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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA  
Lemin kunnanvaltuusto on valinnut toimikaudekseen 1.6.2017-31.5.2021 seuraavan 
tarkastuslautakunnan: 

Jäsen Varajäsen 
Juha Koivisto, puheenjohtaja Heli Kärmeniemi 
Jarmo Tölski, varapuheenjohtaja Jari Räsänen 
Viktoria Kaartinen 11.3.2019 asti 
Sari Papinniemi 11.3.2019 lähtien 

Veijo Värtö 

Jaana Koskinen Eila Olkkonen 
Marja Värtö Jukka-Pekka Laitinen 

 
Tarkastuslautakunnan päätökset on tehty ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta. Puheenjohtaja on toiminut myös sihteerinä. 

1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA VUONNA 2019 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA ARVIOINTIVUODELLE 2019 

 
Kokousaika Arvioitavat asiat Arviointitapa 

Kuultavat / Aineisto 
24.9.2019 Tilintarkastajan väliraportti 

 
Tilintarkastaja Mika Mikkonen 

2.12.2019 Tarkastuslautakunnan 
talousarvioesitys vuodelle 2020 
Sidonnaisuusilmoitukset 

 

17.12.2019 Tilintarkastajan väliraportti 
 

Tilintarkastaja Mika Mikkonen 

16.1.2020 Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen 
haastattelu 

Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 
Mia Tikka 

17.3.2020 
Sähköpostikokous 

Teknisen johtajan haastattelu 
 

Tekninen johtaja  
Tommy Vesterlund 
 

22.4.2020 
Etäkokous 

Saimaan Kuitu Oy:n haastattelu  Toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen 
Tuleva toimitusjohtaja Jari Käyhty 

6.5.2020 
Etäkokous 

Sivistystoimenjohtajan haastattelu 
Arviointikertomuksen valmistelu 

Sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen 

14.5.2020 
Etäkokous 

Kunnanjohtajan haastattelu 
Arviointikertomuksen valmistelu 

Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä 

19.5.2020 Tilintarkastajan loppuraportti 
Arviointikertomuksen valmistelu 

Tilintarkastaja Mika Mikkonen 

26.5.2020 
29.5.2020 

Arviointikertomuksen valmistelu 
Jatkokokous, Arviointikertomuksen 
hyväksyminen 

 

1.2 TILINTARKASTUSYHTEISÖ 
Lemin kunnan hallinnon ja talouden tarkastajana toimi Mikkelin tilintarkastus Oy, vastuullisena 
tilintarkastaja Mika Mikkonen, JHT, HT. 
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2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN 
TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI  

Vuotta 2018 koskeva arviointikertomus on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti merkitty tiedoksi 
kunnanvaltuustossa 24.6.2019. Kunnanhallitus on pyytänyt valtuuston edellyttämät selvitykset 
arviointikertomuksen johdosta ja saattanut ne valtuuston käsiteltäväksi 4.11.2019. Selvitykset on 
merkitty tiedoksi valtuustossa. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomauttamista saatuihin selvityksiin. 
 

3 KUNNANJOHTAJAN HAASTATTELU 
Tarkastuslautakunta tapasi kunnanjohtajan 14.5.2020 videovälitteisesti etäyhteydellä. Tapaamisessa 
käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätöstä, mutta myös vallitsevaa poikkeustilannetta, joka keväällä 
käynnistyi koronaviruksen takia.  
 
Vuosi 2019 oli haasteellinen vuosi Lemin kunnalle monessa eri merkityksessä. Johtajuus vaihtui 
tilanteessa, jossa kunnanjohtajuus oli niin median kuin somekirjoittelun huomion kohteena. Odotukset 
olivat suuret ja samanaikaisesti uudistamisentarve merkittävä taloudellisen tilanteen takia. Vuoden 
2019 aikana kunnan johtoryhmä uudistui ja muokkautui. Kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja ja 
tekninen johtaja muodostivat Lemin kunnan johtoryhmän luoden uutta toimintakulttuuria kuntaan 
vaikeiden talouspaineiden keskellä. Vuotta 2019 voi kuvata haasteiden lisäksi myös muutoksen vuotena. 
Talouden tasapainottamisohjelma käynnistyi. Kirjanpidon rakenteet olivat olleet aiemmin Lemillä vääriä 
ja puutteellisia. Kunnan talousraportointi ulkoistettiin ja siirrettiin Meidän IT ja talous Oy:lle. Sen myötä 
jatkossa saadaan talousraportointi ajantasaisena sekä valtion raportointikriteerit täyttävänä. 
 
Talouden tasapainottamisohjelman myötä jouduttiin vuonna 2019 toteuttamaan YT-menettelyn kautta 
irtisanomisia. Tilanne oli vakava. Työntekijät pelkäsivät oman työpaikan menettämistä. Siitä huolimatta 
kunnan johtoryhmä koki saavansa niin kunnan henkilöstöltä kuin luottamushenkilöiltä hyvää tukea 
uuden rakentamiseen. Tietoisesti lähdettiin rakentamaan Lemin kuntaa työyhteisönä yhdenmukaistaen 
työkäytäntöjä. Tästä muutoksesta on nyt myöhemmin vuonna 2020 saatu kiitosta henkilöstöltä. 
Muutokset ovat olleet välttämättömiä ja tarpeellisia. Kunnanjohtajan suora kommentti 
tarkastuslautakunnan haastattelusta (14.5.2020): ”Koronakriisi on yhdistänyt. Ehkä vuosi 2019 opetti 
toimimaan yhdessä. Yhteisöllisyyttä on tullut lisää. Henkilöstö on todella sitoutunutta työhönsä ja 
haluaa tehdä työnsä hyvin ja tunnollisesti.” 
 
Kuntalaisten kohdalla suurin näkyvä muutos talouden tasapainottamisen myötä on ollut veroprosentin 
korotus. Talouden tasapainottamisen keskellä on haluttu turvata kuntalaisille edelleen toimivat tuki- ja 
palveluverkot. Lakisääteisten palvelujen lisäksi on voitu tarjota myös hiukan ylimääräistä. Lemin 
kuntaan saatiin odotettu uusi kuntosali vuonna 2019. Kuntosalin avaaminen oli hyvä osoitus lemiläisestä 
yhteishengestä ja kunnan eri toimialojen hyvästä yhteistyöstä. 
 
Tulevaisuus Lemin kunnassa 
 
Muutokset jatkuvat Lemin kunnassa. Kevään 2020 aikana puhjennut koronapandemia on asettanut 
uusia ja odottamattomia haasteita myös Lemin kunnassa. Tukitoimia valtion taholta kunnille odotetaan. 
Kriisin keskellä ei ole kuitenkaan Lemillä jääty vain odottelemaan, vaan taas on nähty ”tekemisen 
meininkiä”. Keväällä 2020 kutsuttiin koolle laajennettu johtoryhmä koronan aiheuttaman poikkeustilan 
takia. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tällä halutaan varmistaa saumaton 
tiedonkulku poikkeustilassa. Paikallisille yrittäjille avattiin tukihaku, jonka avulla on voitu nopeasti 
reagoida yrittäjien koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin ja tukea heitä taloudellisesti eteenpäin. 
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Kriisi on osoittanut jo sen, että kunnan tietotekninen hallinta on alhaisella tasolla. Muun muassa 
tiedonhallintalaki edellyttää asioiden hallintaa dokumentoidusti. Neljän kunnan ja Etelä-Karjalan liiton 
yhteistyössä on saatu palkattua kunnan ulkopuolista IT- osaamista. Sen myötä saadaan kuvatuksi 
tiedonhallinnan malli vuoden 2020 loppuun mennessä. Myös taloushallinnan järjestelmien 
kehittäminen jatkuu, jotta voidaan toimia oikein ja tehokkaasti. Muun muassa ostolaskuohjelma on 
otettu käyttöön. Kehitettävää on kuitenkin vielä paljon. Vaihe vaiheelta työ kuitenkin etenee 
yhteistyössä Meidän IT ja talous Oy:n kanssa. 
 
Talouden tasapainottamisen ohjelma jatkuu Lemin kunnassa. Vuosien 2021–2020 aikana tulee vähentää 
kaksi henkilötyövuotta vuodessa. Tämä nähdään mahdollisena toteuttaa toimitilojen vähentämisen 
sekä eläköitymisten myötä. Henkilöstössä on tapahtunut myös muutoksia, kun työntekijät ovat 
itsenäisesti hakeutuneet muualle. Poislähtevien työtehtäviä ei tarvitse laittaa täytäntöön, ellei sitten 
kyse ole lakisääteisten palvelujen parissa työskentelevistä. 
 
Tulevan vuoden aikana nähdään, millä tavoin pandemia sekä sitä seuranneet yhteiskunnallisesti ja 
kansainvälisestikin merkittävät haasteet vaikuttavat Lemin kunnan talouteen ja sen myötä kunnan 
toimintamahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 

4 KUNNANJOHTAJAN EROAMINEN 
Virassa ollut kunnanjohtaja Jussi Stoor irtisanoutui 1.4.2019 pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen. 
Kokouksessa äänestettiin ehdollisesta irtisanoutumisesta kunnanhallituksen esityksen pohjalta. 
Äänestyksen tulos 19 eron myöntämisen puolesta ja 2 vastaan oli riittävän suuri kunnanjohtajalle ja hän 
erosi. 
 
