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Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020

Kunnanhallitus § 44
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011.
Kotoutumislain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava
kotoutumisen
edistämiseksi
ja
monialaisen
yhteistyön
vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja
taloussuunnitelmaan laadittaessa.
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020 on jatkoa alueen
aikaisemmalle kotouttamisohjelmalle vuosille 2013 - 2016. Kaakkois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toteutti ohjelmatyön Eksoten
tilauksesta. Ohjelman valmistelu tapahtui laajassa sidosryhmäyhteistyössä.
Ohjelmassa linjataan maakunnallisen kotouttamistyön tavoitteet, jotka
noudattelevat syyskuussa 2016 voimaan tuleen valtion kotouttamisohjelman
2017 - 2020 tavoitealueita. Konkreettiset toimenpiteet sisältyvät kuntien
toimenpideohjelmiin.
Kotoutumisen tulevaisuudenkuvassa Etelä-Karjalan kuntien ja seutukuntien
kehittämisstrategioissa kansainvälistymiskehitys nähdään voimavarana ja
maakuntaa hyödyttävänä tekijänä. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman
mukaiset tavoitealueet ovat:
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet vahvistamaan
osaltaan Suomen innovaatiokykyä
2. Tehostetaan kotoutumista poikkihallinnollisesti
3. Edistetään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä
suojelua saavien vastaanotossa
4. Kannustetaan avointa keskustelukulttuuria maahantulopolitiikassa eikä
rasismia sallita.
Ohjelmaa toteuttavat Eksote sekä kunnat yhteistyössä viranomaisten ja 3.
sektorin toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Toteutumista seurataan
kuntien vuosittaisen toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä sekä
maakunnallisen hyvinvointityöryhmän toimesta.
Etelä-Karjalan
kotouttamisohjelmaluonnoksen
mukainen
kotouttamisohjelmaluonnos on liitteenä. Kuntakohtaisia tavoitteita ja
toimenpiteitä lisätään. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh.
040 7244603)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
ehdottaa
kunnanvaltuustolle,
että
liitteenä
oleva
kotouttamisohjelmaluonnos hyväksytään kotoutumislain mukaiseksi Lemin
kunnan kotouttamisohjelmaksi vuosille 2017 -2020.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi

Kunnanhallitus § 45
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät
lausuntoa luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi
hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat
antaa asiassa lausuntonsa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan
Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana
uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta
sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia
valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä
vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan
maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien
oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja
maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään
siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa
valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan
valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella
turvataan asiakkaan oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien
asemaa. Tarkennukset valmistellaan lausuntokierroksen aikana
lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä palvelevia
kysymyksiä.
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja soteuudistukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä
palvelun
tuottamista
koskevista
olennaisista
vaatimuksista
(akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle.
Näitä säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt on annettu
helmikuussa 2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon
asiakaslakiin esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta
päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen
yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan
saapuneet lausunnot.
Luonnos lausunnoksi on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädäntöehdotuksesta liitteenä olevan lausunnon.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Annettavan lausunnon kohtaan 23 lisätään maininta, että lausunto
perustuu ministeriöiden lausuntopyynnössä esittämiin luonnoksiin, eikä
siinä ole otettu huomioon julkisuudessa sen jälkeen esitettyjä
korjausehdotuksia.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Lausuntopyyntö rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain
ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Kunnanhallitus § 46
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain
ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA-valtioissa ja Sveitsissä
terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettavien korvausten
maksamista samoin perustein, kuten jos henkilö olisi käyttänyt
Suomessa maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Hoitoon
hakeutuvalla olisi kuitenkin velvollisuus maksaa hoitokustannukset
ensin itse ja kustannukset korvattaisiin jälkikäteen. Muissa valtioissa
henkilölle aiheutuneita kustannuksia ei korvattaisi. Esityksessä
ehdotetaan myös, että maakunnat vastaisivat asukkailleen näissä
valtioissa terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista.
Lisäksi ehdotetaan valtion korvauksen laajentamista koskemaan
lastensuojelulain, mielenterveyslain ja tartuntatautilain soveltamisesta
johtuvia tilanteita, joissa maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa
kotikuntaa vailla oleville henkilöille.
Hallituksen esitys on valmisteltu osana sote-uudistusta ja
maakuntahallinnon perustamista. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus toteaa, että muutosesitys parantaa ja selkeyttää EU- ja
ETA-valtioissa sekä Sveitsissä palveluja käyttävän kuntalaisen
asemaa. Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista muutosesityksen
johdosta.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Vuorovaikutuspäivän kysymykset

