
LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019
Kunnanhallitus 14.1.2019

Asialista

1.     Kunnanvaltuuston päätösten 17.12.2018 täytäntöönpano.....................................................2

2.     Talouden sopeuttaminen / Ohjausryhmän valinta..................................................................3

3.     Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019..................................4

4.     Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2019....................................................................5

5.     Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019.............................................................................6

6.     Valtionosuudet vuonna 2019..................................................................................................7

7.     Lupa resurssiopettajan palkkaamiseen..................................................................................8

8.     Kunnan omistamat maa-alueet..............................................................................................9

9.     Eronpyyntö luottamustehtävistä, Viktoria Kaartinen.............................................................12

10.   Irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta...........................................................................12

11.   Kunnanhallituksen kokousaikataulu.....................................................................................13

12.   Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset......................................13

13.   Ilmoitusasiat..........................................................................................................................14

14.   Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, vaalilautakuntien ja 
vaalitoimikunnan asettaminen, ulkomainonta......................................................................16

15.   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuulivoimayleiskaavapäätöksistä............................19



Viranomainen    PÖYTÄKIRJA 1/2019

LEMIN KUNTA 1
Kunnanhallitus

KOKOUSAIKA 14.1.2019 klo 17.00 – 18.39

KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoustilassa, os. Toukkalantie 2

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

Buuri Kati                          puheenjohtaja
Mielikäinen Juha              varapuheenjohtaja
Holopainen Petteri       jäsen
Karhu Anu       jäsen
Ovaskainen Jarkko       jäsen
Purtilo Pekka       jäsen
Rings Mervi       jäsen
Penttilä Arto                     varajäsen                        

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Okko Veli-Pekka        kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Tapanainen Matti        "                I  varapuheenjohtaja
Nisonen Lasse        "                II varapuheenjohtaja

Stoor Jussi        esittelijä, kunnanjohtaja
Mäkelä Johanna        pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-
VALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §:t 1 - 15

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

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja                                                                   Pöytäkirjanpitäjä

Kati Buuri                                                  Johanna Mäkelä

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

Tarkastusaika

Lemillä 17.1.2019 

Allekirjoitukset

Anu Karhu                                                 Pekka Purtilo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA

Paikka ja pvm

Lemillä 17.1.2019  

Virka-asema

Keskusarkistonhoitaja



LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus 14.1.2019 2

1.   Kunnanvaltuuston päätösten 17.12.2018 täytäntöönpano

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 1

Kuntalain  39  §:n  perusteella  kunnanhallitus  vastaa  valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603). 

Kunnanvaltuusto  on  kokouksessaan  17.12.2018  käsitellyt  seuraavat
asiat: 

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
pöytäkirjantarkastajien valinta

§31 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
§32 Kunnan omistamat maa-alueet
§33 Hallinto-oikeuden päätös kunnanvaltuuston päätöksestä 

tehtyyn valitukseen
§34 Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat
§35 Ilmoitusasiat

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 17.12.2018 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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2.   Talouden sopeuttaminen / Ohjausryhmän valinta

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 2

Kunnanvaltuusto  on  päättänyt  17.12.2018  §31  vuoden  2019
talousarviokäsittelyn yhteydessä perustaa viranhaltijoista ja johtavista
luottamushenkilöistä muodostuvan talouden ohjausryhmän. Valtuuston
päätöksen mukaan ohjausryhmän tehtävänä on etsiä kaikki mahdolliset
keinot  talouden  tasapainottamiseksi  ja  talouden  sopeuttamiseksi.
Ohjausryhmän  tulee  esittää  kunnanhallitukselle  toimenpideohjelma
tasapainotukseen vaadittavista toimista tammikuun loppuun mennessä.
Kunnanhallitus päättää ohjausryhmän kokoonpanon. (valm. talous- ja
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603).

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  valitsee  talouden  sopeuttamisen  ohjausryhmään
kustakin  valtuustoryhmästä  yhden  jäsenen  sekä  kunnanjohtajan  ja
talous-  ja  hallintojohtajan.  Tekninen  johtaja  ja  sivistystoimenjohtaja
osallistuvat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.

Päätös Kunnanhallitus  valitsi  ohjausryhmään  seuraavat  henkilöt:  Kati  Buuri,
Veli-Pekka Okko,  Pekka Purtilo,  Lasse Nisonen, kunnanjohtaja sekä
talous-  ja  hallintojohtaja.  Tekninen  johtaja  ja  sivistystoimenjohtaja
osallistuvat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. 
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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3.   Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 3

Hallintosäännön  50  §:n  mukaan  valtuusto  hyväksyy  talousarviossa
toimielimille sitovat tulosaluekohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä  niiden  edellyttämät  määrärahat  ja  tuloarviot.  Kunnanhallitus  ja
lautakunnat  hyväksyvät  51  §:n  mukaan  talousarvioon  perustuvan
käyttösuunnitelmansa.  Nämä  toimielimet  voivat  siirtää
käyttösuunnitelman  hyväksymiseen  liittyvää  toimivaltaa  edelleen
alaisilleen viranhaltijoille. 

Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuodeksi
2019.  Selvitys  kunnanhallituksen  tavoitteiden  ja  määrärahojen
toteutumisesta  vuodelta  2018  esitetään  hallitukselle  erikseen  sitten,
kun  tilinpäätöksen  valmistelu  on  edennyt  riittävän  pitkälle.  (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603).

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodeksi
2019.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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4.   Kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2019

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 4

Talousarvion  tulosalueelle  ”Kehittämismääräraha”  on  varattu
työllistämisen  lisäksi  60.000  euroa  erilaisiin  kehittämishankkeisiin.
Työllistämiseen  on  varattu  94.200  euroa,  joka  sisältää  koululaisten
kesätyöt  ja  kunnan  eri  toimialojen  työllistämispalkat.  Lemin  4H-
yhdistyksen  kesätöihin  on varattu  5.000 euroa.  Yksityistieavustuksiin
on varattu 54.000 euroa ja maaseutuelinkeinojen edistämiseen 11.500
euroa.  Tulosalueelle  sisältyy  vielä  kunnan  osuus  maaseututoimen
kustannuksiin, 35.400 euroa.
 
Talousarvion  mukaan  määrärahan  käytöstä  päättää  kunnanhallitus.
Aloitteita määrärahan käyttöön voivat tehdä kunnan eri toimielimet ja
järjestöt sekä elinkeinoprojektit.

Ehdotus  määrärahan  ohjeelliseksi  jaoksi  vuodelle  2019  on  liitteenä.
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kehittämismäärärahan käyttösuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus  hyväksyttiin.  Lisäksi  kunnanhallitus  päätti,  että
palkkatuella  palkattavat  henkilöt  voidaan  palkata  ilman  erillistä
täyttölupaa työllistämiseen varatun määrärahan puitteissa. 
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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5.   Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 5

Hallintosäännön 51 §:n mukaan valtuusto voi talousarvion yhteydessä
hyväksyä  erilliset  täytäntöönpano-ohjeet.  Jos  valtuusto  ei  ole
hyväksynyt  täytäntöönpano-ohjetta,  voi  kunnanhallitus  ne  hyväksyä
sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion.

Kunnanhallitus  on  vuosittain  antanut  ohjeen  kunnanvaltuuston
hyväksymän  talousarvion  täytäntöönpanoon.  Ohjeilla  on  pyritty
täsmentämään  menettelytapoja  ja  toimivaltuuksia,  mutta  myös
ohjaamaan tarvittaessa taloudenhoitoa. Talouden seurannan tulee olla
ajantasaista. 

Ehdotus täytäntöönpano-ohjeeksi on liitteenä. Talouden sopeuttaminen
tulee  edellyttämään toimenpiteitä,  joilla  saattaa  olla  vaikutusta  myös
kuluvan  vuoden  talousarvioon  ja  täytäntöönpano-ohjeisiin.  Näistä
muutoksista kunnanhallitus päättää tarvittaessa erikseen. (valm. talous-
ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpano-
ohjeen  vuodelle  2019  ja  antaa  ohjeen  toimielimille  tiedoksi  ja
noudatettavaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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6.   Valtionosuudet vuonna 2019

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 6

Valtiovarainministeriö  on  tehnyt  31.12.2018  päätöksen  kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien  tasauksen  vahvistamisesta  kunnille  vuonna  2019.
Päätös ja sen erittelyt on julkaistu ministeriön nettisivuilla 5.1.2019.
 
Opetus-  ja  kulttuuriministeriö  on  tehnyt  päätöksen  opetus-  ja
kulttuuritoimen  valtionrahoituksesta.  Päätöksen  tiedot  löytyvät
opetushallituksen rahoitusyksikön nettisivuilta.

Peruspalvelujen  valtionosuus  on  1.343  euroa  budjetoitua  pienempi.
Budjettiluvut perustuivat Kuntaliiton arvioon. Opetus- ja kulttuuritoimen
valtionrahoitus on 25.657 euroa budjetoitua suurempi.

Vertailu budjetin ja valtionosuuspäätösten välillä on seuraava:

Kotikuntakorvaustuloja  ja  –menoja  ei  kunnan  kirjanpidossa  kirjata
valtionosuuksien kirjanpidon tilille vaan toimintakatteeseen vaikuttaen.
 