Johtavien luottamushenkilöiden mukaan taustalla oli pitkään jatkunut luottamuspula, ei mikään 
yksittäinen asia tai tapahtuma. Kunnanjohtajan kanssa oli käyty useita keskusteluja aiheeseen liittyen. 
Tilanne herätti luonnollisesti kiinnostusta kuntalaisissa ja valtuusto sai käsiteltäväkseen 
kuntalaisaloitteita, joissa vaadittiin luottamushenkilöiden eroa ja kunnanjohtajan palauttamista takaisin 
virkaansa. Aloitteet käsiteltiin kunnanvaltuustossa kesän ja syksyn aikana eivätkä ne johtaneet 
mihinkään toimiin. 
 
Kunnanhallitus tilasi huhtikuussa sisäisen valvonnan tilaa koskevan tarkastuksen BDO Oy:ltä, se 
valmistui 6.5.2019. Eronnut kunnanjohtaja nimitti raporttia mustamaalaukseksi. Kunnanhallituksen 
mukaan kunnanjohtaja tiesi tarkkaan, mistä epäluottamus johtui. Sisäinen tarkastus tilattiin, koska 
kunnan taloudesta vastuussa olevilla hallituksen jäsenillä ei ollut riittävästi tietoa tilinpäätökseen 
liittyvistä asioista ja taustoista tilinpäätöksen allekirjoittamiseksi. 
 
BDO Oy:n raportissa tuodaan esille yksittäisiä hankintoja, tilauksia ja sopimuksia, joista ei löytynyt Lemin 
kunnan v. 2018 talousarvion edellyttämällä tavalla olevia kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksiä. Tässä 
asiassa valtuuston tahto ei ole toteutunut. Raportti kertoo tarkastajien löytäneen puutteita 
päätöksenteosta, asiakirjahallinnasta ja kirjanpidosta. Kunnassa on tehty hankintoja ilman asiaan 
kuuluvia kirjallisia päätöksiä ja sopimuksia. Viranhaltijapäätökset puuttuvat muun muassa n. 16 000 € 
metallimusiikin markkinointivideoista sekä urheiluseuran 10 000 € sponsorointisopimuksesta. 
 
Eronneen kunnanjohtajan aikana - ja ansiostakin - Lemi sai nimityksen maailman metallipääkaupungiksi 
kesällä 2018. Capital of Metal -titteli oli tuonut paljon positiivista ja kansainvälistäkin julkisuutta 
kunnalle. Keskelle toimintavuotta osunut nimitys aiheutti myös sen, että markkinointimenot kasvoivat 
oleellisesti eikä niihin ollut varauduttu talousarviossa. Kunnanjohtaja ei tuonut kunnanhallitukselle 
esitystä lisärahan tarpeesta missään vaiheessa. Kaikkia metallimusiikkitapahtuman (v. 2018) kuluja ei 
ollut kohdennettu tapahtuman muiden kustannusten yhteyteen. Raportin mukaan epäselvyyksiä oli 
mm. kotiseutuhenkisten T-paitojen myynnissä. Lemi- ja Capital of Metal –painatuksilla varustettuja T-
paitoja hankittiin v. 2018 10 000 eurolla. Hankintapäätökset puuttuivat, eivätkä tarkastajat saaneet 
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selville, mihin myyntitulot tilitettiin. Kesällä 2019 Lemillä järjestyksessään toisessa 
metallimusiikkitapahtumassa kunta ei enää ollut vastuussa, vaan tapahtuman järjesti eronnut 
kunnanjohtaja yksityisesti. 
 
Edellä on kerrottu, miten mm. taloudelliset syyt johtivat kunnanjohtajan eroon v. 2019. Luottamuspulan 
syntyminen yleisesti lienee kuitenkin laajempi asiakokonaisuus. Luottamushenkilöiden kokemus Lemin 
eronneen kunnanjohtajan aktiivisuudesta kokouksissa ja tilaisuuksissa jätti toivomisen varaa, samoin 
aika eron jälkeen. Eronnut kunnanjohtaja kertoo Ylen haastattelussa 2.4.2019, että ”kunnanvaltuuston 
kanssa on sovittu, ettei haittaavia lausuntoja anneta puolin eikä toisin”. Kunnanvaltuusto on tätä 
kunnioittanut. 

5 TALOUDEN ARVIOINTI 
Tarkastuslautakunnan tehtävä kuntalain mukaan on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista 
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta 
alijäämää. 
 
Aiemmin tilinpäätöksessä sisäiset erät on esitetty toimintakatteen alapuolella, mutta nyt ne on ohjeiden 
mukaisesti sisällytetty osaksi toimintatuottoja sekä toimintakuluja. Koska sisäiset erät on budjetoitu eri 
tavalla, aiheuttaa se vaikeuksia talousarvion seurantaan. Kullekin tulosalueelle on tehty rivi ulkoinen 
toimintakate. Se on paremmin vertailukelpoinen vertailtaessa talousarviota ja eri vuosia. 
 
Vuoden 2018 toimintakuluihin on tehty korjaus. EKSOTEn osalta kunnassa tehty pakollinen varaus on 
peruutettu vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen tiedoissa ennen yhdistelyä. Se oli virheellisesti käsitelty 
vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vertailutiedot ovat tältä osin kaikki oikaistu tähän tilinpäätökseen. 

5.1 TILINPÄÄTÖKSEN LUKUJEN ARVIOINTIA 
Tilikauden tulos on -682 344 € (v. 2018 -1,76 M€). Vuosikate on -103 482 € (v. 2018 -1,1 M€), joten 
investoinneista johtuvia poistoja ei voida kattaa yhtään. 
 
Kunnallisveron tilitykset olivat lähes samat kuin viime vuonna, 10,29 M€. Talousarvion tavoitteesta 
jäätiin lähes puoli miljoonaa euroa. Syy voi osittain olla myös uudessa ennakkoperintämenettelyssä. 
Palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista on luovuttu, jonka takia ennakonpidätykset on 
toimitettu huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verotulokertymien rytmitys muuttuu 
pysyvästi. Tilivuoden ennakoita kertyy aiempaa vähemmän ja edellisen verovuoden veroja vastaavasti 
enemmän. 
 
Valtionosuuksia kertyi 498 000 € enemmän kuin viime vuonna. Summaan sisältyy harkinnanvarainen 
valtionosuuden korotus 420 000 €. Sitä voidaan myöntää, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.  
 
Toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta 71 000 € ja toimintakulut pienenivät 480 000 €. 
 
Talousarvioon oli sisällytetty ehkä liiankin epärealistisesti myyntivoittoja 910 000 €. Vaikka 
kiinteistökauppoja tehtiinkin useita, myyntivoittoa kertyi ainoastaan 245 000 €. 
 
Osuus yhteisöveron tilityksistä on ollut perinteisesti alhaisella tasolla laskien edelleen 20 000 €. 
 
Investoinnit olivat maltillisia, yhteensä noin 550 000 €. Suurin investointi oli Saimaan Kuitu Oy:lle 
maksettu kuntarahoitusosuus laajakaistaverkon rakentamiseen ja tehty SVOP sijoitus yhteensä  
283 000 €. Muita merkittävimpiä investointeja olivat mm. koulukeskuksen korjauskohteet ja 
keittiöremontin suunnittelu 77 575 €. Paloaseman korjauskohteisiin käytettiin 30 321 €, johon saatiin 
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muuta rahoitusta 12 128 €.  Se valmistuu vuoden 2020 puolella. Kirkonkylän leikkikentän kalusteita 
uusittiin ja Tuomelankankaan leikkikentän valaistusta parannettiin 24 105 €:lla. Niihin saatiin muuta 
rahoitusta 8 000 €. Iitiän päiväkodin ilmanvaihtoon ja maalämpöpumpun korjaukseen käytettiin 
19 900€. 
 
Vesihuoltolaitoksen tappio vuonna 2019 oli 8 882 €. Tappio on suhteellisen pieni verrattuna edellisiin 
vuosiin. Säästöjä on haettu vuotovesistä ja pyritty tekemään mahdollisimman paljon omana työnä. 
Poistosuunnitelman muutos toukokuussa vaikuttaa olennaisesti vesilaitoksen poistojen 
määrään. Vesihuollon alijäämäisten tulosten seurauksena taseessa oma pääoma on menetetty. Oman 
pääoman määrä on tilinpäätöshetkellä -137 726,37 €.  
 
Lemin kunnan taseeseen on kertynyt kattamatonta alijäämää vuodesta 2017 alkaen. 
Taseen kumulatiivinen alijäämä: 
2017 436 000 € 
2018 2 206 000 € 
2019 2 888 000 € 

5.2 KRIISIKUNTAKRITEERIT 
Kuntalain 110 §:n mukaan peruskunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
 
Koska kunta siirtyi kumulatiivisen alijäämän tilanteeseen vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella, tulee 
kunnan kattaa kertyneet alijäämät kuntalain perusteella vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos 
kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. 
 