Kunnanhallitus § 47
Nuorisolain 24 §:n mukaan kunnan viranomaisen tulee tarjota ja
järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista,
alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa.
Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Lisäksi
nuorten
nuorisovaltuustossa
säädetään kuntalain
sovelletaan vuonna
lukien.

mahdollisuudesta
osallistua
ja
vaikuttaa
tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä
(410/2015) 26 §:ssä. Tätä kuntalain kohtaa
2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta

Lemillä on usean vuoden ajan järjestetty kouluilla vuorovaikutuspäiviä,
joilla pyritään mm. järjestämään nuorille em. lainsäädännön
edellyttämiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Viimeksi
vuorovaikutuspäivä on ollut koulukeskuksessa 21.9.2016. Päivän
aikana esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on
valmistunut yhteenveto, joka on liitteenä. Osa vastauksista on annettu
vuorovaikutuspäivän
jälkeen,
koska
vastaajat
eivät
olleet
vuorovaikutuspäivän tilaisuudessa paikalla. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kysymykset ja vastaukset tiedoksi ja saattaa
ne edelleen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Talousraportointi

Kunnanhallitus § 48
Talousarvion
2017
käyttösuunnitelman
tavoitteiden
mukaan
kunnanhallitukselle annetaan talousraportti kuukausittain ja valtuustolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Marraskuun 2016 raportti on julkaistu
internetissä 15.12.2016. Joulukuun raporttia ei erikseen julkaista, vaan
tiedot käyvät ilmi kunnan tilinpäätöksestä. Tammikuun 2017 raportti on
julkaistu 6.3.2017 ja helmikuun raportti 7.3.2017.
Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla
kirjattuna helmikuun lopussa 15,7 % ja muista menoista 14,4 %.
Toteutumat ovat henkilöstömenoissa 14,6 % (56.000 alle tavoitteen) ja
muissa 15,7 % (210.000 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitys
tavoitteeseen nähden johtuu Eksoten maksuosuuksista, jotka
toteutuvat tasaisesti eikä niissä ole ylitysuhkaa.
Tulojen osalta helmikuun raportti on keskeneräinen ja myös joitakin
palveluostoja puuttuu. Raportin perusteella ei ole aihetta ryhtyä
tasapainotustoimiin.
Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet budjetin mukaisina.
Investointeja on toteutunut hyvin vähän, mutta maksuvalmiuden
turvaamiseksi vuoden 2017 lainanotosta on jo 600.000 nostettu. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tammi- ja helmikuun 2017 raportit tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Tilinpäätös 2016

Kunnanhallitus § 49
Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on
kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilitarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 121 §:n mukaan valtuustolle
arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen
yhteydessä.
Tilinpäätöksen sisältö ja rakenne on sama kuin edellisenä vuonna,
joten se on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Vuoden 2016 tulos
nousi selkeästi positiiviseksi, suurelta osin arvioitua suurempien
verotulojen vuoksi.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion
toteutuminen,
tilinpäätöslaskelmat,
liitetiedot
sekä
eriytetyt
tilinpäätökset ja kuntalain 114 §:n tarkoittama konsernitilinpäätös.
Toimintakertomukseen sisältyvät mm. olennaiset tapahtumat kunnan ja
konsernin toiminnassa ja taloudessa, sisäinen valvonta, tilikauden
tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, rahoitusasema,
kokonaistulot ja -menot, esitys tuloksen käsittelystä ja talouden
tasapainottamisesta.
Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 893.439,36 euroa
(290 euroa/as), kun se edellisenä vuonna oli 641.972,46 euroa (209
euroa/as). Ylijäämä poistojen kirjaamisen jälkeen on 296.038,91 euroa.
Tilinpäätöksen
kunnanjohtaja.