Päätöksiin  tyytymätön  kunta  voi  kunnan  peruspalvelujen
valtionosuuslain  64§:n  nojalla  tehdä  kolmen  kuukauden  kuluessa
päätöksestä  tiedon  saatuaan  kirjallisen  oikaisuvaatimuksen
valtiovarainministeriölle.  (valm.  talous-  ja  hallintojohtaja  Johanna
Mäkelä, puh 040 7244603).

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  merkitsee  valtionosuuspäätökset  tiedoksi  ja  tyytyy
päätöksiin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto

Päätös Talousarvio Ero
Peruspalvelujen valtionosuus

Siitä verotuloihin kohdistuva valtioosuuden tasaus -355

Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Valtionosuudet yhteensä

Kotikuntakorvaustulot -8
Kotikuntakorvausmenot 0

6 792 370 6 793 713 -1 343
1 847 102 1 847 457

-616 236 -641 893 25 657

6 176 134 6 151 820 24 314

64 682 64 690
104 230 104 230
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7.   Lupa resurssiopettajan palkkaamiseen 

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 7

Lemin koulukeskuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on pääosin
integroitu  yleisopetuksen  ryhmiin.  Erityisopetuspäätös  noudattaa
useimmiten  laajuudeltaan  yhdeksänvuotista  oppimäärää.  Muutamalla
oppilaalla  on  pidennetyn  oppivelvollisuuden  päätös,  jolloin
oppivelvollisuus  alkaa  vuotta  säädettyä  aiemmin.
Perusopetusasetuksessa  on  säädetty  pidennetyn  oppivelvollisuuden
oppilaita koskevat ryhmäkoot. Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti.
Jos  esimerkiksi  pidennetyn  oppivelvollisuuden  piirissä  oleva  oppilas
integroidaan  yleisopetuksen  ryhmään,  20  oppilaan
enimmäisryhmäkokoa  noudatetaan  kaikilla  oppitunneilla.
Samanaikaisopetuksessa  tilanteessa,  jossa  luokassa  on  kaksi
opettajaa,  lasketaan  oppilaat  kahden opettajan  oppilaiksi,  näin  ollen
tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi.

Sivistysjohtaja  on  esittänyt  perusopetusasetuksen  ryhmäkoon
noudattamiseksi  resurssiopettajan  palkkaamista  20  h  /  viikko  Lemin
koulukeskukseen ajalle 7.1. - 31.5.2019. Resurssiopettajan palkkakulut
maksetaan  valtion  erityisavustuksella,  joka  on  tarkoitettu
koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Hankerahaa on jäljellä n.
18  000  €,  joka  on  myönnetty  vuosiksi  2018  ja  2019.  Uudesta
hankerahasta  on  saatu  myönteinen  päätös  vuosiksi  2019  ja  2020,
yhteensä 17 000 €.

 
Lemin  kunnanhallituksen  20.8.2018  päätöksen  98  §:n  mukaan
tulosyksiköiden on anottava ja saatava kunnanhallitukselta täyttölupa
yli 3 kk:n pituisten määräaikaisten työ- tai virkasuhteeseen ottamisesta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 6312605)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  myöntää  täyttöluvan  resurssiopettajan  palkkaamiselle
7.1. - 31.5.2019 ajalle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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8.   Kunnan omistamat maa-alueet

Kunnanhallitus 29.10.2018 § 127

Kunnanhallituksessa on aiemmin keskusteltu kunnan omistamista maa-
alueista  ja  yksittäisten  alueiden  mahdollisesta  myynnistä.  Tässä
tarkoituksessa  kunnanhallitukselle  lähetetään  liitteenä  oleva  luettelo.
Luettelossa näkyvä arvo on tasearvo, eikä se monessakaan kohteessa
vastaa käypää arvoa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen,
puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistöluettelon tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus  hyväksyttiin.   Lisäksi  kunnanhallitus  päätti  esittelijän
ehdotuksesta, että seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen tuodaan
esitys myytävistä kiinteistöistä.
_________

Kunnanhallitus 3.12.2018 § 134

Ehdotus mahdollisista  myytävistä  maa-alueista  on  oheismateriaalina.
Osalle  alueista  on  jo  vahvistettu  myyntihinta,  mutta  pääosa  on
hinnoittelemattomia. Kunnanhallituksen jäsenille on 5.11.2018 lähetetty
sähköpostitse vuonna 2013 vahvistettu kiinteistöstrategia.

Nyt tulisi valita myytävät tilat ja päättää menettelystä, jolla vahvistetaan
myytävien  alueiden  tavoitehinta.  Tavoitehinnan  tulee  ylittää  selvästi
tasearvo, jotta myyntivoittoa kertyisi. Tappiolla ei maa-alueita ole syytä
myydä. Yksittäiset kaupat päätetään kunnanvaltuustossa, jos ao. tilan
myyntiehtoja  ei  aiemmin  ole  päätetty  tai  esitetyt  myyntiehdot
poikkeavat aiemmin päätetyistä.