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää: 

 2019 2018 

jos asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin 
viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä 
edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa 

765 541 

tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden 
tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: 

kuntakonsernin vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden 
korotusta on negatiivinen 

-145 000 -696 000 

kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kuntien keskimääräinen (v. 2019 19,88, v 2018 19,86) 

21 21 

asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien 
kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla. 
Vuonna 2018 tuo raja oli 9 805 euroa 

4 331 3 716 

kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vähintään 50 prosenttia 52,3 55,3 

 
Lemin kunta välttää vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettelyn. 
Kriisikuntakriteereistä lähimpänä täyttymistä on kunnan konsernitilinpäätöksessä asukaskohtainen 
alijäämä. Velkaa kuntakonsernilla on vielä kohtuullinen määrä verrattuna maan keskiarvoon.  
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5.3 TASAPAINOTUSOHJELMAN ARVIOINTIA 
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna 
ajanjaksona katetaan. Mikäli tämä ei toteudu, joutuu kunta arviointimenettelyyn. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos 
kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 
 
Kunta valmisteli vuoden 2019 aikana talouden tasapainotusohjelman. Tasapainotusohjelman 
tavoitteena on löytää vuosittain noin miljoona euroa, jotta taseessa oleva alijäämä pystytään 
kattamaan. Tasapainotusohjelma sisältää veronkorotuksia, irtisanomisia, kiinteistöjen myyntiä ja 
erinäisiä pysyviä toimintakuluja leikkaavia toimenpiteitä.  

5.3.1 Veronkorotukset 
Tasapainotusohjelmaan sisältyy kunnallisveron korotus 21:stä 22:een. Yhden prosenttiyksikön vaikutus 
kunnan verotulokertymään vuonna 2020 kuntaliiton ennusteen mukaan olisi 412 000 €, vuonna 2021  
535 000 € ja vuonna 2022  511 000 € 
 
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa ei nostettu. Sen sijaan yleistä kiinteistöveroa korotettiin 
1,13:sta 1,40:een. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa nostettiin 1,13:sta 
1,30:een. Kiinteistöveroprosenttien korotuksilla arvioidaan saatavan noin 100 000 € vuodessa 
enemmän kiinteistöverotuottoja. 

5.3.2 YT-neuvottelut 
Kunnassa käynnistettiin koko kuntaa koskeva YT-menettely, tavoitteena löytää vähintään  
400 000 € toimintakuluja pysyvästi leikkaavat säästöratkaisut. 
 
Käydyissä tarkasteluissa selvisi, että lakisääteisen toiminnan osalta ei ole henkilöstössä yliresursointia. 
Leikkaukset on tästä syystä kohdennettava muuhun kuin lainsäädännöllä määriteltyyn henkilöstöön. 
 
Määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisillä ja eläköitymisillä saadaan vuositasolla jatkossa noin  
100 000 € säästövaikutus. Keskusarkistonhoitajan virkaa ei myöskään täytetä, se huomioidaan osana 
taloushallinnon palveluiden hankintaa. Infopisteen hoitajan tehtävä sekä työllistämistuella hoidetut 
määräaikaiset siivouksen tehtävät jätetään täyttämättä nykyisten määräaikaisuuksien päätyttyä. 
 
Jäljelle jäävä leikkaustarve toteutettiin irtisanomalla kuusi henkilöä tukipalveluista. Lisäksi usealle 
henkilölle ilmoitettiin merkittävästä muutoksesta työnkuvassa. Vuosien 2021-2022 aikana tulee 
vähentää vielä kaksi henkilötyövuotta per vuosi. Lisäksi hyödynnetään luonnollinen poistuma 
eläköitymisen jälkeen. 
 
Kunta päätti, että taloushallinnon osalta kirjanpito sekä ostolaskujen ja matkalaskujen käsittely 
ohjelmallisesti ostetaan Meidän IT ja talous Oy:ltä. 
 

5.3.3 Muita säästötoimenpiteitä 
• Työterveyspalvelujen tason laskua selvitetään. 
• Investointiohjelma pidetään maltillisena. 
• Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä jatketaan. 
• Kunta päätti ottaa joitain ulkoistettuja tehtäviä omaksi toiminnaksi, kuten yksityistieasiat ja 

työsuojelupäällikkyys. 
• Hanketoimintaa lisäämällä voidaan kehittää peruspalveluja ja tuottaa lisäpalveluja kuntalaisille 

lakisääteisten palvelujen lisäksi. 
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Tarkastuslautakunnan näkemys on, että talouden tasapainottaminen on otettu tosissaan ja siihen ollaan 
sitoutuneita. Tasapainotuksen toimenpiteet eivät vielä vaikuttaneet täydellä teholla tilinpäätösvuonna. 
Veronkorotukset tulevat voimaan vasta vuonna 2020, samoin irtisanomisten vaikutus. 
 
Tasapainotussuunnitelmassa oli selvä kehitys positiiviseen suuntaan, kunnes maaliskuussa 2020 
Suomeen iskenyt koronaepidemia pistää nyt kaikki laskelmat uusiksi. Tasapainotussuunnitelma on 
tiukka ja korona tuo tähän valtavasti lisää haasteita. Kuntien verotulot laskevat samalla kun kamppailu 
koronaa vastaan nostaa sote-kustannuksia.  
 
Toisaalta luoko koronakriisi uusia mahdollisuuksia väljemmille asuinalueille? Iso osa suomalaisista 
haaveilee asumisesta maaseudulla. Nyt koronakriisin yhteydessä moni on pakon edessä joutunut 
etätöihin. Etätyön on todettu olevan oikea vaihtoehto monelle. Tehokkuus kasvaa ja turha liikkuminen 
jää pois. Lemin kunta on etulyöntiasemassa, kun se on mahdollistanut kuntalaisille varmatoimiset 
tietoliikenneyhteydet.  
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6 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
Vihreä väri kertoo, että tarkasteltavan indikaattorin valossa tilanne on hyvä. Keltainen väri kuvaa 
tilannetta, jossa tavoite on lähes saavutettu. Punainen väri ilmentää tarvetta käynnistää 
kehittämistoimenpiteitä 
 
Asukkaiden hyvinvointi 
Tavoitteet: 
- Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja 
kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan 
- Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää 
- Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua 
sekä elää 
- Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille 
 

Arviointimittarit 
- Kuntalaisten palaute 
- Investointien määrä, 
rakennuslupien määrä 
- Liikuntapaikkojen määrä 
 

 x  Kuntalaispalaute pääosin positiivista 
 x  Tonttitarjonta on hyvä 
 x  Koulukeskuksen, Oravanpesän, kirjaston ja hyvinvointiaseman korjaustarpeista on huolehdittu 
 x  Valokuitu 
 x  Kuukanniemen vesijohtoventtiilien uusintaa jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Pidemmän 
aikavälin huolto ja kunnossapito suunnitelma vesijohtoverkostolle ja pumppaamoille. 
 x  Kunta on luonut puitteet monipuoliselle harrastustoiminnalle yhteistyössä järjestöjen ja 
kansalaisopiston kanssa 
 x  Sisäliikuntatilat, urheilukentät, kuntoradat, uimarannat 
 x  Ulkokuntoilupaikka aikuisille kirkonkylällä 
 x  Kuukanniemen skeittipaikka, frisbeegolfrata ja hiihtomaa 
 x  Kuntosali toteutui 
 x  Rakennusluvat uusille asuinrakennuksille 9 
 x  Kaavateiden rakentamista, päällystämistä ja korjauksia 
 x  Rakennusluvat uusille teollisuus- ja pienteollisuusrakennuksille 0 
 x  Kunnan vuokrataloilla paljon velkaa, sekä korjausvelkaa. Korjausten paine kasvaa koko ajan. 
Nykyisellä rahatilanteella on vaikea saada tehtyä edes pakollisia korjauksia, peruskorjauksista 
puhumattakaan. 
 