allekirjoittavat

Tilinpäätös 2016 on liitteenä.
Pitkänen, puh. 040 7244603).

kunnanhallituksen

jäsenet

ja

(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Saimaa Capital Oy:n osakkeiden myynti

Kunnanhallitus § 50
Canelco Invest Oy tarjoutuu ostamaan Lemin kunnan omistamat
Saimaa Capital Oy:n osakkeet. Tarjottu kauppahinta on 0,50 euroa
osakkeelta eli yhteensä 235,00 euroa sekä kunnan merkitsemästä
svop-lainasta sen nimellisarvo 2.215,99 euroa.
Osakkeiden tasearvo svop-lainan jälkeen on 2.493.27 euroa, joten
myyntitappiota syntyisi 2.258,27 euroa. Canelco Invest Oy on
tarjouksensa jälkeen ilmoittanut, että kauppahinnan pieni korotus on
mahdollinen, mutta tasearvoa se ei ole valmis maksamaan.
Osakkuus Saimaa Capital Oy:ssä ei ole kunnan kannalta tarpeellinen,
mutta osakkuudesta ei nykyisellään aiheudu mitään rasitteitakaan.
Svop-lainasta saadaan 1.1.2017 alkaen korkoa 2 % vuodessa. (valm.
talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, ettei Saimaa Capital Oy:n osakkeita myydä
sellaiseen hintaan, että kaupasta aiheutuisi myyntitappiota.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
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Valokuituverkon rahoitus

Kunnanhallitus § 51
EU:n maaseuturahasto ei myöntänyt tukea valokuituverkon
rakentamiseen Lemin kuntaan. Hankkeelle on vielä mahdollista hakea
laajakaistalain mukaista valtion avustusta. Laajakaistalain mukainen
hanketuki on pienempi kuin EU:n maaseuturahaston tuki olisi voinut
olla. Tukea myönnetään 33 %, kunnan osuuden pitää olla myös 33 %
ja liittyjiltä kerätään 34 %.
Valokuituverkon suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 4,2
miljoonaa euroa. Hankkeelle on talousarviossa ja suunnitelmassa
varattu investointimäärärahaa yhteensä 810.000 euroa vuosina 2017 2019. Kun laajakaistalain mukainen tuki olisi Lemillä 33 %, pitäisi
kunnan osuuteen varata 1,4 miljoonaa euroa. Lisätarve olisi siis noin
590.000 euroa vuosien 2017-2019 aikana.
Ensimmäisen vaiheen (Kirkonkylä-Iitiä-Kuukanniemi ja Toukkala-Urola)
rakentaminen maksaa noin 1,6 miljoonaa euroa. Tästä kunnan osuus
on noin 530.000 euroa. Hanke voisi toteutua pääosin vuoden 2017
aikana, joten lisämäärärahaa tarvittaisiin 260.000 euroa vuonna 2017.
Vuosille 2018-2019 tarvitaan lisärahaa yhteensä noin 330.000 euroa.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää
valokuituhankkeeseen lisää investointimäärärahaa vuoden 2017
talousarvioon 260.000 euroa. Vuosien 2018-2019 osalta määrärahat
varataan ao. vuosien talousarviossa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pekka Purtilo esitti asian jättämistä pöydälle, mutta
esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

52.

