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35. Tilinpäätös 2019 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 35 

 

Kuntalain 113 §:n kunnan tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan 

vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 

tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava 

tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on 

saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston 

käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun 

loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa kuntalain 121 §:n 

mukaan valtuustolle arviointikertomuksen, joka käsitellään 

valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

Tilinpäätökseen kuuluvat kuntalain mukaan tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen rakenne 

noudattaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöksen vuosikate on alijäämäinen -

103.307,39 euroa. Alijäämäisyydestään huolimatta se on noin 

miljoona euroa parempi kuin vuonna 2018, jolloin tulokseen 

vaikuttavasti kirjattiin Eksotelle vuonna 2019 maksettu clearaus.  

 

Suunnitelmapoistojen -578.862,05 jälkeen tilikauden 2019 

alijäämän määrä on -682.169,44 euroa. 

 

(valmistelija kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää 

 

- tilikauden 1.1.-31.12.2019 tulos ennen varauksia ja 

rahastosiirtoja on 682.169,44 euroa alijäämäinen. Alijäämä 

päätetään siirtää kirjattavaksi tilikauden alijäämän tilille.  

 

- kunnanhallitus toteaa, että kunnan talous ei ole kuntalain 

110 §:ssä tarkoitetulla tavalla tasapainossa. Kertynyt 

alijäämä on 2.887.788,24 euroa, noin 972 euroa asukasta 

kohti. Konsernitilinpäätökseen kertynyt alijäämä asukasta 

kohden on 765 euroa. Johtuen aiemmasta alijäämästä 

vuoden 2017 tilinpäätöksessä on talous kuntalain 110 §:n 

mukaan tasapainotettava vuoden 2022 loppuun mennessä. 

  

Lemin kunnassa laadittiin talouden tasapainotusohjelma 

vuoden 2019 aikana. Tasapainotusohjelma on sisällytetty 

vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020-2022 

taloussuunnitelmaan. 

  

Tasapainotusohjelman mukaisesti veroprosentteja 

korotettiin. Henkilöstöä on päätetty vähentää luonnollisin 

keinoin hyödyntämällä eläköitymiset ja ei-lakisääteisten 

tehtävien määräaikaisuuksien päätyminen. Lisäksi 

irtisanottiin kuusi henkilöä. Talousarvioon on sisällytetty 

kiinteistöjen myyntituottoja sekä muista toiminnallisista 

ratkaisuista saatavia tuloja.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että kunta sai harkinnanvaraista 

valtionosuuden korotusta 420.000 euroa. Valtionosuuden 

korotus edellytti talouden tasapainotusohjelman laatimista.  

 

- kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää 

sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastus-

lautakunnan käsiteltäväksi.  
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- Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa 

tekemään tilinpäätökseen mahdolliset teknisluonteiset 

tarkennukset ja oikaisut ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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36. Hallintosäännön muutos, kunnanjohtajan toimivallan lisääminen häiriötilanteissa tai   

      poikkeusoloissa 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 36 

 

Lemin kunnan hallintosääntö on laadittu Kuntaliiton suosituksen 
mukaisesti. Suosituksessa ei toistaiseksi ole ollut erillistä mainintaa 
kuinka toimitaan häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. Kuntaliiton 
lakimiehen kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että 
suosituksen laatijoille on tämä asia jäänyt vaille huomiota. 
Suositukseen tultaneen tekemään korjaus seuraavaan 
päivitykseen.  

Nyt olevassa poikkeuksellisessa koronavirusepidemian 
aiheuttamassa tilanteessa kunnat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin 
hallintosääntöjen muuttamiseksi siten, että niissä päätetään 
häiriötilanteisiin tarkoitetun erityisen toimivallan käytöstä. Tällaisen 
erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin, kun on 
menossa paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen häiriötilanne, 
jonka hallitseminen vaatii nopeita päätöksiä.  

Hallintosäännön 24 §:ään esitetään lisättäväksi kunnanjohtajan 
toimivaltaan seuraava kohta: 

Kunnanjohtaja voi poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa käyttää 
tämän hallintosäännön säätämästä toimivallasta poiketen 
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen 
normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden 
yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten 
resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tätä 
kunnanjohtajan erityistoimivaltaa sovelletaan häiriötilanteissa ja 
tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. 
Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai 
kiireellisessä tapauksessa kunnanjohtaja. Erityistoimivallan 
käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. 
 