Myytäväksi tarkoitetut ja omiksi tiloikseen erotetut tontit eivät pääosin
sisälly  oheismateriaalina  olevaan luetteloon.  Niitä  myydään  entiseen
tapaan aina kun ostajia löytyy.  (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti
Pitkänen, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus  päättää  myytävistä  tiloista,  myyntitavoista  ja
hinnoittelusta.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Metsätilojen osalta kunnanhallitus päätti, että mahdollisimman nopeasti
myytäville  tiloille  asetetaan  metsäarvioon  perustuva  tavoitehinta.
Metsärvion jälkeen tuodaan kunnanhallitukselle lista myytävistä maista
tavoitehintoineen,  jonka  jälkeen  tiloista  voidaan  pyytää  julkisesti
ostotarjouksia.  Peltoalueiden  myynnissä  toimitaan  samalla
periaatteella.  Myytäväksi  ei  tarjota  alueita,  joiden  tavoitehinta  alittaa
tasearvon.

Samalla  kunnanhallitus  päätti  ehdottaa  kunnanvaltuustolle,  että
Mikonharjun alueen myymättä olevien neljän tontin myyntihinnoiksi jo
myydyn tontin hintaan perustuen vahvistetaan seuraavat:

AO6-T1, Mikonkaari 3,  4.910 €
AO6-T2, Mikonkaari 1,  2.610 €
AO7-T1, Mikonkaari 6,  2.830 €
AO7-T3, Mikonkaari 2,  2.170 € 
_________

Kunnanvaltuusto 17.12.2018 § 32

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 8

Kunnanhallituksen  päätöksen  perusteella  on  aloitettu  mahdollisten
myytävien  metsä-  ja  peltokiinteistöjen  tavoitehintojen  selvittäminen.
Metsänhoitoyhdistykseltä  on  pyydetty  arvioita  selkeiden
metsäkiinteistöjen  osalta.  Vuodenvaihteen  pyhistä  johtuen
kunnanhallituksen  esityslistan  lähettämisajankohtaan  mennessä  ei
vielä  ole  saatu  kerättyä  ja  analysoitua  kaikkia  pyydettyjä  arvioita.
Kunnanhallitukselle  selvitetään  kokouksessa  aloitetun  kartoituksen
tilannetta.  (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040
7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitukselle  esitetään  kokouksessa  arviot  selkeistä  myyntiin
ehdotettavista  kohteista  ja  suunnitelma  muun  selvitystyön
etenemisestä. Kunnanhallitus ohjeistaa jatkovalmistelua sekä päättää
eräiden kiinteistöjen myyntitoimista saadun selvityksen perusteella.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Päätös Kunnanhallitus  kuuli  talous-  ja  hallintojohtajan  selvityksen  myytävien
kiinteistöjen  osalta.  Tonttien  ja  eräiden  muiden  kiinteistöjen  osalta
selvitystyö jatkuu. 

Kunnanhallitus  päätti  laittaa  myyntiin  seuraavat  kiinteistöt:
416-404-4-114 Nikamäki, koko kiinteistö
416-413-3-93 Torpparinne, 2 palstaa
416-423-3-28 Ahola, koko kiinteistö
416-431-3-66 Hikinen, koko kiinteistö
416-438-1-34 Tuulikinharju, koko kiinteistö.

Lisäksi  kunnanhallitus  päätti  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  kolmen
rantatontin  (416-428-1-299,  416-428-1-300,  416-428-1-301)  osalta
hintoja  tarkistetaan  siten,  että  kunkin  tontin  hinnaksi  määritellään
50.000 euroa aiemman 68.000 euron sijaan.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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9.   Eronpyyntö luottamustehtävistä, Viktoria Kaartinen

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 9

Viktoria  Kaartinen  on  pyytänyt  19.12.2018  eroa  luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton takia. Hän on toiminut keskusvaalilautakunnan
ja tarkastuslautakunnan jäsenenä ja  valtuuston varajäsenenä.  (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603)
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  Viktoria  Kaartiselle
myönnetään  ero  kunnanvaltuuston  varajäsenyydestä,
keskusvaalilautakunnan  jäsenyydestä  sekä  tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä.  Lisäksi  kunnanhallitus  esittää,  että  kunnanvaltuusto
valitsee  uuden  jäsenen  keskusvaalilautakuntaan  sekä
tarkastuslautakuntaan. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

10.   Irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 10

Markku  Immonen  on  irtisanoutunut  Lemin  kunnan  teknisen  johtajan
virasta  31.3.2019  alkaen.  (valm.  talous-  ja  hallintojohtaja  Johanna
Mäkelä, puh. 040 7244603) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  merkitsee  tietoonsa  saatetuksi  Markku  Immosen
irtisanoutumisen. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11.   Kunnanhallituksen kokousaikataulu