24.10.2016
08.02.2017
27.03.2017
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Valtuustoaloite harrastustakuusta

Kunnanhallitus § 119
Lemin Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa
10.10.2016 valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta.
Aloitteessa esitetään, että Lemillä kartoitetaan kansalaistoiminnan,
urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan
mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi esitetään, että
Lemin kunta käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja
nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Aloite
kokonaisuudessaan on liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi
sivistyslautakunnalle asian valmistelua varten.
Päätös

ja

antaa

sen

Päätösehdotus hyväksyttiin.
________

Sivistyslautakunta § 19
Lemillä on nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin palveluissa painotettu
ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Kunnan kotisivuilla on ajantasaiset
tiedot harrastustoiminnan tarjoajista, tiloista, tapahtumista ja
tukiasioista. Ne löytyvät www.lemi.fi > palvelut > vapaa-aikatoimi -linkin
takaa. Lisäksi kuntatiedotteessa sekä koulujen ja järjestöparlamentin
kautta
on
jaettu
tietoa
kunnan
alueella
olevista
harrastusmahdollisuuksista.
Kunnan vapaa-aikatoimen toiminnoista suurin osa tehdään yhteistyössä
koulun, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Harrastustoimintaa on
suunniteltu niin, että harrastusmahdollisuuksia löytyisi kaikille omassa
kunnassa.
Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa myöntämällä
nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville muille
järjestöille yleis- ja kohdeavustuksia. Useampana vuonna on ollut
käytössä myös avustus alle 18-vuotiaille suunnattuun ohjattuun
toimintaan. Avustuksilla on voitu mahdollistaa matalan kynnyksen
osallistumista lemiläisille lapsille ja nuorille näiden harrastustoimintaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

08.02.2017
15.03.2017
27.03.2017

26
48
82

Lemin vapaa-aikatoimi on koonnut liitteenä 9 olevan luettelon kunnassa
vuosina 2016–2017
lapsille ja nuorille tarjolla olevista
harrastusmahdollisuuksista ja tiloista. (valm. sivistystoimenjohtaja Raija
Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:

Päätös

•

liitteessä 9 on ajantasainen luettelo lasten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,

ja

nuorten

•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä
nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta
löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle lemiläiselle lapselle tai
nuorelle.

Keskustelun aikana sivistystoimenjohtaja teki muutetun ehdotuksen,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin muutettu
ehdotus.
________

Sivistyslautakunta § 30
Liitteenä
nro
1
oleva
luettelo
lasten
ja
nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista 2016–2017 on
korjattu ja täydennetty vastaamaan ajantasaista tilannetta. (valm.
vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää antaa selvityksenään valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
liitteessä nro 1 on ajantasainen luettelo lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksista sekä harrastustiloista,
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Päätös

15.03.2017
27.03.2017
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83

•

Lemin kunta tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia lasten ja nuorten
harrastustoimintaa järjestäville nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä
nuorisotyötä tekeville muille järjestöille ja

•

vapaa-aikatoimi on pyrkinyt suunnittelemaan toimintaansa
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin, että harrastustarjonnasta
löytyisi vähintään yksi harrastus jokaiselle lemiläiselle lapselle tai
nuorelle.

Hyväksyttiin.
________

Kunnanhallitus § 52
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi ja
saattaa sen myös kunnanvaltuuston tietoon.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaisi, että
sivistyslautakunnan esittämän selvityksen perusteella lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia on tarjolla käytettävissä oleviin resursseihin
nähden riittävästi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

53.

27.03.2017
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Omakotitonttien takaisinostoehtojen tarkistaminen