Palveluiden järjestäminen 
Tavoitteet: 
- Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään olemassa 
olevien resurssien mukaan 
- Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen 
sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa 
- Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, 
tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle 
nuorelle 

Arviointimittarit: 
 - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys 
- Järjestöparlamenttitoiminta 
- Jatko-opiskelupaikan saaneiden 
määrä vrt. peruskoulun 
päättäneet/lukuvuosi 
- Joukkoliikenteen taso 
- Sotepalvelujen saatavuus 
- Kuntayhteistyön hyödyntäminen 

 x  Kaikki nuoret ovat saaneet jatko-opiskelupaikan 
 x  Järjestöparlamentti jatkoi toimintaa 
 x  Järjestöjen toimintaa tukemalla kuntaan saatu monipuolista harrastus- ja kulttuuritoimintaa 
 x  Sotepalvelujen saatavuus pääosin hyvä, lääkäripalveluissa saatavuus ongelmia  
 x  Elinkeinotoiminta 
 x  Joukkoliikenne kuntaan ja sieltä pois on olematonta 
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Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
Tavoitteet: 
- Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva 
kunta 
- Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen 
huomioon päätöksenteossa 

Arviointimittarit:  
- Kuntalaiskysely 
- Keskustelutilaisuudet 

 
 x  Kuntalaisaloite.fi on käytössä 
 x  Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta aktivoitunut 
 x  Kuntalaiskysely on järjestetty vuonna 2018 
Henkilöstö 
Tavoitteet: 
- Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja 
yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta 
- Henkilöstö voi hyvin 
- Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä 
- Ammattitaitoinen henkilöstö on pysyvää 
- Osaamista kehitetään jatkuvasti 
- Henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu 

Arviointimittarit: 
- Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus 
- Osaamiskartoitus / kehityskeskustelu 
- Työilmapiirikysely 
- Väistötilojen määrä 
- Sairauspoissaolot  
- Uusien ideoiden toteutuminen 
 

 
 x  Opetuspalveluissa oli runsaasti hankkeita, joilla kehitettiin toimintatapoja ja ideoitiin uutta 
 x  Vanhempainiltoja ja oppilaskohtaisia tapaamisia on järjestetty runsaasti 
 x  Oppilaskunnan kokouksia on pidetty ja oppilaskuntaa on kuultu 
 x  Kehityskeskustelut pääosin käyty, kaikille työntekijöille on tehty koulutussuunnitelmat 
 x  Sisäilmatyöryhmä on perustettu ja sisäilmakysely tehty 2019 
 x  Sisäilman laatua parantavia korjaustoimia on tehty mm. koulukeskuksessa ja kirjastossa  
 x  Lasten hoitotarpeet ja huoltajien toivomukset on pystytty ottamaan huomioon 
varhaiskasvatuksessa 
 x  Työhyvinvointikyselyä ei ole suoritettu 2019 
 
Työ- ja elinkeinoelämä 
Tavoitteet: 
- Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä 
- Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa 
yrittäjyyttä 
- Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät 
- Lisäämme yritysten keskinäistä sekä 
kuntayhteistyötä  

Arviointimittarit: 
- Uudet yritykset lkm 
- Kaavoitettujen yritystonttien lkm 
- Työpaikkakehitys 
- Yrittäjien ja kunnan yhteiset tilaisuudet 
(aamukahvit tms.) 

 
 x  Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa 
 x  Yrityspuistossa ei uusia tonttikauppoja 2019 
 
  



S i v u  | 12 
 

Talous 
Tavoitteet: 
- Talous on tasapainossa 
- Velkamäärä on hallinnassa 
- Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa 

Arviointimittarit:  
- Kertynyt yli/-alijäämä €/asukas  
- Lainakanta €/asukas 
- Veroprosentti, kiinteistöveroprosentti   

 
 x  Kunnan talouden tila on kriisissä, tilikauden alijäämä 682 t€ 
 x  Kattamatonta alijäämää on n. 2,9 M€ 
 x  Kuntakonsernin laskennallinen alijäämä 2019 tilinpäätöksessä on 765 € / asukas 
 x  Lainaa on 7,599 M€,  asukasta kohden laskettuna 2 558 € 
 x  Konsernilainojen määrä on  12,9 M€, asukasta kohden laskettuna 4331 € 
 x  Kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää on 972 € / asukas 
 x  Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on hieman pienentynyt 48,5%:a 46,7 %:iin 
 x  Veroprosenttien keskiarvo Etelä-Karjalassa väkilukuun suhteutettuna vuonna 2019 Etelä-Karjalassa 
20,75%, Lemillä 21%  
 
Markkinointi, tunnettuus 
Tavoitteet: 
- Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä 
- Edistämme matkailua 
- Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta  

Arviointimittarit: 
- Muuttovoitto 
- Matkailuyritysten määrä, tapahtumien lkm 
- Kaavoitus, tonttien lkm 

 
 x  Järjestöjen järjestämiä tapahtumia on ollut runsaasti 
 x  Tonttitarjonta on riittävä 
 x  Tonttikauppoja on tehty tasaisesti ja neuvottelujakin on käynnissä 
 x  Kunnan näkyvyyttä on lisätty nettimainonnalla ja Lemi-tuotteilla 
 x  Kunnan netti- ja some sivujen päivitys 
 x  Väkiluku pudonnut 3040:stä 2971:een 
 x  Kunnassa matkailuyrityksiä niukasti, vain yksityisiä majoituspalveluja 
 
Omistajapolitiikka 
Tavoitteet: 
- Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet 
sille, millä ehdoilla omistusta lisätään tai 
omistuksesta luovutaan 
- Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan 
edustajan aktiivista roolia viedä omistajan 
tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin 

Arviointimittarit: 
- Tehokkuus, kustannustietoisuus 
- Konserniohjauksen kokonaiskuvan hallinta 
- Kustannustietoisuus 
- Omistajapolitiikan ohjaus 

 
 x  Kunnalle lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Vierailijoita on saatu tutustumaan kuntaan ja käyttämään 
kunnan palveluja järjestettyjen tapahtumien kautta, osittain Metallipääkaupunki tittelin ansiosta. 
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6.1 SIVISTYSTOIMI 
 

6.1.1 Sivistystoimenjohtajan haastattelu 6.5.2020 
Lemin kunnan toimintaa ja tuloksellisuutta arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten mittareiden 
kautta. Vuoden 2019 talousarviossa sivistystoimen tavoitteiksi ja mittareiksi oli laadittu mm. terveelliset 
ja turvalliset työtilat. 
 
Havaintona voidaan todeta, että Koulukeskuksen lattioissa on ollut korjaustarvetta. Tekninen toimi on 
pystynyt korjaamaan ja vaihtamaan lattiamateriaaleja koulujen loma-aikoina. Lattiamateriaalien 
vaihtaminen on vähentänyt nopeasti henkilöstön oireilua. 
 
Vuoden 2019 toiminnan haasteisiin kuului kunnanjohtajan irtisanoutuminen maaliskuussa ja siitä 
johtuva henkilöstöresurssien ja tehtävien uudelleen järjestely. Lemin kunnan johtoryhmä jatkoi 
toimintaa 2 ½ viranhaltijalla. Edelleen haasteena oli viedä läpi kevään muutosprosessi, joka piti sisällään 
useita eri selvityksiä aikatauluineen. Syksyllä 2019 pidetyissä yhteistoimintaneuvotteluista voidaan 
todeta, että Lemin kunnan sivistystoimeen tuli vähiten henkilöstövähennystarvetta. 
 
Vuoden 2019 Lemin kunnan sivistystoimessa positiiviseksi asiaksi voisi nostaa toiminnan ja tekemisen 
kulttuurin. Pienellä henkilöstömäärällä ei ole varaa jäädä miettimään, vaan toimeen tartutaan 
aikailematta. Työntekijöille on tullut uusia työtehtäviä ja osaamisen jakaminen on mahdollistanut 
työtehtävistä selviytymisen. 

 
Sivistystoimessa on hyvä ja motivoitunut pedagoginen tiimi, joka pyrkii kehittämään ja takaamaan 
opetuksen varhaiskasvatuksesta 9. luokan loppuun tasalaatuisena. Tässä on auttanut keskinäinen 
vuorovaikutus, yhteiset koulutustilaisuudet ja ennen kaikkea se, että kaikista asioista on voitu 
keskustella. Keskustelun perusteella on voitu muodostaa yhteinen näkemys ja toimia sen mukaisesti. 
Tämä koetaan ensiarvoisen tärkeäksi. 
 
YT-prosessin jälkeen sijaiskäytänteitä muutettiin siten, että ulkopuolisten sijaisten hankintaan tuli saada 
toimialajohtajan lupa. Sijaisjärjestelyt vievät tältä osin enemmän aikaa. 
 
Hyvinvointikyselyä vuonna 2019 ei ole järjestetty työterveyden eikä kunnan toimesta, osasyynä oli tieto 
työterveyshuollon vaihtumisesta. Sivistystoimen kehityskeskustelut on käyty lähes kokonaan. 
Koulukeskuksen henkilöstölle on tehty sisäilmaoirekysely.  
 
Lemin kunnan varhaiskasvatuspäällikkö jäi eläkkeelle vuonna 2019. Virkanimike muutettiin 1.8.2019 
alkaen varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen nimikkeeksi. Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen 
virkatehtävä laitettiin hakuun ja täytettiin määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020. Tehtävään valittiin Mia 
Tikka. Viran määräaikaisuuden perusteena oli Länsi-Saimaan kuntien yhteistyön käynnistäminen, jonka 
aikana oli tarkoitus selvittää yhteistyömahdollisuuksia kuntien välillä. Yhteistyöselvitys ei ole edennyt 
kuluvan vuoden aikana siten, että varhaiskasvatuksen hallinnollinen yhdistäminen olisi mahdollista 
tässä vaiheessa. Mia Tikka valittiin edelleen jatkamaan tehtävää vuodeksi eteenpäin. 
 