(valmistelija kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
lisäyksenä hallintosäännön 24 §:ään kohtaan Kunnanjohtajan 
päätösvalta seuraavasti: 
 
Kunnanjohtaja voi poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa käyttää 
tämän hallintosäännön säätämästä toimivallasta poiketen 
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen 
normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden 
yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten 
resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tätä 
kunnanjohtajan erityistoimivaltaa sovelletaan häiriötilanteissa ja 
tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. 
Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai 
kiireellisessä tapauksessa kunnanjohtaja. Erityistoimivallan 
käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että erityistoimivalta otetaan 
käyttöön kuntalaisten palveluiden ja terveyden turvaamiseksi heti 
valtuuston päätöksenteon jälkeen, edellyttäen että 
kunnanvaltuusto hyväksyy esitetyn hallintosääntömuutoksen. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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37. Kunnanhallituksen toimivallan edelleen siirtäminen 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 37 

 

Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan 
viranomaiselle oikeuden omalla päätöksellään siirtää 
toimivaltaansa edelleen. Viranomaista, jolle toimivalta voidaan 
siirtää, ei tarvitse määrätä hallintosäännössä. Toimivallan edelleen 
siirtämistä koskeva päätös voi myös koskea yksittäisiä asioita tai 
asiaryhmiä. Toimivallan siirtoa koskevat määräykset voidaan 
kirjoittaa väljästi, ja ne voivat sisältää myös toimivallan 
käyttämiselle asetettuja ehtoja. Valtuutus siirtää toimivaltaa 
edelleen voidaan antaa yleisenä, ja se voi koskea kaikkea 
hallintosäännöllä delegoitua toimivaltaa. 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa 

säädetyistä tehtävistä. Kuntalain 39 §:ssä on määräykset 

kunnanhallituksen tehtävistä. Hallintosäännössä on jaettu 

toimivaltaa myös muille toimielimille ja viranhaltijoille lukuun 

ottamatta sitä toimivaltaa, joka kuuluu kunnanvaltuustolle kuntalain 

mukaan tai minkä kunnanvaltuusto on halunnut pidättää itsellään 

Hallintosäännön 25 § mahdollistaa toimivallan edelleen siirtämisen.  

Normaalitilanteessa hallintosäännön toimivaltamääräykset ovat 

riittävät ja mahdollistavat sujuvan päätöksenteon ja toiminnan 

yhteensovittamisen.  

Valtioneuvosto on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa 

tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan valmiuslain 3 §:n 3 

ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot koronavirustilanteen 

vuoksi. Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17.3.2020 

maaliskuuta kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. 

Meneillään oleva koronavirusepidemia edellyttää nopeaa 

päätöksentekoa. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan kesken on 

käyty keskustelu, että meneillään olevan poikkeuksellisen 

koronavirusepidemian aikana olisi syytä delegoida 

kunnanjohtajalle lisää toimivaltaa kunnanhallitukselta lähinnä 

käytännön järjestelyjen hoitamiseksi.   
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Näin menetellen turvataan nopea reagointi epidemiaan liittyvien 

ratkaisujen hoitamisessa ilman ylimääräistä kokousmenettelyä. 

 

(valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus toteaa, että hallintosäännön toimivaltarajaukset 

kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan kesken ovat osoittautuneet 

tähän hyvin poikkeukselliseen tilanteeseen turhan byrokraattisiksi 

ja päätöksentekoon kuluvan ajan tehokkaampi käyttäminen itse 

asian hoitamiseen on tärkeämpää kuin pidättäytyä normaaliolojen 

toimivaltarajauksissa.  

 

Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 25 §:n perusteella 

delegoida sen toimivallan, tekemättä tarkempia rajauksia, itseltään 

kunnanjohtajalle, mikä on tarpeen koronavirusepidemian aikana 

tehtäviltä epidemian esille tuomien käytännön ongelmien, 

puutteiden tai muiden seikkojen ratkaisemiseksi. Tämä laaja 

toimivallan delegointi päättyy viimeistään silloin kun 

koronavirustilanteen perusteella määrätty poikkeusolotilanne 

päättyy. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tämän päätöksen voimassa olo 

lakkaa, jos valtuusto hyväksyy samaa tarkoittavan § 36 mukaisen 

hallintosääntömuutoksen. 

  _________ 
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38. Lomauttamisen periaatteista päättäminen, koronavirusepidemiatilanne 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 38 

 

Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot vähentävät 
merkittävästi kunnan tarjoamien palvelujen kysyntää ja tarvetta. 
Varhaiskasvatuksessa suuri osa lapsista hoidetaan kotona. Myös 
opetuksessa suurin osa koululaisista on siirtynyt etäopetukseen. 
Toimialajohtajat ovat järjestäneet erilaisin ratkaisuin kuten 
tehtävämuutoksilla, lomien aikaistamisella, vapaaehtoisella 
säästövapaalla sekä palkattomin vapain työntekijöiden tehtäviä 
siten, että vielä tällä hetkellä kaikille on löytynyt töitä.  
 