Kunnanhallitus § 53
Myytävien omakotitonttien kauppakirjoissa on varauduttu siihen, että
tontin ostaja laiminlyö kauppakirjassa sovitun rakentamisvelvoitteen
täyttämisen. Kauppaehtojen mukaan kunta voi silloin periä
sopimussakkona tontin hinnan viisinkertaisena. Sopimussakon käyttö
ei kuitenkaan ole useinkaan kohtuullista, jos rakennushanke peruuntuu
rakentajan elämäntilanteen tai taloustilanteen olennaisen muutoksen
vuoksi.
Kunta on voinut ostaa myymiänsä omakotitontteja takaisin, jos
rakentajan elämäntilanteessa tai suunnitelmissa on tapahtunut
sellainen muutos, että rakennushankkeen toteuttaminen ei ole
mahdollista. Nykyisen käytännön mukaan takaisin ostettaessa on
ostohinta ollut 200 euroa alkuperäistä myyntihintaa alhaisempi. Tämä
alennus ei aina kata kaikkia syntyviä kustannuksia.
Tähän saakka myytyjen tonttien kaupanteon yhteydessä on saatettu
ottaa puheeksi käytäntö tonttien takaisinostamisessa. Siksi
mahdollinen takaisinostohinnan suurempi alentaminen tulisi koskea
päätöksenteon jälkeen sovittavia tonttikauppoja. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että myyty omakotitontti voidaan ostaa takaisin
kunnalle, jos rakennushanke peruuntuu rakentajan elämäntilanteen tai
taloustilanteen olennaisen muutoksen vuoksi. Takaisinostohinta on
tällöin 10 prosenttia tai kuitenkin vähintään 200 euroa alkuperäistä
myyntihintaa alhaisempi. Tätä päätöstä noudatetaan niissä
tapauksissa, joissa tonttikaupasta kunnan kanssa on sovittu 31.3.2017
jälkeen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jarmo Tölski poistui kokouksesta klo 18.50 tämän asian
käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

54.

27.03.2017
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Kaavoituskatsaus 2017

Kunnanhallitus § 54
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen
varattujen tonttien riittävyydestä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla.
Maankäyttöinsinööri
on
valmistellut
liitteen
mukaisen
kaavoituskatsauksen. Katsaus pyritään saamaan tehokkaasti eri
tiedotusvälineitä
ja
–tapoja
käyttäen
kuntalaisten
tietoon.
Kaavoituskatsaus on julkaistu useiden vuosien ajan kunnan vapaaaikatoimen julkaisemassa kevättiedotteessa, joka on postitettu
vakituisiin ja vapaa-ajan talouksiin. Se julkaistaan myös kunnan
nettisivuilla. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, p. 040 835
7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään hyväksyen tiedoksi. Kaavoituskatsaus saatetaan myös
valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

55.

27.03.2017

86

Rantayleiskaavan muutoshakemus koskien tilaa
Mäntykaari 416-435-2-59

Kunnanhallitus § 52
Leo
Suomalainen
on
jättänyt
27.2.2017
päivätyn
kaavamuutoshakemuksen koskien naapuritilaa Mäntykaari 416-435-259 Kivijärjen Suursaaressa. Leo Suomalainen omistaa 1/3
naapuritilasta Kaarilahti 416-435-2-60.
Hakemuksen peruste on, että alkuperäisen kaavan yhteydessä on
tapahtunut virhe. Tilojen jakosopimuksessa 9.2.1994 silloiset omistajat
ovat
sopineet,
että
tilalle
Mäntykaari
2:59
ei
kuulu
rantarakennusoikeutta vaan mahdollinen rakentaminen tulee osoittaa
vähintään 100 metrin etäisyydelle rannasta. 19.7.2004 voimaan
tulleessa yleiskaavassa kuitenkin kyseiselle tilalle on osoitettu
omarantaisen
lomarakennuspaikka.
Virhe
on
tapahtunut
todennäköisesti siinä, että kaavoittajalle ei ole toimitettu jakosopimusta.
Arviointi:
Kaavamuutoksella ei olisi hakijan tilan kannalta vaikutusta millään
tavoin. MRL 39 §:n mukaan yleiskaavalla ei saa aiheuttaa
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.
Omarantaisen rakennuspaikan muuttaminen ei omarantaiseksi ylittää
selvästi kohtuuttoman haitan kynnyksen tilan arvon alenemisena.
Jakosopimuksen ei voida katsoa sitovan ehdottomasti kaavaan
laadintaa. Kaavoittaja on käyttänyt asiassa mitoituksen ohella
kohtuullisuusharkintaa
kaavan
rakennuspaikkoja
osoitettaessa.
Yleiskaavaote alueesta, kaavamuutoshakemus ja jakosopimus ovat
oheismateriaalina. (valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040
835 7826)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ei käynnistä tilaa Mäntykaari 2:59
yleiskaavamuutosta maankäyttöinsinöörin suorittaman
perusteella.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

koskevaa
arvioinnin

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

56.