Päiväkodinjohtajien tehtävät lakkautettiin elokuussa 2019 ja varhaiskasvatuspalveluiden esimies toimii 
myös yksiköiden johtajana. Tällä hallinnollisella ratkaisulla pyritään yhdistämään toimintatapoja eri 
yksiköiden välillä ja kehittämään työtapoja. Varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin ei aina löydy kelpoisia 
hakijoita, varhaiskasvatuksen henkilöstöä siirretään tarvittaessa yksiköstä toiseen. 

 
Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen työpiste sijoitettiin Iitiän päiväkotiin. Jokaiseen yksikköön on 
nimetty tiimivastaavat, jotka hoitavat mm. sisäistä tiedotusta, seuraavat työvuorosuunnittelun 
toteutumista ja yksi tiimivastaava tekee myös työvuorosuunnittelua. 
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Varhaiskasvatuksen osalta pyritään uusien toimintatapojen ja –kulttuurin muutokseen. Henkilöstöä 
pyritään kouluttamaan ja nostamaan erityisesti pedagogista osaamista. Täydennyskoulutusta on ollut 
hyvin tarjolla varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 
 
Lemin kunnan sivistystoimen kanslistin tehtäviä on jaettu eri toimihenkilöiden kesken ja koulusihteerin 
tehtäviä on muutettu siten, että puolet työajasta on koululla ja puolet kunnanvirastolla. Erityisesti 
koulusihteeriä on työllistänyt koulukuljetuksiin liittyvät tehtävät. Koulukuljetukset on kilpailutettu 
vuosittain, mutta lukuvuoden 2020–21 osalta käytetään optiota. 
 
Opetustoimen tarpeita ja taloudellisia resursseja on tukenut aktiivisuus hanketyössä. Lemin 
koulukeskus on ollut mukana myös kansainvälisissä hankkeissa. Lemin opettajan virkoihin on saatu 
kelpoiset opettajat ja monella opettajalla on useamman aineen kelpoisuus. Myös erityisopetuksen 
viroissa on pätevät opettajat. Pienessä kunnassa on eduksi, jos opettajalla on sekä luokan- että 
aineenopettajan kelpoisuus.  
 
Kevät 2020 
 
Poikkeusoloissa etäopetusjärjestelyt on saatu sujumaan ja kaikki oppilaat ovat olleet tavoitettavissa. 
Oppilashuolto ja erityisopettajat ovat kontaktoineet niitä oppilaita, jotka ovat olleet erityisen tuen tai 
muun oppilashuollon tarpeessa.   
 
Koulut avataan 14.5.2020 kahden viikon ajaksi ennen kesälomaa. Opetusjärjestelyt pyritään 
toteuttamaan siten, että oppilasryhmät eivät kohtaa toisiaan. Ruokajärjestelyissä 
ruokapalveluhenkilöstö annostelee ruoka-annokset ja ruokalassa on vain yksi ryhmä kerrallaan 
syömässä. Koulukuljetusten osalta pyritään noudattamaan ELY-keskuksen ohjeita. Vanhempia on 
pyydetty mahdollisuuksiensa mukaan järjestämään oppilaan koulukuljetukset.  
 
Kirjasto ja kuntosali avataan kesäkuussa, aluehallintovirastolta odotetaan tarkempia ohjeistuksia.  
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6.1.2 Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen haastattelu  
Tarkastuslautakunta vieraili Iitiän päiväkodilla 16.1.2020. Vierailulla haastateltiin 
varhaiskasvatuspalveluiden esimiestä, Miia Tikkaa. Haastattelussa nousi esille seuraavia asioita: 
 
Henkilöstöä on noin 30. Henkilöstö jakautuu Iitiän päiväkotiin, Oravanpesään, Pikku Palolaan sekä 
Koulukeskukseen. Lisäksi perhepäivähoitajia on 4. Iitiässä on sijoitettuna 57 lasta, joista 2 on 
lappeenrantalaista ja 1 on taipalsaarelainen. Ulkopaikkakuntalaiset lapset ovat maksusitoumuksella. 
 
Syksyllä 2019 Iitiän ryhmässä oli vajaata, mutta haastattelun aikaan paikat olivat täynnä. Pikku Palolassa 
oli samoin vajausta, siellä oli 14 lasta. Pikku Palolan tilantarve on huomioitu siten, että tilat siirtyisivät 
koulukeskuksen läheisyyteen, kahteen rivitalohuoneistoon. Siirrosta johtuvat kustannukset ovat jo 
huomioitu kunnan talousarviossa.  
 
Tilojen toimivuus on todettu hyväksi Iitiän päiväkodin ja Oravanpesän osalta. Pikku Palolan osalta 
ryhmäkokoon liittyen on tarkistettu ilman riittävyys ja todettu se riittäväksi tämän kokoiselle ryhmälle. 
Esiopetustilat päiväkodeissa ovat hyvät. Esiopetustilat koulukeskuksessa ovat todettu ahtaaksi. Tosin, 
ensi vuonna on tulossa pienempi ryhmä, jolloin tilat tulevat riittämään.  
 
Iitiän päiväkodilla on todettu, että pimeän aikaan pihalla saisi olla enemmän pihavaloja.  
 
Yhteistyö teknisen toimen kanssa sujuu hyvin. Huoltopyynnöt tehdään sähköisellä lomakkeella.  
 
Kunnassa käytyjen YT-neuvottelujen johdosta on todettu, että tukitoimissa ei ole suuria muutoksia. 
Siivousten osalta ei ole mitään huomioita. Joitain juhlaliputuksia on jäänyt toteuttamatta. Tästä johtuen 
on keskusteltu liputuksen toteuttamisesta oman henkilökunnan toimesta siltä osin, kun henkilökunta 
on paikalla. 
 
Päiväkotitoiminta voi alkaa klo 5.30 ja päättyä klo 21.15. Päiväkotitoimintaa on myös viikonloppuisin.  
Päiväkodeissa käytössä oleva sähköinen hoitoaika-palvelu on todettu käyttäjien kannalta hyvin 
toimivaksi. Mikäli perheet eivät muista päivittää tai ilmoittaa tulevia hoitoaikoja, aiheutuu tästä 
ylimääräistä selvittelytyötä. 
 
Iitiän päiväkodin osalta on kiinnitetty huomiota tilojen lämpötiloihin. Tämä näkyy siten, että jokin tila 
on huomattavasti kuumempi kuin muut tilat. Tähän on ollut suunnitteilla erillinen jäähdytin tai 
ilmalämpöpumppu. Kesäaikana on huomattu, että piha on erityisen kuuma etenkin aurinkoisena 
kesäpäivänä. 
 
Henkilöstön jaksamista tuetaan kehityskeskusteluilla. Henkilöstömitoitukseen on kiinnitetty huomiota, 
ja sen on todettu olevan nykytilanteeseen riittävä. Henkilöstön jaksamista tuetaan edelleen muun 
muassa liikuntaseteleillä. Tämän lisäksi on haettu erillistä hankerahaa henkilöstön liikkumisen ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen. Myös henkilökunnan koulutukseen on haettu rahoitusta.  
 
Käydyissä YT-neuvotteluissa on henkilöstölle kohdentunut lisää hallinnollisia tehtäviä. Tiimivastaavia, 
jotka voisivat tehdä esim. Titania-listoja, ei ole. Nyt listat tekee esimies. 
 
Henkilökunta on suurelta osin pätevää. Joihinkin tehtäviin ei ole saatu rekrytoinnista huolimatta 
pätevää henkilöstöä. Lisäksi sijaisten saanti on ollut hankalaa. Nyt päiväkotien välillä tehdään 
yhteistyötä sijaisuusjärjestelyissä.  
 
Pääsääntöisesti päiväkodeilla on asiat hyvin ja tulevaisuutta ajatellaan valoisasti.  
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6.1.3 Vapaa-aikatoimi liikuntapaikkojen ylläpidon näkökulmasta 
Vapaa-aikatoimi tekee liikuntapaikkojen ylläpidossa yhteistyötä teknisen toimen, ulkopuolisten 
urakoitsijoiden ja kunnassa toimivien yhdistysten kanssa. Liikuntapaikkoja on kirkonkylällä, 
Kuukanniemessä, Huttulassa, Iitiässä ja Uimilla. Ylläpidossa korostuu käytössä oleva raha ja sen 
niukkuus. Toisaalta säästöjä tai kustannuksista tinkimistä olisi mahdollista saada aikaan, kun 
neuvotellaan uusia urakkasopimuksia liikuntapaikkojen hoidosta. Uusien sopimusten neuvottelu olisi 
aloitettava keväällä 2021, koska sopimus päättyy 31.12.2021. 
 
Kuntosali 
Kirkonkylälle avattiin 1.9.2019 uusiin tiloihin kuntosali, jonka käyttöaste ilahduttavasti on korkea, jopa 
vuokrakulut kattava. Vapaa-aikasihteeri luonnehti kuntosalia ’vuoden 2019 parhaaksi jutuksi’. Tila on 
osoittautunut tarpeeksi isoksi ja laadukkaaksi, myös liikenteellisesti hyväksi.  
 