Tilanteen pitkittyessä on hyvin todennäköistä, että kaikille 
työntekijöille/viranhaltijoille ei ole järjestettävissä enää työtehtäviä. 
Tätä tilannetta on vaikea arvioida, koska kyseessä on tartuntatauti, 
joka voi aiheuttaa myös henkilöstölle sairauspoissaoloja.  
 
Työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun työsopimuslain 2 luvun 
12 §:n perusteella, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään 
työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen 
luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai 
työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Hallituksen linjaus on 
aiheuttanut poikkeuksellisen ennalta arvaamattoman tilanteen. 
Osa toimintayksiköistä on jouduttu sulkemaan kokonaan tai käyttö 
on ainakin merkittävästi vähentynyt. Mikäli korvaavaa työtä näiden 
toimintayksiköiden palkansaajille ei ole tarjolla, työnantaja voi 
keskeyttää palkanmaksun 14 päivän jälkeen. Palkanmaksun 
keskeyttämistä koskevan päätöksen tekee työntekijän esimies. 
KT:n ohjeen mukaan työnteon keskeytyksen jatkuessa pitkään 
tulee työnantajan arvioida, onko tarpeen käynnistää henkilöstön 
lomauttamista koskeva yhteistoimintamenettely.  Tarvetta voidaan 
arvioida jo 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuutta koskevan 
jakson aikana.  
 
Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa mahdollista, vaikka työntekijän/viranhaltijan tekemä 
työ olisi poikkeusoloista johtuen tosiasiallisesti vähentynyt tai 
loppunut. Tästä johtuen Lemin kunnassa on aiheellista käynnistää 
tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä 
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, 
koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoiminta- 
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neuvottelut. Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden / 
viranhaltijoiden lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on 
tilapäisesti vähentynyt.   
 
Lomauttamista koskevat määräykset ovat työsopimuslain 
(55/2001) 5 luvussa ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain 
(304/2003) 7 luvussa. 
 
Lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista työnteon ja 
palkanmaksun keskeyttämistä. Virantoimitus/työnteko 
keskeytetään lomautuksen ajaksi, mutta muutoin virka-/työsuhde 
pysyy voimassa. Työnantaja saa lomauttaa viranhaltijan / 
työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste 
virkasuhteen/työsopimuksen irtisanomiseen taikka työ tai 
työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. 
 
KVTES:n VIII luvun 1 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan 
lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
(304/2003) lomauttamista koskevien säännösten 
(omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä 
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten 
(viittausmääräys) ja kyseisen luvun 2 §:n määräysten mukaisesti. 
Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos 
virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. 
 
KVTES:n VIII luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työntekijän 
lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan 
työsopimuslain, työnantajan ja henkilöstön välisestä 
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännösten 
(viittausmääräys) sekä kyseisen luvun 2 §:n määräysten 
mukaisesti. 
 
Kunnallisen viranhaltijalain 7 luvun 30 §:n 1 momentin mukaan 
työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että 
virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai 
määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin 
pysyessä voimassa, jos työnantajalle on 37 §:n mukainen peruste 
irtisanoa virkasuhde. 
 
Viranhaltijalain 7 luvun 30 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija 
voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 
päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä  
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ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella 
järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa 
koulutusta. 
 
Työsopimuslain (55/2001) 5 luvun 2 §:n 2 kohdan mukaan 
työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan 
edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä 
työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa 
työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn 
tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena 
vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän 
enintään 90 päivää. 
 
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain (449/2007) 7 §.n mukaan jos työnantaja harkitsee 4 
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, työnantajan 
on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoiminta-
neuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen 
neuvottelujen aloittamista. 
 
Yt-lain 8 §:n mukaan työnantajan esittäessä käsiteltäväksi 
yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa 
työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, 
on 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä 
ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja 
elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen 
alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa 
yhteydessä. 
 
Lemin kunnan hallintosäännön 43§:n perusteella kunnanhallitus 
päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. Viranhaltijan ja 
työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määrärajaksi päättää 
palvelussuhteeseen ottava viranomainen.  
 
(valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi palkanmaksuvelvollisuuden 

keskeyttämistä koskevat periaatteet. 
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Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy lomautuksen periaatteina, että 
kunnanjohtaja tarvittaessa käynnistää tuotannollisin perustein 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä 
koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään em. 
lain 4 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla 
tavoitellaan niiden työntekijöiden/viranhaltijoiden lomauttamista 
osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt. 
Kunnanjohtajalla on myös mahdollisuus rajata 
yhteistoimintaneuvotteluiden kohde esille tulleiden seikkojen 
mukaan myös pienemmäksi ja vain esim. yhtä toimialaa/tehtävää 
koskevaksi. Työantajan edustajana neuvottelussa toimii 
kunnanjohtaja. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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39. Maksuvalmiuden turvaaminen, Kuntatodistusohjelman limiittimäärän korottaminen 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 39 

 

Kunnan vuoden 2020 hyväksytyssä talousarviossa on hyväksytty 

tilapäisrahoituksen ottaminen enintään 1.000.000 euroon asti.  

 

Kunnalla on käytössä aiemmilla päätöksillä kuntatodistusohjelma 

1,0 milj. euroon asti sekä kahteen pankkitiliin on liitetty 150.000 

euron limiitti.  

 

Kunnalla on ollut käytössä koko alkuvuoden 1,0 milj. euron 

kuntatodistusohjelma. Sen suunniteltiin riittävän normaalioloissa 

kunnan maksujen turvaamiseen.  

 

Koronavirusepidemia kiristi maaliskuussa maksuvalmiuden osalta 

tilanteen kehittymisen hyvin kriittiseksi. Tilanteen jatkumiseen tulee 

varautua pidemmällä aikajaksolle kuin 13.4.2020. Maksuvalmiuden 

ylläpitoon vaikuttavat olennaisesti verotulojen ja budjetoitujen 

myyntituottojen kertyminen sekä esimerkiksi taksa-alennukset. 

Valtiovallan vastaantulosta koronavirusepidemian aiheuttaman 

poikkeuksellisen tilanteen hoitamiseen talousmielessä ei tätä 

kirjoittaessa ole tarkempaa tietoa.   

 

(Valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta-

todistusohjelman limiittimäärä nostetaan 1.700.000,00 euroon 

nykyisestä 1.000.000,00 eurosta.  

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan 

maksuvalmiuden turvaamiseksi voidaan koko 2.000.000,00 euron 

määrä, 1,7 milj. euroa kuntatodistuksia ja 0,3 milj. euroa 

pankkitilien limiittiä, ottaa käyttöön tarvittaessa.  
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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40. Hallinnon asiantuntijan viran perustaminen ja viran avoimeksi julistaminen 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 40 

 

Kunnanjohtaja hoitaa tällä hetkellä talous- ja hallintojohtajan virkaa 

oman virkansa ohella. Keskusarkistonhoitajan virka on täytetty 

määräaikaisesti 30.6.2020 asti. Talouden sopeuttamistoimiin 

liittyvien yt-neuvottelujen yhteydessä ja kunnanjohtajan virkaa 

täytettäessä on keskusteluissa ja päätöksenteossa tuotu esille, että 

keskusarkistonhoitajan virkaa eikä talous- ja hallintojohtajan virkaa 

sellaisenaan täytetä. Kunnanjohtaja vastaa talouteen liittyvistä 

asioista myös jatkossa.  

 

Johtoryhmä on päätynyt esittämään hallinnon asiantuntijan viran 

perustamista. Virkaan sisällytetään erityisesti kunnan 

asiahallintaan liittyvien tehtävien hoitaminen. Muilta osin 

hallintosääntöön sisältyvä talous- ja hallintojohtajan toimivallan 

jako kunnanjohtajan, hallinnon asiantuntijan ja muiden kunnan 

viranhaltijoiden kesken tehdään palkattavan henkilön kokemuksen 

ja koulutuksen selvittyä. Tarkoituksena on keskittää hallinnon 

asiantuntijalle kaikkien kunnan toimielinten esityslistojen ja 

pöytäkirjojen valmistelu, samalla tavalla kuin keskusarkistonhoitaja 

tekee ne tällä hetkellä. Lisäksi kunnan asiahallinnan järjestelmän 

käyttöönotto olisi käytännössä hallinnon asiantuntijan vastuulla.  

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran 

kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa 

perustettaessa. Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että 

tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista 

päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 

mukaan kunnanhallitus päättää talous- ja hallintojohtajan sekä 

keskusarkistonhoitajan valinnasta. Kunnan nykyisen 

hallintosäännön mukaan vain kunnanjohtajan virka on valtuuston 

päätettävä. Näin linjaten myös hallinnon asiantuntija olisi 

kunnanhallituksen valitsema viranhaltija.  
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Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä 

virkanimikkeen muuttamisesta. Kyseessä oleva tehtävä-

kokonaisuus edellyttää viran perustamista. 

