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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Mervi Rings.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Sinkko

Pentti Pitkänen

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

Tarkastusaika

Lemillä 29.7.2016
Allekirjoitukset

Risto Pietiläinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Lemillä 1.8.2016
Virka-asema

Talous- ja hallintojohtaja

Mervi Rings

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

79.

01.02.2016
18.04.2016
25.07.2016

29
82
114

Asemakaavan kumoaminen Remusentiellä

Kunnanhallitus § 24
Remusentien alueen asemakaavan toteuttaminen on osoittautunut
kaavataloudellisesti liian kalliiksi ja asemakaava on syytä kumota.
Kumoamisen jälkeen osaa alueesta voidaan paremmin markkinoida
haja-asutusalueen rakennuspaikkoina.
Asemakaavassa on osoitettu neljä rakentamatonta erillispientalon
tonttia (AO). Suurin osa asemakaavasta on maisemallisesti merkittävää
peltoa (MA).
Vaihtoehtona kaavan kumoamiselle on osoittaa pellolle useita uusia
asuintontteja kaavatalouden parantamiseksi. Oheismateriaalina
asemakaavaote alueelta. (valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus

Päätös

1.

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan kumoamisen
Remusentien alueella

2.

Hyväksyy
maankäyttöinsinööri
kumoamisen laatijaksi

Antti

Hirvikallion

kaavan

tiedotettu

kunnan

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 58
Asemakaavan
kumoamisesta
on
kaavoituskatsauksen 2016 yhteydessä.

Maankäyttöinsinööri
on
laatinut
8.4.2016
kaavaehdotusasiakirjat sekä sitä vastaavan 4.4.2016
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

päivätyt
päivätyn

Kumottavan asemakaavan pinta-ala on noin 5,3 ha. Rakennusoikeutta
voimassa olevassa asemakaavassa oli 2 400 k-m2. Kumoamisen
jälkeen alueen rakentaminen perustuu kunnan rakennusjärjestykseen.
(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

18.04.2016
25.07.2016

83
115

Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
2. Kaavaehdotus laitetaan viranomaisille lausunnoille ja samalla
kuullaan muita kaavan osallisia
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 79
Asemakaavan kumoamisehdotus sekä sitä vastaava osallistumis- ja
arviointisuunnitelma olivat MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 26.4 –
27.5.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jättivät lausunnot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto. Lausuntojen
perusteella kaava-asiakirjoihin ei tarvinnut tehdä muutoksia.
Muistutuksia ehdotusaineistosta ei jätetty. 8.4.2016 päivätyt kaavaasiakirjat asiakirjat kaikkine liitteineen ovat vietävissä kunnanvaltuuston
lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. (valm. maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy 8.4.2016 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat
kaikkine liitteineen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavan
hyväksymistä MRL 52 §:n mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

80.

30.06.2015
28.09.2015
25.07.2016

118
198
116

Kuhasensaaren ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus § 97
Kuhasensaari Club Oy (http://www.kuhasensaari.fi) on ostanut vuoden
2013
lopulla
Vantaan
kaupungilta
kesäsiirtola-alueen
Kuhasensaaresta.
Alueella on edellisen maanomistajan toimesta laadittu rantaasemakaava 1970-luvulta. Kaava on vanhentunut eikä vastaa
nykypäivän tarpeita.
Maanomistaja on tiedustellut kunnan kantaa asemakaavan
muutokseen.
Kyseessä
on
ns.
maanomistajakaava,
jonka
laadituttamista vastaa maaomistaja kustannuksellaan. Kunta laskuttaa
maanomistajalta kuulutus ja kopiointikulut.
Maanomistaja on valinnut Karttaako Oy:n (DI Jarmo Mäkelä)
kaavamuutoksen laatijaksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
pidettiin
Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa
26.5.2014.
Viranomaispalaverin muistio sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ovat oheismateriaalina. (valm AH)
Ehdotus

Päätös

Kunnanhallitus
1.

Toteaa, että perusteet kaavamuutoksen laatimiselle täyttyvät

2.

