnanhallitus päättää toimen
perustamisesta. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole tähän
varattu määrärahoja. Valittava henkilön palkkaamiseen tarvittavat
määrärahat pyritään ensisijaisesti kattamaan muualta säästyvillä
määrärahoilla. Tarvittaessa määrärahamuutosesitys tuodaan
valtuuston hyväksyttäväksi.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää perustaa talousasiantuntijan toimen.
Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja
alan tuntemus. Lisäksi edellytetään kokemusta taloushallinnon ja
kirjanpidon tehtävistä.
Kunnanhallitus päättää julistaa toimen haettavaksi. Hakuilmoitus
julkaistaan kunnan verkkosivuilla, kuntarekry.fi – ja mol.fipalveluissa. Tehtävään valittavalla on 6 kuukauden koeaika.
Kunnanhallitus valitsee rekrytointia varten työryhmän.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää tämän päätöksen tiedoksi
myös kunnanvaltuustolle.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että valintaryhmä
valitaan myöhemmin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 28
Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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29. Pysyvän luonnonsuojelualueen perustaminen, Lemi Viisvesi 35,4 ha määräala
416-434-2-7 tilasta /ELY:n tarjous 6.4.2021
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 106
Tekninen lautakunta on päättänyt 18.3.2021 § 8, että kunnan
metsät
sertifioidaan
FSCsertifikaatilla
(kansainvälinen
metsäsertifiointijärjestelmä).
Sertifioidulle puulle on kasvava
kysyntä, jolle maksetaan parempi hinta. FSC- sertifikaatilla
osoitetaan vastuullisuutta ja lainmukaisuutta. Sertifiointi on myös
imago- ja arvovalinta. Tällöin 5 % metsistä jätetään käsittelemättä
ja 5 % käsitellään metsäekosysteemin kannalta erityiskohteina.
Kunnan metsäpinta-ala on tällä hetkellä noin 300 hehtaaria. Tähän
sisältyy myös hallinto-oikeudessa valituksenalaisena oleva
määräala noin 50 ha Leinuksen alueella.
Jotta FSC- sertifikaatin ehdot 5+5 % täyttyvät, noin 25 hehtaaria on
jätettävä käsittelemättä/käsiteltävä erityiskohteina.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 6.4.2021
tarjouksen pysyvän luonnonsuojelualueen perustamiseksi Viisvesitilan Lautjärveltä, noin 35,4 hehtaarin alueesta. Alue sopii
suojeltavaksi Helmi-ohjelmassa. Alueen Helmi-elinympäristö on
monimuotoisuudelle merkittävää suoelinympäristöä.
Tarjouksen määrä kunnalle maksettavasta korvauksesta on 17 300
euroa. Tarjous ja sen ehdot esitetään oheisessa liitteessä.
Alueesta esitettävä korvaus on 50 % alueen käyvästä
metsätalousarvosta.
Lautjärvi on kuivatettu, umpeen kasvanut ja tällä hetkellä sisältää
erilaisia suotyyppejä. Metsätaloudellisesti alue ei ole tuottava.
Suojeltuna yksistään tämä alue täyttää FSC- sertifikaatin
vaatimukset.
Tarjouksen kestolle on saatu sähköpostitse jatkoaika 31.8.2021
asti.
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen, puh. 0400 340 147)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
oheisen
liitteen
mukaisen
Elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen tarjouksen pysyvän luonnonsuojelualueen
perustamiseksi Lemi Viisvesi 416-434-2-7 noin 35,4 ha:n
määräalasta.
Korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista
menetyksistä on yhteensä 17.300 euroa. Lopullisen päätöksen
korvauksen maksamisesta tekee ympäristöministeriö.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 29
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanvaltuusto

19.7.2021

60

30. Talouden raportti toukokuun lopun tilanteessa
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 107
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit
toukokuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Toukokuun lopun
tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 770.685,24 euroa,
noin 48,2 % talousarviosta. Tässä on huomioitava se, että
hankerahat kirjataan tuloksi etupainotteisesti.
Alustavien selvitysten mukaan puun myynnillä pystytään
kerryttämään merkittävä määrä talousarvioon budjetoituja
myyntituottoja.
Tekninen
lautakunta
käsittelee
metsänhoitosuunnitelman ja muita puun myyntituloihin vaikuttavia
asioita vielä kesän aikana pitämässään kokouksessa.
Toimintakulujen toteuma on 8.217.363,34 euroa, noin 42,8 %
talousarviosta. Tasaisen vauhdin toteuma olisi 41,67 %.
Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 39,4 %. Työ- ja
virkaehtosopimuksen perusteella tehtävät palkankorotukset tulivat
voimaan 1.4.2021 alkaen.
Eksoten osalta kunnan talousarvio on tehty olettamalla, että
Eksoten talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että
sen perusteella kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista
varausta. Eksoten maksuosuus kuluvalle vuodelle on 11.719.179
euroa. Se on 752.188 euroa suurempi kuin talousarviossa. Mikäli
Eksote noudattaa hyväksymäänsä talousarviota, kunta pystyy
purkamaan taseesta pakollista varausta 606.156 euroa. Tämän
jälkeen kunnan talousarvioon jää 146.000 euron vajaus. Jos
Eksote tekee paremman tuloksen kuin sen talousarviossa on
hyväksytty, niin kunta pystyy purkamaan enemmän pakollista
varausta. Kaikkiaan kunnan taseessa on 31.12.2020 pakollista
varausta 856.345 euroa. Eksoten talouden toteumaennuste
huhtikuun lopun tilanteen perusteella osoitti + 0,8 milj. euron
budjettieroa.
Toukokuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle
kertyvien verojen määrä on seuraava (luvut tuhansia euroja):

Kunnallisvero
Kiinteistövero
Yhteisövero
Yhteensä

Ennuste
TA2021
Ero
10421
9902
970
942
582
538
11973
11382

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

+519
+28
+44
+591
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Tilanne on parantunut koko ajan, eli se osoittaa myös sitä, että
koronan negatiiviset vaikutukset eivät ole kuluvalle vuodelle niin
merkittäviä kuin on oletettu.
Oheiset investointien toteumat on esitetty 17.6.2021 tilanteessa.
Talousarvio näyttäisi toteutuvan oman toiminnan osalta vähäisiä
poikkeamia lukuun ottamatta hyvin suunnitellusti ja verotulojen
osalta paremmin kuin on budjetoitu. Eksoten talouden toteumalla
on jälleen kerran suuri merkitys kunnan talouden lopulliseen
toteumaan.
Kunnanvaltuustolle
talousarviomuutokset
Käyttötalouteen:
TA(M)2021)

(on

esitetään

sisällytetty

tuloslaskelmaan

seuraavat

kohtaan

Koronasta aiheutuneet suorat lisäkustannukset:
- lisäturva
vakuuttamisessa
ja
materiaalikustannukset
(keskitetysti hankitut suojaimet henkilöstö ja perusopetuksen
oppilaat) yht. 30.000 €
o kustannuspaikka 1275, tili 5210 10.000 €
o kustannuspaikka 1276, tili 5790 20.000 €
Eksoten maksuosuus 146.000 €
o kustannuspaikka 1461, tili 5060
Talousarviosta puuttunut kuntosalin vuokra 1200*12= 14.400
euroa
o kustannuspaikka 5571, tili 6160 14.400 €
- lisäksi vaikutus sisäisiin kirjanpidon tileihin
o kustannuspaikka 5571, tili 3725 tulona 14.400 €
o kustannuspaikka 4164, tili 6125 menona 14.400 €
Vanhan
Pappilan
lämpöpumput,
siirto
lisämäärärahatarve 7.000 €
o kustannuspaikka 5510, tili 5260 7.000 €

Palolasta,

Verotuloihin lisää yht. 591.000 € toukokuisen veroennustekehikon
mukaisesti
o Kunnallisvero lisäys 519.000, kustannuspaikka 7000, tili
7100
o Yhteisövero lisäys 44.000€, kustannuspaikka 7000, tili
7300
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kiinteistövero lisäys 28.000 €, kustannuspaikka 7000, tili
7200