27.03.2017
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Kuukanniemen alueen osayleiskaava

Kunnanhallitus § 56
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun mukaan alueiden käytön
suunnittelun tavoitteina on edistää:
1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3. riittävän asuntotuotannon edellytyksiä,
4. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
5. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
6. ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
7. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
8. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
9. yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
10. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
11. palvelujen saatavuutta; sekä
12. liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä

erityisesti

MRL 36 §:n mukaan ”Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan
laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.” MRL 37 §:n mukaan
”Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.”
Yleiskaavan
tarkoituksena
on
kunnan
tai
sen
osan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun
sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

27.03.2017
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Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Lemin
Kuukanniemen alueelle on tehty asemakaavoja vuosien 1972 – 2017
välisenä aikana. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuminen on eri
viranomaisneuvotteluissa todettu puutteeksi, joka tulisi korjata.
Yleiskaavan puuttuminen on myös vaikeuttanut asemakaavojen
laadintaa.
Kuukanniemen alueen yleiskaavoitustyö sisältyy jo kaavatyöryhmän
2016 esitykseen ja vuoden 2017 kaavoituskatsaukseen.
Yleiskaavoituksen aluerajaus on tehty kattamaan nykyisten
Kuukanniemen asemakaava-alueiden lisäksi Pajatien työpaikka-alueet
ja Välikankaan asutusalueet. Pienellä osaa yleiskaavoitettavasta
alueesta on voimassa Pienten vesistöjen rantayleiskaava. Yleiskaavan
laatiminen on laaja ja pitkäkestoinen prosessi ja se tulee kestämään
vähintään kaksi vuotta.

Alustava yleiskaavarajaus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

27.03.2017

89

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. Käynnistää yleiskaavan laatimisen kartan osoittamalle alueelle
2. Hyväksyä maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion yleiskaavan
laatijaksi
3. Antaa maankäyttöinsinöörille valtuudet yleiskaavan tarvitsemien
selvitysten tilaamiseksi
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kati Buuri ja Pekka Purtilo poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55 - 18.57. Toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Lasse Nisonen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

57.

27.03.2017
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Maaseutulautakunnan tehtävät

Kunnanhallitus § 57
Kunnanhallitus on 5.12.2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt
perustaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin maaseutulautakunnan ja
teknisen lautakunnan tehtävien uudelleenjärjestely näiden lautakuntien välillä.
Työryhmän tehtäväksi annettiin myös selvittää kiinteistöjen kunnossapidon
resurssien ohjaaminen korjaustoiminnasta ennalta ehkäisevään ylläpitoon ja
tarvittaessa lisäresurssien esittäminen siihen. Työryhmän jäseniksi määrättiin
teknisen lautakunnan ja maaseutulautakunnan puheenjohtajat ja
kunnanjohtajan erikseen määräämät viranhaltijat.
Kunnanjohtaja on määrännyt työryhmän jäseniksi itsensä lisäksi teknisen
johtajan, maaseutusihteerin ja talous- ja hallintojohtajan.
Työryhmä on kokoontunut 3.3.2017. Muistio työryhmän kokouksesta on
liitteenä. Työryhmä totesi yksimielisesti, että maaseutulautakunnan nykyisiä
tehtäviä varten ei lautakuntaa enää tarvita. Maaseutulautakunnan ja
maaseututoimen tehtävien järjestämisestä työryhmä päätyi seuraavaan
ehdotukseen:
1. 4H-yhdistyksen avustaminen siirretään sivistyslautakunnalle vapaaaikatoimeen.
2. Maaseudun kehittämisrahan jakaminen jatkuu tässä vaiheessa niin, että
maaseutulautakunnan
jo
vahvistamisen
perusteiden
mukaan
avustuksista päättää maaseutusihteeri kunnanhallituksen alaisuudessa.
Jakoperusteita voi jatkossa muuttaa kunnanhallitus.
3. Yksityistielain 6a §:n tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä toimii
ainakin vielä vuonna 2017 tekninen lautakunta koska tehtävää ei voi
antaa kunnanhallitukselle.
4. Yksityistieavustuksia varten vahvistaa kunnanhallitus jakoperusteet
esim. 3 tieluokalle tien pituuden mukaan niin, että perusteet ovat
käytössä vuoden 2018 avustuksista alkaen. Perusteita tarkistetaan
neljän vuoden välein. Avustuksista päättää maaseutusihteeri. Vuoden
2017 avustuksista päättää kuitenkin vielä maaseutulautakunta
toukokuun
2017
loppuun
mennessä.
Siirtyminen
puhtaasti
laskennallisten perusteiden mukaiseen jakoon vähentää olennaisesti
tarvetta valvoa tarkastuksilla avustusten käyttöä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