Merkitsee
tiedoksi
arviointisuunnitelman

alustavan

osallistumis-

ja

Ehdotus hyväksyttiin.
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio oli kokouksessa selvittämässä
asiaa.
________

Kunnanhallitus § 117
Karttaako Oy:n Jarmo Mäkelä on maanomistajan toimeksiannosta
valmistellut 15.8.2015 päivätyn kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvän
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

28.09.2015
25.07.2016

199
117

Alueen pinta-ala on noin 14 ha ja rakennusoikeutta sille
kaavaluonnoksessa on osoitettu 3 250 k-m2. Rakennustehokkuudeksi
muodostuu 0,02. Lähes kaikki rakennusoikeus on matkailupalveluun
osoitettua rakentamista. (RM ja RM-1). Lähivirkistykseen alueita on
osoitettu 1,3 ha ja metsätalouteen (MU ja MY) 11 ha.
Alueelle on laadittu kattava luonto- ja maisemaselvitys 2014.
Oheismateriaalina
kaavaluonnosasiakirjat
liitteineen.
(valm.
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus asettaa 15.8.2015 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville
30 päivän ajaksi.
Viranomaisia ja osallisia kuullaan luonnosvaiheen nähtävillä olon
aikana.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 80
Ranta-asemakaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 7.10. 6.11.2015 välisenä aikana. Viranomaislausuntoja kaavaluonnoksesta
jätettiin 3 kpl ja huomautuksia 7 kpl. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin
ja huomautuksiin ovat kaavaselostuksen kappaleessa 3.3. Kaavoittaja
on laatinut saadun palautteen perusteella 20.6.2016 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat. Luonnokseen verrattuna muutokset ovat hyvin
vähäisiä; lähinnä merkintöjä on tarkennettu. (valm. maankäyttöinsinööri
Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus asettaa 20.6.2016 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat
MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Viranomaisia ja
osallisia
kuullaan
ehdotusvaiheen
nähtävillä
olon
aikana.
Huomautuksen jättäneitä tiedotetaan kirjeellä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

81.

25.07.2016

118

Teollisuustien saneeraus

Kunnanhallitus § 81
Tekninen toimi kilpailutti teollisuustien saneerauksen HILMA:n kautta.
Tarjouksia saatiin määräaikaan 22.6. klo 12.00 mennessä yhteensä
kuusi kappaletta. Teollisuustien saneeraukseen on varattu vuoden
2016 talousarviossa 50.000 €. Halvin tarjous ylittää budjetoidun
määrärahan 1.975 eurolla. (avauspöytäkirja liitteenä). Hanketta on
kertaalleen
edellisenä
vuonna
lykätty
muiden
hankkeiden
osoittauduttua arvioitua kalliimmaksi. Ylitys on katettavissa
vesijohtolinjojen rakentamiseen varatusta määrärahasta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää toteuttaa Teollisuustien saneerauksen
halvimman, Kuitto Ky:n,
tarjouksen pohjalta hintaan 51.975€.
Kunnanhallitus myöntää aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaa
(valm. Markku Immonen, tekninen johtaja, 0400150651).
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

82.

25.07.2016

119

Merkkipäivälista

Kunnanhallitus § 82
Kunnanhallitukselle jaetaan lista merkkipäivänviettäjistä ajalla 1.7.2016
- 30.9.2016 (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus käy listan läpi ja päättää aikaisempaa käytäntöä
soveltaen noudatettavista toimenpiteistä.
Päätös

Keskustelun
jälkeen
päätösehdotuksen:

esittelijä

teki

seuraavan

muutetun

Kunnanhallitus käy listan läpi ja päättää muuttaa aikaisempaa
käytäntöä siten, että nykyisiä ja entisiä luottamushenkilöitä ja kunnan
palveluksessa olevia tai olleita muistetaan, jos kuntaan on toimitettu
kutsu merkkipäiville.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.
_________

83.

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 83
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

84.

25.07.2016

120

Kiinteistöjen luovuttaminen EKSOTE:lle

Kunnanhallitus § 84
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumisen yhteydessä on noussut
tarpeelliseksi selvittää minkä tahon on tarkoituksenmukaisinta omistaa
ne kiinteistöt, joissa sote-palveluja tuotetaan.
EKSOTE:n
kuntajohtajien neuvottelukunta on 15.6.2016 päättänyt pyytää kunnilta
kannanottoa kiinteistöjen siirrosta.
Lemin osalta järjestely koskee hyvinvointiasemaa.
Hyvinvointiasemaan
kohdistuu
huomattavia
investointitarpeita.
Luonnosteltu sote-palvelujen organisointirakenne huomioiden on
järkevää keskittää palvelujen tarvitsemien kiinteistöjen omistus
EKSOTE:lle. (valm. kunnanjohtaja Jussi Stoor, puh. 0400553325)
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lemin kunta päättää
ehdottaa EKSOTE:n hallitukselle, että se käynnistää toimenpiteet
Lemin hyvinvointiaseman siirtämiseksi EKSOTE:n omistukseen ja
samalla ilmoittaa kuntajohtajien neuvottelukunnalle, että se on valmis
siirtämään hyvinvointiaseman omistuksen EKSOTE:lle.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Mervi Ringsin ehdotuksesta, että
tässä vaiheessa ei käynnistetä toimenpiteitä hyvinvointiaseman
siirtämiseksi Eksoten omistukseen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