 
Kuntosalin avajaisnauhan saapui leikkaamaan urheilutoimittaja Inka Helenius.  
Kuva Lemin kunta Facebook 

 
Kuntoradat ja ladut 
Kuukanniemen purupinta on tällä hetkellä hyvä, kirkonkylälle kaivataan purua lisää sekä kasvillisuuden 
raivausta. Valaistus on molemmissa kelvollinen, joskin toiveessa on ledivalot ja ajastuksen tehokkaampi 
ja nykyaikaisempi säätö. Talvella kunta tekee molempiin omana työnä ladut, tämä on osoittautunut 
hyväksi käytännöksi. 
 
Kansanhiihtoladut ajetaan urakoitsijoiden toimesta, rahallisena menoeränä nykyinen sopimuskäytäntö 
on kallis. Latuja on Uimilla, Huttula – Vainikkala – Kuukanniemen alueella ja Iiitiässä. 
 
Uimalat 
Kirkonkylällä ja Kuukanniemessä pukusuojat, laiturien kunto ja veden pohja tarkastetaan vuosittain mm. 
sukeltamalla. Vesinäytteet otetaan kolme kertaa uintikaudessa. Uimalat ovat käyttökunnossa. 
Rantalentispaikka Kuukanniemessä on kunnostettu v. 2019. 
 
Urheilukenttä 
Kirkonkylän urheilukenttä on koulujen, seurojen ja yksittäisten henkilöiden käytössä. Sitä käytetään 
yleisurheiluun, pesäpalloon ja jalkapalloon. Juoksurata on likaavaa tiilimurskaa ja se kaipaisi 
nykyaikaisemman pinnan. Hyppy- ja heittopaikoilla on kiinteä likaamaton pinnoite. Juoksuradan 
keskellä oleva nurmi on mm. jalkapalloilijoiden käytössä ja soveltuu kokonsa puolesta vain junioreille. 
Nurmen kunnossa on toivomisen varaa, se on iältään vanha. Kunnan ainoa viralliset mitat täyttävä 
jalkapallonurmi on yksityinen Kotajärven kenttä Kuukanniemessa. 
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Kiekkokaukalot 
Kaukaloita on kirkonkylällä, Kuukanniemessä, Huttulassa ja Iitiässä. Kirkonkylän ja Kuukanniemen 
kaukalot mahdollistavat kesäisin myös tenniksen ja sulkapallon sekä osin myös koripallon pelaamisen. 
Kenttien kunto, pukusuojat ja valaistus ovat tyydyttävää tasoa, joskaan ei kilpaurheiluun sopivaa. 
Kirkonkylän pinta kaipaa korjausta, halkeamia on olemassa. Huttulassa ja Iitiässä kaukalot ovat 
sorapinnalla. Talvella jäädytysaika luonnollisesti vaihtelee säiden mukaan, mutta aktiivinen käyttö 
harvoin ylittää kolmea talvikuukautta. 
 
Kotalahden ampumahiihtoalue 
Lemin Eskot hoitaa aluetta. Valaistu latu tehdään urakoitsijan toimesta. Sähkölasku on isohko käyttöön 
verrattuna. 
 
Lähiliikuntapaikat 
Kuukanniemen hiekkakenttä on tyydyttävässä kunnossa ja siellä on myös skeittipaikka ja talvella 
jäädytetty pienehkö alue luistelulle. Hiekkakenttä on alueena iso ja kunnan kannalta selvästi 
vajaakäytöllä. Alueen parempaa hyödyntämistä pitäisi miettiä liikuntapaikkojen ja kaavoittamisen 
näkökulmasta. Kuukanniemen hiihtomaa on toiminnassa. Sen frisbeegolfrata on haasteellinen, osin 
vaarallinenkin kiekkojen lentoradan ollessa liian lähellä talojen pihoja. Kirkonkylällä kirjaston 
lähiliikuntapaikka on uudehko, sopivalla paikalla ja käyttöaste hyvä. Käytössä on mm. stepperi, 
tasapainopuomi ja venyttelyvälineitä. 
 
Kotajärven kenttä, jalkapallonurmi 
Kenttä on ainoa täysimittainen jalkapallonurmi Lemillä, kiinteistön omistaa seura. Kenttää käyttävät 
aktiivisesti sekä juniorit että aikuiset harjoitteluun ja kilpaurheiluun. Kunta tukee ko. seuraa 
kasteluveden kustannuksissa ja myöntämällä avustuksia. 
 
Liikuntasalit 
Koulukeskuksen ja Kuukanniemen koulun liikuntasalit ovat koulujen omaa toimintaa. Niitä ei tarkastella 
tässä, koska vapaa-aikatoimi ei vastaa salien käytöstä eikä huollosta. 
 
Vapaa-aikatoimi myöntää kolmannen sektorin toimijoille liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia 
vuosittain. Lemillä tämä mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet kuntoliikunnan 
näkökulmasta. Kilpaurheilijat joutuvat kuitenkin hakeutumaan vähintään maakuntakeskukseen 
saadakseen kelvolliset olosuhteet. Kunnan näkökulmasta tämä on toimiva järjestelmä, jos kulut saadaan 
pysymään kohtuullisina. Suurin nopeaa korjausta vaativa rahallinen toimenpide on talvilajien 
urakointihintojen kohtuullistaminen. Nykyiset urakkasopimukset päättyvät ensi vuoden lopussa. 
Sopimusneuvottelut olisi käynnistettävä keväällä 2021. Nykyisessä taloustilanteessa tämä tullee 
nousemaan esille. Toivottavaa olisi, että liikunta- ja nuorisotoimen avustuksiin voitaisiin osoittaa 
riittävästi määrärahaa. Tällä voitaisiin tukea kolmannen sektorin työtä, jota kunta pitää erittäin 
tärkeänä. 
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6.2 TEKNINEN TOIMI 
 

6.2.1 Teknisen johtajan haastattelu 
 
Korona-epidemian vuoksi teknistä johtajaa Tommy Vesterlundia haastateltiin sähköpostitse. 
 
Tekninen johtaja Tommy Vesterlund kuvailee teknisen toimen onnistuneen suhteellisen hyvin 
talousarviovuodelle 2019 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Talousarvio oli tosi niukka ja sen mukaan on menty. 

Lupamaksutuotot ylittivät talousarvion reilusti, TA 35 000 € ja toteuma 56 312 € 
- kuvastaa sitä, että rakennusvalvonta toimii 

Kaikkiaan ulkoisia toimintatuottoja kertyi lähes talousarvion mukaisesti yht. 908 549 €.  

• alitusta vesi- ja jätevesimaksuissa 70 000 € sekä ateriamaksuissa 33 000 €  
• ateriamaksujen hinta ei ole ollut kohdallaan, nyt on saatu EKSOTEn ateriahintaa korotettua 10 % 

tälle vuodelle 
• Vesilaitoksen talousarvio tulojen osalta laadittu toiveiden pohjalta? 
• Palkkakuluissa ylitys noin 58 000 €, mutta suurin osa tulee työllisyyspalkoista 40 000 €, jotka 

budjetoitu hallintoon. Lisäksi kirjattiin irtisanottujen, ilman työvelvoitetta olevien henkilöiden 
kaikki jäljellä olevat palkkamenot vuoden 2019 kuluksi. Tämä kirjanpidon ohjeistuksen 
velvoittamana. Joten palkkabudjetti on toteutunut hyvin.  

• Palveluiden osto alitti noin 80 000 € talousarvion 
• Aineet ja tarvikkeet toteutui lähes talousarvion mukaisesti, pieni ylitys 12 000 € 
• Muut toimintakulut toteutuivat lähes talousarviossa arvioidusti.  

YT-neuvottelut ja niistä johtuneet irtisanomiset aiheuttivat vuonna 2019 haasteita tekniselle toimelle. 
Toimintaa ollaan "järkeistetty" eli työntekijät ovat ottaneet vastuuta mm. tilauksista ja laskujen 
tarkastuksista. Nämä "kärki" henkilöt auttavat lomasuunnittelussa sekä muissakin juoksevissa asioissa. 

Kunnasta irtisanottiin yksi laitosmies. Tällä ei teknisen johtajan mielestä ole vaikutusta korjausvelan 
kasvamiseen, koska isommat hankkeet teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla. 

Teknisen osaston hallinto on todella "ohut". Pitkät poissaolot näkyvät heti kiireenä, mutta toistaiseksi 
on selvitty näistäkin hyvin. Tuleva kesä näyttää varmasti hyvin tilanteen (korona, koulukeskuksen 
peruskorjaus). Meillä on hyvin tuuraajia keittiöön, mutta siivous ja laitosmies puolella joudumme 
hätätilanteessa ostamaan palvelua ulkopuolelta. 

Teknisen puolen vahvuuksiksi tekninen johtaja näkee hyvän yhteishengen. Autetaan työkaveria ja 
yleensä mietitään ongelmiin ratkaisua eikä syytä miksi jokin ei toimi. 

Kunnossapitoon ja alueiden viihtyvyyteen pitää kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, kesällä 
kukkaistutukset yms. "silmänruoka" piristää arkea kummasti. 