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 11
 

Kunnanhallituksen kokousaikatauluksi vuoden 2019 ensimmäiselle 
vuosipuoliskolle esitetään seuraavaa:

14.1.2019 sovittu joulukuussa 2018
18.2.2019
25.3.2019
15.4.2019
20.5.2019
17.6.2019

Asioiden  vaatiessa  kokouksia  voidaan  järjestää  useammin.  (valm.
talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  päättää  kokoontua  edellä  esitetyn  kokousaikataulun
mukaisesti. Kunnanjohtaja voi sopia kunnanhallituksen puheenjohtajan
kanssa myös tarvittavista aikataulumuutoksista. 

Lisäksi  kunnanhallitus  päättää  valtuutetuille  pidettävän
talousseminaarin ajankohdasta.

Päätös Päätösehdotus  hyväksyttiin.  Kunnanhallitus  päätti,  että  valtuustolle
pidettävä talousseminaari järjestetään 11.2.2019 klo 17.00 alkaen.
_________

12.   Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 12

Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanjohtajan ja talous- ja
hallintojohtajan  päätöspöytäkirjat.  (valm.  talous-  ja  hallintojohtaja
Johanna Mäkelä, puh. 040 7244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa, ettei 
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13.   Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 13

(valm. keskusarkistonhoitaja, Vuokko Pekkanen p. 040 039 5770)

Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat

Viranhaltijapäätökset

1. Rakennustarkastajan päätökset 4.1.2019 18-0059-R ja 
19-0001-R sekä 9.1.2019 § 2 ja § 3

Muut

1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
- Hallituksen pöytäkirjat 5.12.2018 ja 19.12.2018
- Valtuuston pöytäkirja 19.12.2018

2. Etelä-Karjalan liitto
- Maakuntahallituksen pöytäkirja 12.11.2018
- Nimeämispyyntö 28.11.2018

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Hallituksen pöytäkirja 12.12.2018

4. Imatran kaupunki
- Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 11.12.2018
- Ote Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirjasta 11.12.2018

5. Lappeenrannan kaupunki
- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto 29.11.2018
- Lupalautakunnan pöytäkirja 4.12.2018
- Etelä-Karjalan museon lausunto 13.12.2018
- Otteet Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirjasta 
20.12.2018

6. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
- Investointi-avustushakemukset 4.12.2018
- Lausuntopyyntö 19.12.2018
- Päätös 10.12.2018

7. Kaakkois-Suomen poliisilaitos
- Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 21.11.2018

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  päättää,  että  asiakirjat  merkitään  kunnanhallituksen
tietoon  saatetuiksi  eivätkä  ne  tässä  vaiheessa  anna  aihetta  muihin
toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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14.   Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, vaalilautakuntien ja 
vaalitoimikunnan asettaminen, ulkomainonta

Kunnanhallitus 14.1.2019 § 14

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit  toimitetaan
sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-
21.5.2019. 

Aiempien  äänestysaluejakopäätösten  perusteella  kunnassa  on  kaksi
äänestysaluetta,  Kirkonkylän  ja  Kuukanniemen  äänestysalueet.
Vaalipäivän  äänestyspaikoiksi  on  aiemmin  päätetty  kirkonkylässä
Lemin  kunnankirjasto  ja  Kuukanniemessä  Kuukanniemen  koulu.
Ennakkoäänestyspaikaksi on päätetty Lemin kunnankirjasto. Lisäksi on
päätetty,  että  Vanamokoti  ja  Kanervakoti  ovat  vaalilain  tarkoittamia
laitoksia, joissa toimitetaan ennakkoäänestys.

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Kunnanhallituksen  on  hyvissä  ajoin  ennen  vaaleja  asetettava
äänestysalueiden  vaalilautakunnat  ja  laitoksessa  toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. 

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme
muuta  jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  kuitenkin
vähintään  kolme.  Vaalitoimikuntaan  kuuluu  puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja  ja  yksi  muu  jäsen  sekä  tarpeellinen  määrä
varajäseniä,  kuitenkin  vähintään  kolme.  Vaalilautakunnan  ja
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he  tulevat  jäsenten  sijaan.  Vaalilautakunta  ja  vaalitoimikunta  ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
 
Sekä  vaalilautakunnan  että  vaalitoimikunnan  jäsenten,  että  niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä  edellisissä  eduskuntavaaleissa  ehdokkaita  asettaneita
puoluerekisteriin  merkittyjä  puolueita.  Vaalilautakuntien  ja
vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten
ja  varajäsenten  kohdalla.  Näin  tehdään  myös  tasa-arvolain
soveltamisessa.  Sekä  varsinaisissa  jäsenissä  että  varajäsenissä  on
oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen
mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
ja  toimikuntaan.  Lisäksi  vaalikelpoisuuden  rajoituksista  säädetään
vaalilaissa.  Saman  henkilön  valitsemiselle  vaalilautakuntaan  ja
vaalitoimikuntaan  ei  ole  estettä,  koska  tehtäviä  ei  hoideta
samanaikaisesti.