25.7.2016

121

85. Kivijärven rantaosayleiskaavan ja Pienten vesistöjen yleiskaavamuutokset
Kunnanhallitus § 85
Ranta-alueiden maanomistajat ovat jättäneet joitakin yleiskaavan
muutoshakemuksia. Vanhimmat hakemukset ovat vuodelta 2014 ja ne
on tarpeen ottaa nyt käsittelyyn. Maankäyttöinsinööri on alustavasti
tarkastanut hakemukset ja on todennut, että kaavamuutostarvetta on.
Muutamille maanomistajille on jouduttu kaavan vastainen rakentaminen
sallimaan poikkeamisluvalla, mutta luvan ehtona on ollut, että
maanomistaja sitoutuu myöhemmin kaavamuutoksen kustannuksiin.
Kuhasensaaren ranta-asemakaavan yhteydessä viranomaisten taholta
on tullut esille myös tarve yleiskaavan päivittämisestä.
Kivijärven rantaosayleiskaavan puoleiset hakemukset ja
kaavamuutostarpeet:
o
o
o
o

Mertalahti 416-425-1-42ja Pirtti 416-425-1-23 rakennusoikeuden siirto ja
rakennuspaikan laajennus
Ylätalo 416-435-10-3 ja Kujansuu 416-435-12-5, rakennusoikeuden siirto
Kirkkomäki 416-428-1-143, yleiskaavan päivitys vastaamaan muutettua
ranta-asemakaavaa
Niemelä 416-414-2-14, rakennuspaikan laajennus ja siirto

Pienten vesistöjen yleiskaavan hakemukset ja muutostarpeet.
o
o
o
o
o

Leppäranta 416-405-4-70, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Jänishaka 416-432-1-53, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Huuhanmäki 416-422-2-38, rakennuspaikan laajennus
Mäntylä 416-415-2-1, rakennuspaikan käyttötarkoituksen
vakituiseen asumiseen
Pappila 416-407-6-28 ja Tienhaara 416-407-7-143, yleiskaavan
vastaamaan laadittua ranta-asemakaavaa

muutos
muutos

muutos
päivitys

(valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä mainitut
kaavamuutokset
2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 800 €/muutos hyväksytystä
kaavamuutoksesta. Niitä maanomistajia, joiden rakentaminen on
ratkaistu jo poikkeamisluvalla, laskutetaan 600 €/muutos
3. Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion
kaavamuutosten laatijaksi
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

25.7.2016

122

86. Pelastustoimen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkaminen
Kunnanhallitus § 86
Pelastuslain 29 §:n perusteella alueen pelastustoimi päättää
palvelutasosta sopijakuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä
alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä
toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden
taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.
Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on 23.5.2013 § 26 vahvistanut
pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2013-2016. Päätös on
voimassa 30.6.2017 saakka.
Hallitus on linjannut neuvotteluissa 5.4.2016 maakunnille 1.1.2019
siirrettävien tehtävien osalta, että pelastustoimen ja ensihoidon
järjestäminen osoitetaan viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän
maakunnan tehtäväksi maakuntien yhteistyöalueittain. Kaikki
maakunnat hoitavat näihin liittyviä tehtäviä ja maakunnat sopivat
yhteistyöalueittain järjestämisvastuussa olevien maakuntien kanssa
järjestämisen rahoittamisesta. Käytännössä tämä hallituksen linjaus
tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa viisi: Uusimaa,
Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.
Etelä-Karjalan
pelastustoimen
neuvottelukunta
esittää
pelastuslautakunnalle, että pelastustoimen uudistuksesta johtuen
nykyisen voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen
voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2018 loppuun.
Ennen voimassaoloajan vahvistamista pelastuslautakunta pyytää
asiasta lausunnot sopijakunnilta ja aluehallintovirastolta. Lausunnot
pyydetään 1.9.2016 mennessä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603).
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
pitää
pelastustoimen
palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka tässä
tilanteessa tarkoituksenmukaisena.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