Meillä on liian vähän rahaa koulutuksiin. Tätä puolta pitää kehittää. Työvälineet ovat ihan asialliset ja 
niiden huoltoon on kiinnitetty huomiota. 
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6.2.2 Muita huomioita teknisen toimen tilinpäätöksestä 
 
Rakennustarkastajan v. 2019 myöntämät luvat. Vertailulukuina edellisvuosien luvut. Kaikista luvista ei 
ollut käytössä aikaisempien vuosien vertailulukuja. 
 

 2019 2018 2017 
• asuinrakennukset, uudet 9 4 3 
• asuinrakennukset, laajennukset 3 2 1 
• lomarakennukset, uudet  2 1 6 
• lomarakennukset, laajennukset 1 3 2 
• saunarakennukset, uudet 8 4 13 
• talous- yms. rakennukset, uudet 14 22 16 
• teollisuus- ja pienteollisuusrakennukset, uudet 0 0 1 
• maa- ja metsätalousrakennus, uudet 1 1 4 
• lämpökaivot 11 7 2 
• purkulupa 2 3 3 
• muut rakennusluvat 5 2 8 
• lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi 1 4  
• maisematyölupa 1 1  
• Rakennuslupien jatkoajat 5   
• Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät 18   
• asuinrakennukset, lupa vanhentunut 18 1  
• toimenpideluvat 39 20  
• ilmoitusmenettelyasiat 33 28  
• suunnittelutarve- ja poikkeamislupia 3 1  
• katselmukset ja tarkastukset 150 150  
• ylimääräiset katselmukset 25 25  
• aloituskokoukset 5 6  
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7 LEMILÄISTEN HYVINVOINTI 
 
Vuosi 2019 asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta, eli millä tavoin lemiläisten hyvinvointia on pyritty 
edistämään ja millä tavoin tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa on kyetty päätöksissä 
huomioimaan/onko huomioitu asukkaiden ja kunnan työntekijöiden hyvinvointi? 
 
Vuosi 2019 on ollut muutosten vuosi Lemillä. Lemi ja sen haasteet ovat olleet esillä niin mediassa kuin 
ihmisten välisissä keskusteluissa. Tarkastuslautakunta halusi pohtia, millä tavoin lemiläisten sekä Lemin 
kunnan työntekijöiden hyvinvointi on huomioitu kunnallisessa päätöksen teossa. 
 
Lemin kunnalla on laadittuna hyvinvointikertomus. Vuosiraportti 2019 on kaikkien luettavissa 
osoitteessa: https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/10497674145 . 
 
Hyvinvointi on laaja käsite. Näin ollen myös hyvinvointikertomuksella on erilaisia tavoitteita ja siinä 
tarkastellaan niin lakisääteisiä kuin ei-lakisääteisiä palveluja kuntalaisille. Lakisääteiset palvelut ja 
järjestämisvelvollisuudet (kuntalaki, Terveydenhuoltolaki, Sosiaalihuoltolaki) ohjaavat kunnan 
päätöksen tekoa sekä toimintaa. Hyvinvointikertomuksen tulisi ohjata kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Se 
on parhaimmillaan työtä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointikertomus laaditaan joka vuosi, joten se 
on myös seurantaväline. Näin ollen se voidaan nähdä myös oppimisprosessina – mitä voisi vielä 
kehittää? Mitä tulisi huomioida jatkossa? 
 
Lemin kunnassa on pyritty huomioimaan eri ikäisten ja erilaissa elämäntilanteissa elävien hyvinvointi. 
Vuonna 2019 on muutoksista huolimatta kyetty tukemaan eri ikäisten lemiläisten hyvinvointia. 
Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat olleet tukemassa lasten kehitystä sekä tukeneet vanhempia 
kasvatusvastuussaan. Varhaiskasvatuspaikka on voitu tarjota oman kunnan alueelta kaikille sitä 
tarvitseville. Henkilöstö varhaiskasvatuksessa on ammattitaitoista ja osaavaa.  
 
Myös koulupaikka on voitu tarjota läheltä lapsen ja nuoren kotia. Koululta on oppilas saanut opetuksen 
lisäksi tarvittaessa erilaisia tukitoimia. Kuraattorin, terveydenhoitajan ja koulupsykologin lisäksi kunnan 
nuoriso-ohjaaja on ollut oppilaiden tukena. Koulukuljetukset ovat järjestyneet inhimillisin aikatauluin ja 
lyhyin odotteluin. Koulut ovat myös tarjonneet kokoontumismahdollisuuksia erilaisille 
harrastekerhoille.  
 
Perheille on ollut tarjolla myös kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Järjestöyhteistyö näkyy Lemin 
kunnassa lapsille ja perheille. Hyvin toimiva järjestöyhteistyö on näkynyt myös aikuisten hyvinvoinnissa. 
Peruspalvelujen lisäksi tarjolla on ollut erilaisia kulttuuritapahtumia ja kansalaisopiston kursseja. Kunta 
on kehittänyt kirjastopalveluja sekä tukenut työikäisten hyvinvointia muun muassa uuden kuntosalin 
myötä.  
 
Kuntosalin avajaisissa kotikuntoutuksen fysioterapeutti antoi ohjausta ikäihmisille ja siten kannustettiin 
Lemin ikäihmisiä kuntosalin käyttäjiksi. Ikäihmisten hyvinvointia on pyritty tukemaan ja tukemista on 
kehitetty muun muassa Socomin organisoiman Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen myötä. 
Rakentamisessa ja kaavoituksessa on otettu huomioon esteettömyys.  
 
Lemin kunnan työtekijöiden hyvinvointia on pyritty tukemaan kannustamalla terveellisiin 
elämäntapoihin, liikuntaan sekä itsestään huolehtimiseen. Kehityskeskustelut ovat käytössä eri 
työaloilla.  
 
Mitä sitten voisi vielä kehittää? Entä mitä tulisi jatkossa huomioida? Lemin kunnassa on haluttu kehittää 
erilaisia tapoja tukea kuntalaisten sekä työntekijöiden hyvinvointia. Taloudellinen tilanne kuitenkin luo 
rajoja myös kehittämiselle. Lemillä on edelleen vahva yhdessä toimimisen -kulttuuri. Asukkaita kuullaan 
ja heillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti. Yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden, lähikuntien, 

https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/10497674145
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järjestösektorin ja seurakunnan kanssa pyritään turvaamaan hyvinvointi jatkossakin. Tästä yhteistyöstä 
on hyvä pitää kiinni ja huolehtia siitä, että kunnalla on jatkossakin resursseja tukea yhteistyötä 
esimerkiksi tarjoamalla olemassa olevia tiloja harrasteryhmien käyttöön kuin myös työntekijäresurssia 
yhteistyön ylläpitämiseen. 
  
Resursseja tulisi myös löytyä viestinnän kehittämiseen. Kunnan kotisivut internetissä vaatisivat 
pikaisesti päivittämistä ja tiedon tulisi olla ajantasaista sekä kaikkien saatavilla. Tämä kaikki edellyttää 
osaavaa ja jaksavaa henkilökuntaa. Työntekijöiden hyvinvointiin tulisi kiinnittää jatkossakin paljon 
huomiota. Talouden säästöpaineiden alla työtä tekevien kuormitusta tulisi kartoittaa ja yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa pohtia tapoja, joilla tuettaisiin työntekijöiden jaksamista. Millä tavoin 
varmistetaan työntekijöiden jaksaminen ja Lemin kunnan palveluksessa jatkaminen kiristyvässä 
taloudellisessa tilanteessa? 
 
Pohdittavana on myös eri väestöryhmien hyvinvointierot? Vaikka Lemi on pieni kunta, on myös sen 
sisällä köyhyyttä, sairautta ja eriarvoisuutta. Toimiiko palvelujärjestelmä niin, että heikossa asemassa 
olevan on helppo saada apua? Entä onko Lemin kunnalla resursseja vastata kasvaviin 
hyvinvointitarpeisiin keväällä 2020 puhjenneen korona- epidemian myötä? Mitkä ovat pienen kunnan 
vaikuttamismahdollisuudet Eksotessa? 
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8 HENKILÖSTÖ 
Kunnan johtoryhmässä on ollut poikkeavan paljon henkilöstö muutoksia lähivuosina.  Tekninen johtaja, 
Savitaipaleen kanssa yhteinen sivistystoimenjohtaja, sekä kunnanjohtajaksi valittu talous- ja 
hallintojohtaja ovat ryhtynyt yhdessä ratkomaan vaikeita talouden haasteista. Kunnantalolle on luotu 
tuloksellisesti uutta keskustelevampaa toimintakulttuuria, kehitetty toimintatapoja, sekä uudistettu 
toimenkuvia ajanmukaisemmiksi ja toimivammiksi.  
 
Talouden tasapainotuksen vaatimien YT-neuvottelujen tuloksena väheni kunnan henkilöstö 
irtisanomisten myötä kuudella henkilöllä. Vähennysten vaikutukset kohdistuivat lähinnä toimia-
alajohtajiin, joiden työmäärä lisääntyi asioiden valmistelutehtävillä. Tehtäviä hoidetaan nyt kovin 
pienellä henkilöstömäärällä.  
 