Investointeihin:
Arkiston rakentaminen, budjetti 90.000 euroa, toteuma-arvio
130.000
euroa.
o lisämääräraha 40.000 euroa (hanke 350)
Koulukeskuksen peruskorjaukset, budjetti 50.000 €, toteuma-arvio
20.000 €
o pienennetään menoarviota 30.000 € (hanke 400)
Keittiökalusteet, budjetti 30.000 €, toteuma-arvio 10.000 €
o pienennetään menoarviota 20.000 € (hanke 720)
Venerannat: ei saatu hanketukea, lisäksi venerantojen
kunnostaminen osoittautui vaativammaksi kaivutöiden osalta,
lisämäärärahatarve menoihin
o poistetaan tukiosuus 5.000 € (hanke 701)
o lisämääräraha menoihin 7.700 € (hanke 701)
Tuomelankangas 3-alue, talousarviossa kuluvan vuoden osuus
100.000 euroa. Hyväksytyn kunnallistekniikan tarjous 1-vaiheelle
175.100 euroa.
o lisämääräraha 75.000 € (hankkeet 750, 752-754)
Koulukeskuksen pienryhmätilatarve: Elementit ja kaapit
asennuksineen yhteensä 10.000 euroa
o lisämäärärahatarve 10.000 € (uusi hankenumero)
Iitiän ulkoliikuntapaikan osalta hanketukea ei saatu alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti ja näillä näkymin hanketta ei pystytä
toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Hankehakuja seurataan
aktiivisesti. Ei esitetä muutosta talousarvioon vielä, mutta
valtuustolle saatetaan tilanne tämän hankkeen osalta tiedoksi.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
merkitsee
tiedokseen
toukokuun
lopun
talousraportoinnin. Lisäksi kunnanhallitus esittää raportit edelleen
tiedoksi kunnanvaltuustolle.
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Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2021
talousarvioon seuraavat muutokset:
-

lisäturva
vakuuttamisessa
ja
materiaalikustannukset
lisämääräraha
o kustannuspaikka 1275, tili 5210 10.000 €
o kustannuspaikka 1276, tili 5790 20.000 €

-

Eksoten maksuosuus lisämääräraha 146.000 €
o kustannuspaikka 1461, tili 5060

-

kuntosalin vuokra lisämääräraha
o kustannuspaikka 5571, tili 6160 14.400 €
lisäksi kuntosalin vuokrasta vaikutus sisäisiin kirjanpidon tileihin
o kustannuspaikka 5571, tili 3725 tulona 14.400 €
o kustannuspaikka 4164, tili 6125 menona 14.400 €

-

-

Vanhan
Pappilan
lämpöpumput,
siirto
lisämäärärahatarve 7.000 €
o kustannuspaikka 5510, tili 5260 7.000 €

-

Verotuloihin
lisää
yht.
591.000
€
toukokuisen
veroennustekehikon mukaisesti
o Kunnallisvero 519.000 €, kustannuspaikka 7000, tili
7100
o Yhteisövero 44.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 7300
o Kiinteistövero 28.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 7200

-

lisämääräraha arkiston rakentamiseen
o lisämääräraha 40.000 € (hanke 350)

-

Koulukeskuksen peruskorjaukset, pienennetään menoarviota
30.000 € (hanke 400)

-

Keittiökalusteet, pienennetään menoarviota 20.000 € (hanke
720)

-

Venerannat
o poistetaan tukiosuus 5.000 € (hanke 701)
o lisämääräraha menoihin 7.700 € (hanke 701)

-

Tuomelankangas 3-alue
o lisämääräraha 75.000 € (hankkeet 750, 752-754)

-

Koulukeskuksen pienryhmätilatarve: lisämääräraha10.000 €
(uusi hankenumero)
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Anu Karhu oli poissa teknisen ongelman takia klo
19.03 – 19.04. Kokous oli keskeytettynä kyseisen ajan.
_______

Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 30
Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______
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31. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat
Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 31
Päätös

Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut.
_______

32. Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 32
Päätös

Uuden valtuuston koneiden luovutus tapahtuu 2.-3.8.2021
klo 10-18 välisenä aikana. Asiasta informoidaan vielä erikseen
valtuutettuja.
Kokouksen lopuksi kunnanjohtaja kiitti luottamushenkilöitä,
viranhaltijoita ja muuta henkilöstöä hyvin sujuneesta yhteistyöstä.
Lemin Sosiaalidemokraattien puolesta Antti Junni, Keskustan
valtuustoryhmän
puolesta
Jarmo
Tölski,
Kokoomuksen
valtuustoryhmän puolesta Arto Penttilä, Lasse Nisonen ja
valtuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko kiittivät kunnanjohtajaa
hyvin tehdystä työstä Lemin kunnassa.
_______
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
perusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 25-28, 31-32

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

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

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