25.7.2016

123

87. Lausuntopyyntö päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta
Kunnanhallitus § 87
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista
edellytyksistä.
Reformiministeriryhmä on linjannut, että sairaalaverkkoa ja
yhteispäivystysalueita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys kootaan
12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan
päivystyksen yksikköä. Muissa keskussairaaloissa järjestetään
ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteispäivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen
päivytyksen ja sosiaalipäivystyksen.
Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri
tavoin siten, että maan eri osissa etäisyydet ja muut alueelliset
erityispiirteet huomioidaan. Lähipalveluna annettavaa kiireellistä
vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa vahvistetaan.
Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden
takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai
alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan
muiden palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi
sekä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulee arvioida
mahdollinen sosiaalihuollon tarve.
Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen
terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen
tuen järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana
kiireellistä hoitoa selkeytetään. Kaikissa päivystystä toteuttavissa
yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.
Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla
tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistollisen
sairaalan yksikköön sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan
tai vastaavan tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä
ylläpitävään sairaalaan. Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee koota niihin sairaaloihin, joissa on
ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteispäivystys.
Esitetyn terveydenhuoltolain muutoksen 50 §:n 3. momentissa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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säädetään niistä maakunnista, joiden tulee järjestää laajan
ympärivuorokautisen
päivystyksen
yksikkö
keskussairaalansa
yhteyteen. Nämä olisivat Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja
Lappi. Muissa sairaanhoitopiireissä ylläpidetään ympärivuorokautista
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä.
Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten,
että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista.
Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäaika tulee
olemaan 1-2 vuotta.
Lausuntopyyntö on lähetetty kunnille ja lukuisille sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan toimijoille ja muille, joita asia saattaa koskea.
Sähköpostitse
lähetetty
lausuntopyyntö
on
lähetetty
468
vastaanottajalle. Lausunnot kootaan sähköisillä lomakkeilla 10.9.2016
klo 16:15 mennessä. Liitteenä on lakiehdotukset ja sähköisen
lausuntopyynnön kysymykset.
Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lakiehdotukset on julkaistu
valtioneuvoston verkkosivuilla 29.6.2016. Niistä tullaan elokuun aikana
pyytämään myös lausuntoa. Lausunnon antamiselle näistä varataan
noin 10 viikkoa aikaa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää, että kunnan
lausuntoehdotus valmistellaan käydyn keskustelun pohjalta 5.9.2016
pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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88. Lausuntopyyntö Kuntalain muuttamisesta
Kunnanhallitus § 88
Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi Kuntalain
muuttamisesta. Lausunnolle 9. kesäkuuta lähtenyt esitysluonnos
sisältää lain, jossa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa
vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä.
Lakiesitysluonnoksessa
säädetään
myös
tarkemmin
kunnan
velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä
hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa. Esityksen mukaan
valtiovarainministeriöllä olisi jatkossa oikeus asettaa henkilö tai ryhmä
selvittämään, mihin toimenpiteisiin kunnan tulisi ryhtyä hallinnon
poikkeuksellisten vaikeuksien selvittämiseksi. Ministeriö voisi viime
kädessä määrätä kunnan muuttamaan ilmeisen lainvastaisia
päätöksiään tai toimintatapojaan lain vaatimukset täyttäviksi.
Lakiesitysluonnoksessa kunnalle tulee säädetyin edellytyksin
velvollisuus luottamushenkilön pidättämiseen luottamustoimesta.
Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus tehdyn selvityksen jälkeen pidättää
kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään, jos kunta ei ole
päätöstä tehnyt.
Valtiovarainministeriö pyytää mm. kunnanhallituksilta lausuntoa
esitysluonnoksesta 6. syyskuuta mennessä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta lukien. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa
Kuntalain muutosesityksen johdosta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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89. Talousraportointi
Kunnanhallitus § 89
Talousarvion 2016 tavoitteiden mukaan kunnanhallitukselle annetaan
talousraportti kuukausittain ja valtuustolle vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Huhtikuun talouraportti on julkaistu internetissä 11.5.2016
uudistetussa muodossa. Toukokuun ja kesäkuun raportit on julkaistu
13.7.2016.
Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla
kirjattuna toukokuun lopussa 41,0 % ja muista menoista 38,2 %.
Toteutumat ovat henkilöstömenoissa 40,0 % (53.800 alle tavoitteen) ja
muissa 42,5 % (544.000 yli tavoitteen).
Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla
kirjattuna kesäkuun lopussa 48,8 % ja muista menoista 50,7 %.
Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 49,8 % (50.000 yli tavoitteen)
ja muissa 51,1 % (56.000 yli tavoitteen).
Talous- ja hallintojohtaja on 9.6.2016 antanut kunnan koko henkilöstölle
sähköpostitse kehotuksen hillitä menoja, jotta nyt uhkaavia ylityksiä ei
syntyisi. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet toistaiseksi budjetin
mukaisina. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
tiedoksi.
Päätös