Sivistystoimessa oli tavoitteena aloittaa tiimimäinen työskentely, mutta tavoite ei toteutunut 
suunnitellulla tavalla vielä arviointivuonna 2019. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa ja 
toimintatavoissa tarvitaan muutoksia. Muutokset onnistuvat parhaiten suunnittelemalla ja 
toteuttamalla ne yhdessä henkilöstön kanssa. Aidosti yhdessä suunnittelemalla, keskustelemalla, 
kuulemalla ja kuuntelemalla. Henkilöstön sitouttaminen yhdessä suunniteltuihin muutoksiin 
mahdollistaa muutosten parhaan mahdollisen toteutuksen.   
 
Opetuksessa on saatu pedagoginen jatkumo toimimaan hyvin. Myös varhaiskasvatukseen olisi 
toivottavaa saada luoduksi samanlainen oppimisen jatkumo.  
 
Henkilöstökyselyä ei tehty 2019, kuitenkin on selvää, että epätietoisuus tulevasta, määrärahojen 
niukkuus ja toiminnalliset muutokset ovat vaikuttaneet kunnan henkilöstön jaksamiseen. Henkilöstö on 
kuitenkin hyvin sitoutunutta, korkealla työmoraalilla varustettua ja ammattitaitoista, mikä on pienelle 
kunnalle suuri vahvuus. 
 
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen käytössä on niukasti opetukseen tarvittavia laitteita, eikä laitekanta 
vastaa kaikilta osin opetuksen tarpeita. Hankerahoilla on onneksi saatu hankittua jonkin verran laitteita 
opetuksen käyttöön. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olisi tarvetta saada lisää laitteita.  
 
On kuitenkin löytynyt monia luovia ratkaisuja muuttuneiden tehtävien hoitoon. Työyhteisöjen 
yhteistyöllä niukentuneita resursseja on käytetty tehokkaasti.  
 
Tämän arviointikauden lopulla toi korona virus oman haasteensa kaikkiin kunnan toimintoihin. Varsinkin 
opettajat ovat olleet uusien haasteisen edessä käynnistäessään etäopetusta todella nopealla 
aikataululla.   Siitäkin haasteesta Lemin koulukeskuksen ja Kuukanniemen koulun opettajat suoriutuivat 
loistavasti. 
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9 VALOKUITU 
Maaseudulla tarvitaan nopeita ja luotettavia laajakaistayhteyksiä, jotta se olisi vetovoimainen työ- ja 
asuinpaikka. Erityisesti yritystoiminnalle toimivat tietoliikenneyhteydet ovat nykypäivänä elinehto. 
Valokuituyhteys pienentää maaseudun yritysten kokemaa sijaintihaittaa. Toimivat yhteydet 
mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. 
 
Tietoliikenneyhteys kuuluu niihin yhteiskunnan palveluihin, joiden on oltava saatavilla kaikille 
kansalaisille ja yrityksille. Laajakaistan rakentaminen on välttämätöntä, jotta saadaan uusia 
kilpailukykyisiä yrityksiä ja nuoria asukkaita. Se on yhtä tärkeä perustoiminto kuin tie-, lämmitys-, sähkö- 
ja vesijohtoverkosto. Internet ei ole pelkkää hupia ja viihdettä, vaan entistä tärkeämpi osa arjen 
hallintaa, elinkeinoelämää ja yrittämistä. 
 

Vuonna 2016 kävi selväksi, että isot teleoperaattorit eivät tulisi 
rakentamaan Lemille nykypäivän vaatimusten mukaisia 
tietoliikenneyhteyksiä. Valokuituverkon rakentaminen 
hajanaiselle asuinalueelle ei takaa tuottoja operaattoreille niin 
paljon kuin ne odottaisivat. Näin ollen Lemin kunta teki vuonna 
2016 päätöksen lähteä osakkaaksi Savitaipaleen ja Taipalsaaren 
kuntien kanssa Saimaan Kuitu Oy:öön taatakseen kuntalaisille 
nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet.  
 
Suunnatussa osakeannissa joulukuussa 2016 Lemin kunta 
merkitsi 500 uutta osaketta merkintähintaan 120 € osakkeelta. 
Merkintähinnasta 50 000 € kirjattiin yhtiön osakepääoman 
korotukseksi ja 10 000 € sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 

Lemin kunta on pääomittanut Saimaan Kuitu Oy:n toimintaa sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon (SVOP) tehdyillä maksuilla yhteensä 349 466 €. Pääomitusta tarvitaan, kunnes yhtiön 
tulorahoitus riittää yksin kattamaan toiminta- ja investointikustannukset. SVOP sijoitukset voidaan 
maksaa takaisin, kun yhtiön edellisten vuosien tappio on kuitattu. 
 
Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat investoineet oman kuntansa alueen valokuituverkon 
rakentamiseen 880 000 €/kunta. Lemin kunta on sitoutunut osakassopimuksen mukaisesti investoimaan 
oman kuntansa alueen valokuituverkon rakentamiseen myös 880 000 €:lla ja siirtämään tämän 
investoinnin apporttina Saimaan Kuitu Oy:lle. Lemin kunnan apportti Saimaan Kuitu Oy:lle on 
suoritettava kokonaisuudessaan ja apporttisopimus pitää olla tehty vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Tätä velvoitetta ei kuitenkaan ole jouduttu vuoden 2019 aikana realisoimaan, vaan yhtiössä selvitetään 
toisenlaista ratkaisua riittävän ratkaisun löytämiseksi vuoden 2020 aikana. Jos Lemin kunta ei tee 
samansuuruista apporttia kuin Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat, niin Lemin kunnan omistusosuutta 
Saimaan Kuidun omistuksessa pitää pienentää, jotta tasapuolisuus toteutuu.  
 
Lemin valokuituverkon tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti oli 3 855 206 €, josta valtiontuen 
osuus on enintään 33 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus 
hankkeeseen oli myös 33 % eli enintään 1 272 217 € ja liittyjien yksityinen rahoitusosuus 34 %. 
 
Hanke pystyttiin toteuttamaan hiukan arvioitua halvemmalla johtuen siitä, että urakkakilpailutukset 
tehtiin itse ja pieni osa alueista jäi rakentamatta, koska asiakkaita ei ollut. Kaikki halukkaat vakituiset 
asukkaat saivat liittymän. Hankkeen päättyessä tukikelpoiset kustannukset olivat 932 067 €. Lemin 
kunnan myöntämää laajakaistalain kuntarahoitusta ei palautettu kunnalle, vaan käyttämättä jäänyt 
kuntarahoitus ohjattiin liittyjien omarahoitusosuuteen sekä tukikelvottomiin kustannuksiin. 
Tukikelvottomat kustannukset olivat 355 528 €. 



S i v u  | 24 
 

Lemin valokuituverkon rakentaminen alkoi 13.11. 2017. Lemin valokuituverkko avattiin 20.2.2018. 
Ensimmäinen asiakas oli Agromaster Oy. Samana päivänä myös Misa ja Säräpirtti saivat liittymät 
käyttöönsä. Liittymämäärä Lemillä 28.3.2020 oli 501 liittymää plus 5 kokoomaliittymää asunto-
osakeyhtiöissä. 
 
Kritiikkiäkin on tullut siitä, että kunta panostaa näin paljon veroeuroja valokuituun. Mutta kuten alussa 
sanottu, se on peruspalvelu, jolla pidetään maaseutu elinkelpoisena. Moni sanoo, että ei tarvitse kuitua, 
kun kohta tulee 5G. 5G verkot ovatkin huippunopeita. Sen heikkoutena on erittäin rajattu peittoalue. 
Tukiasemaverkon tiheys 5G:ssä on sadoissa metreissä. Tukiasemasta eteenpäin tarvitaan joka 
tapauksessa kuitu, jota pitkin bitti lähtee maailmalle. Paljon hehkutettu 5G ei ole siis maaseudun 
ratkaisu digiloikkaan. Nämä verkot rakentuvat suurimpiin kaupunkeihin, liikenteen pääväylien 
solmukohtiin yms. 
 

10 YHTEENVETO JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 
Kunnan talous on kriisissä. Siitä huolimatta kunta on pystynyt huolehtimaan lakisääteisistä 
palveluistaan. Taloutta korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vuoden 2019 aikana tehty 
tasapainotusohjelma on vaativa, mutta kuten useassa haastattelussa kuultiin, kunnassa on tekemisen 
meininki. Asioita on saatu vietyä eteenpäin. Kunnan johto, henkilöstö ja valtuutetut ovat sitoutuneita 
talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin. 
 
Tarkastuslautakunta kiittää kunnan johtoa ja koko henkilökuntaa sekä tarkastuslautakunnassa 
vierailleita asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä. 
 
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan 
hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 
 
 
Lemillä 29.5.2020 
Lemin kunnan tarkastuslautakunta 
 
 
 
Juha Koivisto  Jarmo Tölski   Jaana Koskinen 
Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja  Jäsen 
 
 
 
Sari Papinniemi  Marja Värtö 
Jäsen   Jäsen 
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