27.03.2017
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Kohdan 1. mukainen muutos voidaan toteuttaa vuoden 2018 talousarvion
yhteydessä. Muut muutokset on mahdollista toteuttaa vireillä olevan
hallintosääntöuudistuksen
yhteydessä.
Kiinteistöjen
kunnossapidon
resursseja käsitellään erikseen. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotuksen tiedoksi
sisällyttää
tarvittavat
muutokset
valtuustolle
hallintosääntöehdotukseen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

ja

päättää
tehtävään

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

58.

27.03.2017
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Lausunto Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
läntisen osa-alue

Kunnanhallitus § 58
Lappeenrannan
kaupunki
on
käynnistänyt
Lappeenrannan
keskustaajaman osayleiskaavan tarkistamisen. Keskusta-alueelle
ollaan
laatimassa
maankäyttöja
rakennuslain
mukaista
oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030.
Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan
voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna
1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla
riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille,
elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.
Läntisen osan yleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustan
länsipuolella. Alue käsittää keskustaajaman länsiosat, Ruoholammen ja
Rutolan alueet sekä näiden pohjois-, länsi- ja eteläpuolella sijaitsevia
haja-asutusalueita. Alueeseen kuuluu myös osa Läntisestä PienSaimaasta mukaan lukien Ruohosaari. Alueeseen kuuluvat UusLavolan, Sammonlahden, Skinnarilan, Ruoholammen, Rutolan ja
Selkäharjun kaupunginosat.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen oli (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015
- 9.2.2015 välisenä aikana.
Suunnittelun
tarkoituksena
on
tutkia
alueen
maankäyttö
kokonaisuutena ja mahdollistaa Lappeenrannan keskusta-alueen
monipuolinen kehittäminen.
Osayleiskaavaehdotus valmisteluaineistoineen pidetään maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtävillä 23.2. - 27.3.2017
Lappeenrannan kaupungintalolla teknisen toimen kaavoituksessa
(Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivuilla.
Lappeenrannan kaupunginhallitus lausuntoa 27.3.2017 mennessä.
Lausunto:

Lemin kunnan kannalta laadittavana olevalla yleiskaavalla voidaan
katsoa olevan jonkin verran vaikutuksia Selkäharjun uusien
kaupallisten alueiden takia. Toteutuessaan yleiskaava ja jatkossa
asemakaavoitus
toisi
lukuisia
uusia
työpaikkoja
läntisen
Lappeenrannan alueelle. Lemin kunnalla on tarjottavanaan
Tuomelankaan alueella houkuttelevia, kohtuuhintaisia ja suurehkoja
pientalotontteja myös Selkäharjun alueella työskenteleville. Kunnalla ei
ole muuta lausuttavaa yleiskaavasta. (valm. Maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio, p. 040 835 7826)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

27.03.2017
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Maankäyttöinsinöörin valmistelema lausunto annetaan Lappeenrannan
kaupungille kunnan lausuntona.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

59.

27.03.2017

Saapuneet kirjeet

Kunnanhallitus § 59
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

27.03.2017

Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

95

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 44 - 48, 51 - 52, 54, 56 - 59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 49 - 50, 53, 55

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 040 724 4603
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 49 - 50, 53, 55

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

27.03.2017
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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
Minna Canthinkatu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502
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