Eduskuntavaalien  ehdokas  ei  voi  olla  eduskuntavaaleissa
vaalilautakunnan  jäsenenä  eikä  varajäsenenä.  Vastaavasti
europarlamenttivaalien  ehdokas  ei  voi  olla  europarlamenttivaaleissa
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
 
Eduskuntavaalien  tai  europarlamenttivaalien  ehdokas  tai  hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai  vanhempansa ei  voi  olla em.
vaaleissa vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ulkomainonta

Vaalien  ulkomainonta  suositellaan  aloitettavaksi  viikkoa  ennen
ennakkoäänestyksen  alkamista  eli  eduskuntavaaleissa  27.3.2019  ja
europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus

1. päättää, että eduskunta- sekä europarlamenttivaaleissa vaalien
ulkomainonta  järjestetään  kunnan  määrättävissä  olevilla
paikoilla  entiseen  tapaan  sijoittamalla  kunnan  toimesta
mainostaulut  kirkonkylän  ja  Kuukanniemen  taajamiin
eduskuntavaaleissa  27.3.2019  alkaen  ja
europarlamenttivaaleissa  8.5.2019  alkaen.  Mainospaikkojen
käytöstä ei peritä maksua.

2. valitsee  Kirkonkylän  äänestysalueen  vaalilautakuntaan  viisi
jäsentä  ja  vähintään  kolme  varajäsentä,  jotka  asetetaan
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi
ja yksi varapuheenjohtajaksi.

3. valitsee  Kuukanniemen  äänestysalueen  vaalilautakuntaan  viisi
jäsentä  ja  vähintään  kolme  varajäsentä,  jotka  asetetaan
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi
ja yksi varapuheenjohtajaksi.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4. valitsee  kolmejäsenisen  vaalitoimikunnan  laitoksissa
(Vanamokoti  ja  Kanervakoti)  tapahtuvaa  ennakkoäänestystä
varten sekä tälle varajäsenet sijaantulojärjestyksessä.

Päätös Kunnanhallitus päätti kohdan 1 esityksen mukaisesti.   Kunnanhallitus
valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
Papinniemi Sari, puh.joht. 1. Lattu Anneli
Sirkka Laura, varapuh.joht. 2. Holopainen Petteri
Kinnunen Veli-Pekka 3. Kärmeniemi Jukka
Konttinen Tuula 4. Holopainen Seppo
Väisänen Kyösti 5. Rings Mervi

Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
Sairanen Heli 1. Värtö Veijo
Purtilo Pekka 2. Ovaskainen Jarkko
Mielikäinen Juha 3. Junni Antti
Pesari Irma 4. Värtö Nina
Värtö Marja 5. Värtö Kaija

Vaalitoimikunta
Jäsen Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
Tapanainen Matti, puh.joht. 1. Sinkko Eija
Okko Antti, varapuh.joht. 2. Nisonen Lasse
Sinkko Jaana 3. Anu Karhu

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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15.   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuulivoimayleiskaavapäätöksistä

Kunnanhallitus 22.5.2017 § 100

Itä-Suomen hallinto-oikeus on julkipanon jälkeen 8.5.2017 antamallaan
päätöksellä  nro  17/0093/3  kumonnut  Lemin  kunnanvaltuuston
päätökset 20.7.2015 § 18 ja § 19, joilla päätöksillä kunnanvaltuusto oli
hyväksynyt  Lemin  pohjoisosien  tuulivoimayleiskaavan  (§  18)  osa-
alueen  1,  Rutaho  ja  (§  19)  osa-alueen  2,  Repovuori.
Muutoksenhakijoina  hallinto-oikeudessa  ovat  olleet  Terhi  Joronen
asiakumppaneineen,  Etelä-Karjalan  luonnonsuojelupiiri
asiakumppaneineen sekä Liisa ja Ossi Taipale.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on perustellut kunnanvaltuuston päätösten
kumoamista  sillä,  että  tuulivoimarakentamista  koskevista
ympäristöministeriön  ohjeista  ilmenee,  että  tuulivoimaloiden  koolla,
erityisesti  niiden  korkeudella,  on  merkitystä  tuulivoimaloiden
aiheuttamiin  vaikutuksiin.  Kun  hallinto-oikeus  otti  lisäksi  huomioon
asutuksen  läheisyyden  suunniteltuihin  tuulivoimaloiden
rakennuspaikkoihin  ja  sen,  ettei  suurinta  sallittua  korkeutta  ollut
määrätty  kaavassa,  hallinto-oikeus  katsoi,  että  kunnanvaltuuston
hyväksymä  Lemin  pohjoisosien  tuulivoimayleiskaava  ei  ohjaa
maankäyttö- ja rakennuslain 77.1 b §:ssä edellytetyllä tavalla riittävästi
rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kaava-alueella. Koska kaava ei
hallinto-oikeuden  näkemyksen  mukaan  ohjannut  riittävästi
tuulivoimaloiden  korkeutta  ja  muuta  kokoa,  kaavaa  varten  tehtyjen
selvitysten  pohjalta  ei  ollut  hallinto-oikeuden  käsityksen  mukaan
mahdollista  arvioida  myöskään  maankäyttö-  ja  rakennuslain  9  §:n
edellyttämällä tavalla kaavan toteuttamisen vaikutuksia.

