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KOKOUSAIKA

24.9.2019 klo 15.00 – 16.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2 Lemi

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(Ja merkintä siitä, kuka toimii
puheenjohtajana)

Koivisto Juha
Tölski Jarmo
Papinniemi Sari
Koskinen Jaana
Värtö Marja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, poistui kello 16.00 §16 aikana
jäsen
jäsen

Mika Mikkonen

Tilintarkastaja, paikalla § 13 ajan

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(Ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

§:t 13 - 16

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Tölski ja Jaana Koskinen

Puheenjohtaja / Pöytäkirjanpitäjä

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

Tarkastusaika

Lemillä 1.10.2019
Allekirjoitukset

Jarmo Tölski
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Jaana Koskinen

Paikka ja pvm

Lemillä 1.10.2019
Virka-asema

Keskusarkistonhoitaja

Allekirjoitus
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Tilintarkastajan väliraportti

Tarkastuslautakunta 24.9.2019 § 13
Tilintarkastaja Mika Mikkonen esittelee tilintarkastajan väliraportin
syksyn 2019 tarkastuksesta. Liite 1.

14.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
tiedoksi.

merkitsee

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

tilintarkastajan

väliraportin

Tarkastuslautakunnan työohjelma

Tarkastuslautakunta 24.9.2019 § 14
Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii
arvioinnin työohjelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

arviointivuotta

2019

koskevan
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Vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittely

Sivistyslautakunta 4.9.2019 § 40
Kunnanvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman
vuoden 2018 arviointikertomuksen kokouksessaan 24.6.2019 § 5.
Kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksesta esitetyistä
havainnoista kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallituksen
lausunnon syyskuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Vuoden 2018 arviointikertomusta sivistystoimen osalta on
käsitelty sivistystoimen esimiesten kanssa ja sivistystoimen
osastopalaverissa. Arviointikertomuksessa annetut yleiset
kommentit ja huomiot otetaan tarkasteluun sivistystoimen
tulevassa toiminnassa. Sivistystoimen toimialalta annetaan
erillinen selvitys arviointikertomuksen osalta kohtaan 4.3.2.
koulukiusaaminen. Selvitys on käsitelty Lemin koulujen
yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä (liite 1).
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus

Sivistyslautakunta käsittelee Lemin koulujen yhteisöllisen
oppilashuolto-ryhmän
ja
sivistystoimenjohtajan
antaman
vastineen (liite 4) arviointikertomukseen ja lähettää sen edelleen
kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin
_____________

Tarkastuslautakunta 24.9.2019 § 15
Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen vastineen
tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Katselmus Vuolteenkankaan vedenottamolle

Tarkastuslautakunta 24.9.2019 § 16
Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää työohjelman mukaisesti tutustua
vesi- ja viemärilaitoksen toimintaan. Tehdään katselmus Vuolteen
vedenottamolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 13 - 16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HallintolainkättöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:
Viranomainen:

Lemin tarkastuslautakunta
Toukkalantie 2, 54710 Lemi
sähköposti: leminkunta@lemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
VALITUSASIAKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta.
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 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. Valituskirjaan 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.
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla
vastuulla lähetin välityksellä tai postitse.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

LISÄTIETOJA
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallintooikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua
ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa
on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan.