merkitsee

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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90. Valokuituverkon suunnittelu
Kunnanhallitus § 48
Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan sisältyy varaus koko
kunnan kattavan valokuituverkon suunnitteluun. Suunnittelu on
kilpailutettu ja sopimus verkon perussuunnittelusta on 7.3.2016
allekirjoitettu Relacom Finland Oy:n kanssa.
Runkoverkon kuitukapasiteetti suunnitellaan pysyvien asuntojen/
kiinteistöjen/yritysten sekä kaavan mukaisten tonttien osalta vähintään
yksi kuitu / kiinteistö, asunto, yritys tai tontti. Vapaa-ajan asuntojen ja
kesämökkien osalta runkoverkon kuitukapasiteetti suunnitellaan 30
%:lle näiden kiinteistöjen kokonaislukumäärästä.
Suunnittelu alkaa heti ja sen on määrä valmistua 6.5.2016 mennessä.
Suunnittelun sopimushinta on 17.247 euroa. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee
alkamisen tiedoksi.
Päätös

suunnittelusopimuksen

ja

suunnittelun

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus § 90
Kuituverkkosuunnitelma on valmistunut ja alustavat rakennuskustannukset on sen pohjalta arvioitu. Koko kunnan kattavan verkon
rakentaminen suunnitelman mukaan maksaisi noin 4,2 miljoonaa
euroa. Liittymismaksuina oletetulla liittymämäärällä voidaan kattaa
lähes puolet. Mahdollisesti saatavalla avustuksella (maaseuturahasto
tai viestintävirasto) voidaan kunnan maksettavaksi jäävää määrää
pienentää. Hanke on suunniteltu niin, että se voidaan toteuttaa myös
enintään neljässä vaiheessa. Esimerkiksi Kirkonkylä-Kuukanniemi-Iitiä
-alueen verkko maksaisi noin 1,3 miljoonaa euroa.
Ennen rakentamista on vielä käytävä neuvottelut Saimaan Kuitu Oy:n
osakkuudesta nykyisten osakkaiden kanssa. Kunnanhallitus on
17.8.2015 § 106 päättänyt esittää vuoden 2016 talousarvioon
määrärahaa Saimaan Kuitu Oy:n osakepääomaa ja kehittämiskustannuksia sekä kuituverkon suunnittelua varten. Valtuusto on
talousarviossa nämä hyväksynyt.
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Kunnan osuus kuituverkon rakentamiseen esitetään siirrettäväksi
apporttina Saimaan Kuitu Oy:n omaan pääomaan. Apporttiosuus
maksetaan kuituhankeen toteutumisen myötä ja sen määrä
hyväksytään kunnanvaltuustossa viimeistään toteuttamisvuoden
talousarvion yhteydessä.
Sen jälkeen kun Lemin kunta on Saimaan Kuitu Oy:n osakas, voi
Saimaan Kuitu Oy hakea Lemin kunnan hankkeelle investointiavustusta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040
7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kuituverkon suunnitteluvaiheen tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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91. Kunnanvaltuuston päätösten 6.6.2016 täytäntöönpano
Kunnanhallitus § 91
Kuntalain 23 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena
osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 §). Hallituksen
tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 §:n
mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 6.6.2016 tekemät päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää
panna kyseiset päätökset täytäntöön.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 79 - 80, 83 - 84, 86 - 91

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 81 - 82, 85

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 81 - 82, 85

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä
tai
jos
oikaisuvaatimuksen/valituksen
laatijana
on
joku
muu
henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän,
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

laillisen

edustajan

tai

asiamiehen

on

allekirjoitettava

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat
on
toimitettava
oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.

Lisätietoja

1

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 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