Itä-Suomen  hallinto-oikeuden  päätöksestä  ilmenee  siten,  että
pääsiallinen  perustelu  Lemin  kunnanvaltuuston  päätösten
kumoamiselle  on  ollut  tuulivoimayleiskaavan  kaavamääräyksistä
puuttuva  maininta  tuulivoimaloiden  sallitusta  enimmäiskorkeudesta.
Hallinto-oikeuden  päätöksestä  käy  toisaalta  myös  ilmi,  että  hallinto-
oikeuden  käsityksen  mukaan  Lemin  pohjoisosien
tuulivoimayleiskaavan  valmistelu  ja  vuorovaikutus  on  tapahtunut
maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukaisesti,  eikä  kaavapäätös  ole  tältä
osin syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Samoin hallinto-oikeus on
todennut, että tuulivoimayleiskaavassa on määrätty, että meluhaittojen
ehkäisemiseksi  ja  ympäristön  viihtyisyyden  turvaamiseksi  alueen
suunnittelussa  ja  toteuttamisessa  on  otettava  huomioon  voimassa
olevat tuulivoimarakentamista koskevat melutasojen ohjearvot.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maankäyttö-  ja  rakennuslain  77  b  §:ssä  säädetään,  että
tuulivoimayleiskaavaa  laadittaessa  on  sen  lisäksi  mitä  yleiskaavasta
muuten säädetään, huolehdittava siitä, että yleiskaava ohjaa riittävästi
rakentamista  ja  muuta  alueiden  käyttöä  kyseisellä  alueella  sekä
suunniteltu  tuulivoima-rakentaminen  ja  muu  maankäyttö  sopeutuu
maisemaan ja ympäristöön. Lainkohdassa ei kuitenkaan ole säädetty
vaatimusta, jonka mukaan tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla
nimenomaisesti  mainittuna  kunnanvaltuuston  hyväksymässä
tuulivoimayleiskaavassa. 

Tuulivoimaloiden  enimmäiskorkeutta  koskevan  kaavamääräyksen
edellyttäminen  on  mainittu  ympäristöministeriön
tuulivoimarakentamisen  suunnittelua  koskevassa  oikeudellisesti
sitomattomassa ohjeistuksessa, mutta ohjeistukseen sisältyvää asiaa
koskevaa  mainintaa  ei  voida  kuitenkaan  pitää  lakiin  rinnastettavissa
olevana  velvoittavana  oikeusohjeena.  Itä-Suomen  hallinto-oikeuden
päätöstä  voidaan  siten  pitää  tältä  osin  virheellisenä,  varsinkin  kun
otetaan  huomioon,  että  Lemin  pohjoisosien  tuulivoimayleiskaavan
kaavamääräyksissä  on  edellytetty  noudatettavan
tuulivoimarakentamista  koskevia  melutasojen  ohjearvoja.  Viimeksi
mainittu  kaavamääräys  ei  siten käytännössä mahdollista  Itä-Suomen
hallinto-oikeuden  päätöksessä  esitetyin  tavoin  millaisten  tahansa
tuulivoimaloiden rakentamista kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä mainitun kaavamääräyksen
puuttumisen osalta on myös otettava huomioon, että maankäyttö-  ja
rakennuslain 203 § mahdollistaa, että muutoksenhakuviranomainen voi
tehdä kaavaan ja rakennusjärjestykseen oikaisunluonteisia korjauksia.
Samoin  muutoksenhakuviranomainen  voi  kunnan  suostumuksella
tehdä kaavaratkaisuun myös vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei
ole  vaikutusta muiden kuin siihen suostuneiden etuun tai  oikeuteen.
Näin  ollen  asiassa  on  mahdollista  pyytää  korkeinta  hallinto-oikeutta
lisäämään  Lemin  pohjoisosien  tuulivoimayleiskaavaan
kaavamääräyksen tuulivoimaloiden sallitusta enimmäiskorkeudesta, jos
korkein  hallinto-oikeus  katsoo  kaavamääräyksen  välttämättömäksi
lainmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  päättää  valittaa  korkeimpaan  hallinto-oikeuteen  Itä-
Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 8.5.2017 nro 17/0093/3.

Itä-Suomen  hallinto-oikeuden  päätös  tulee  kumota  ja  Lemin
kunnanvaltuuston päätökset 20.7.2015 § 18 ja § 19 Lemin pohjoisosien
tuulivoimayleiskaavan hyväksymisestä osa-alueen 1, Rutaho (§18) ja
osa-alueen 2, Repovuori (§19) osalta tulee saattaa voimaan.

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toissijaisesti  korkeinta  hallinto-oikeutta  pyydetään  maankäyttö-  ja
rakennuslain  203  §:n  nojalla  tarkistamaan  kunnanvaltuuston
hyväksymien  tuulivoimayleiskaavojen  kaavamääräyksiä  siten,  että
korkein  hallinto-oikeus  lisää  kaavamääräyksiin  määräyksen
tuulivoimaloiden  suurimmasta  sallitusta  enimmäiskorkeudesta  210
metriä.

Kunnanhallitus  valtuuttaa  kunnanjohtajan  hyväksymään  ja
allekirjoittamaan  valituskirjelmän  kunnanhallituksen  puolesta  sekä
toimittamaan sen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus 21.8.2017 § 139

Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Terhi Jorosen ym:den 17.7.2017
antaman  selityksen,  Liisa  ja  Ossi  Taipaleen  17.7.2017  antaman
selityksen sekä Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n ym:den
antaman  selityksen  Lemin  kunnanhallitukselle  vastaselityksen
antamista varten. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetut selitykset
ovat  esityslistan  liitteenä.  Korkein  hallinto-oikeus  on  pyytänyt
vastaselityksen  toimittamista  4.9.2017  mennessä.  (valm.  talous-  ja
hallintojohtaja Pentti Pitkänen, puh. 0407244603)

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Lemin  kunnanhallitus  toteaa,  että  korkeimmalle  hallinto-oikeudelle
toimitetuissa selityksissä ei ole esitetty seikkoja, jotka antaisivat Lemin
kunnalle  aihetta  muuttaa  korkeimmalle  hallinto-oikeudelle  5.6.2017
tekemässään  valituksessa  esitettyjä  vaatimuksia.  Lemin
kunnanvaltuuston  20.7.2015  §18  ja  §  19  hyväksymä  Lemin
pohjoisosien  tuulivoimayleiskaava  on  laadittu  maankäyttö-  ja
rakennuslain  mukaisessa  järjestyksessä,  hyväksytty
tuulivoimayleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista alueella eikä kaavan
toteuttamisesta  aiheudu  maankäyttö-  ja  rakennuslain  39  §:ssä
tarkoitettua kohtuutonta haittaa maanomistajille.

Kunnanhallitus  valtuuttaa  kunnanjohtajan  hyväksymään  ja
allekirjoittamaan  liitteenä  olevan  vastaselityksen  kunnanhallituksen
puolesta sekä toimittamaan sen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Kunnanhallitus 14.1.2019 § 15

Korkein  hallinto-oikeus  on  päätöksellään  10.1.2019  2756/1/17
päättänyt  hylätä  Lemin  kunnanhallituksen  vaatimuksen
tuulivoimaloiden  lakikorkeutta  koskevan  kaavamääräyksen
lisäämisestä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Lemin
kunnanhallituksen valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta
ei  muuteta.  Korkeimman  hallinto-oikeuden  päätöksen  perustelut
ilmenevät liitteestä (päätös).  (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna
Mäkelä, puh. 0407244603)

- KHO päätös 10.1.2019 2756/1/17

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus  merkitsee  korkeimman  hallinto-oikeuden  päätöksen
tiedokseen.  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

_________

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta Hallitus Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 1 - 2, 7, 9 - 13, 15

Koska  päätöksestä  voidaan  tehdä  kuntalain  134  §:n  1  mom  mukaan  kirjallinen  oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 3 - 6, 8, 14

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
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 3 - 6, 8, 14 

Oikaisuvaatimus  on  tehtävä  14  päivän  kuluessa  päätöksen  tiedoksisaannista.  Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-
kirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen 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
Minna Canthinkatu 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                                                                                                               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.

Oikaisu-
vaatimus-/
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,  laillisen  edustajan  tai  asiamiehen  on  allekirjoitettava
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

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.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite                                                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite                                                    Pykälät

Lisätietoja 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 valistuskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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