 

Hallinnon asiantuntija työskentelee johtoryhmän tukena ja on 

kunnanjohtajan suora alainen.   

 

(valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa 

hallinnon asiantuntijan viran.  

 

Kunnanhallitus päättää, että hallinnon asiantuntijan virka 

julistetaan välittömästi haettavaksi ja täytettäväksi 1.6.2020 alkaen 

tai sopimuksen mukaan. Hallintosäännön toimivallan delegointi 

tehdään ensi vaiheessa kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä, 

myöhemmin hallintosääntöön tehtävillä muutoksilla.  

 

Kunnanhallitus päättää, että hallinnon asiantuntijalta edellytetään 

vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, joka sisältää riittävästi 

arkistoalan opintoja tai vahvaa arkistoalan työkokemusta ja 

arkistoalan perustutkinnon suorittamista. Lisäksi virassa 

edellytetään tietohallintolainsäädännön tuntemusta, nykyaikaisen 

asiahallinnan kokemusta sekä yhteistyötaitoja. Viranhoidossa 

onnistuminen edellyttää kykyä kehittää asiahallinnan prosesseja 

yhdessä muiden kanssa. Työkokemus kunnalliselta puolelta 

luetaan eduksi. Virassa on 6 kk koeaika.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että hakuilmoitus toimitetaan kunnanhallitukselle ennen 

julkaisemista kommentointimahdollisuutta varten. 

  _________ 
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41. Täyttölupa määräaikainen erityisluokanopettaja 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 41 

 

Lemin kunnan perusopetuksessa erityisoppilaiden opetus on 

järjestetty siten, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on opetettu 

inklusiivisen periaatteen mukaisesti omassa lähikoulussa. Lisäksi 

Savitaipaleen kunnan kanssa on sopimus luokkamuotoisen 

erityisopetuksen järjestämisestä.  Tulevan lukuvuoden 

suunnittelussa on ilmennyt tarve luokkamuotoiselle 

erityisopetukselle. 

 

Sivistystoimenjohtaja on käynyt neuvotteluja Lappeenrannan 

kaupungin perusopetuksen kanssa erityisopetuspaikan saamiseksi 

Lappeenrannan kaupungista. Neuvottelut eivät ole johtaneet 

toivottuun tulokseen. Lisäksi sivistystoimenjohtaja ja rehtori ovat 

käynnistäneet neuvottelut Taipalsaaren kunnan kanssa ja käyneet 

tutustumassa vaativan erityisen tuen ryhmään Taipalsaarella. 

Koulumatkan pituudesta ja Taipalsaaren erityisopetusjärjestelyjen 

mahdollisista muutoksista johtuen neuvotteluja ei ole jatkettu. 

Savitaipaleen kunnan erityisopetusryhmässä ei ole oppilaspaikkoja 

tarjolla uusille lemiläisille oppilaille. 

 

Käytyjen neuvottelujen jälkeen on tarkoituksenmukaisinta perustaa 

kuntaan oma pienryhmä lv.20 - 21 alkuopetusikäisille oppilaille, 

joilla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tai 9-vuotisen 

oppivelvollisuuden päätös ja vahva tuen tarve. Ryhmän koko tulee 

olemaan oppilasmäärältään pieni. Pienryhmään tarvitaan 

erityisluokanopettajan lisäksi kaksi koulunkäynninohjaajaa.  

Koulukeskuksen tiloista löytyy pieni luokkatila ko. toiminnalle. 

 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37 § 2 momentin mukaan 

opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 

huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 

työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi 

olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. 
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Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 

Kyseisen tehtävän täyttämiseen ei ole varauduttu talousarvion 

laadinnassa. Palkkakuluista suuri osa katetaan pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaista saadun valtionavun turvin. 

 

Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta lupaa 

määräaikaisen erityisluokanopettajan viran täyttämiseen ajalle 

10.8.2020 - 31.7.2021.  

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh.040 631 2605) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan määräaikaisen 

erityisluokanopettajan viran täyttämiseen ajalle 10.8.2020 - 

31.7.2021. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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42. Täyttölupa varhaiskasvatuspalveluiden esimies 

 

Sivistyslautakunta 23.3.2020 § 13 

 

Varhaiskasvatuksen järjestämistapa ja henkilöstön määrä 

 

Lemin kunnan varhaiskasvatusyksiköt (päiväkodit) on yhdistetty 

yhdeksi hallinnolliseksi varhaiskasvatuspalveluiden yksiköksi ja 

toimintaa järjestetään useassa eri toimipisteessä. Toimintavuonna 

2019 - 20 varhaiskasvatuspalveluita annetaan Iitiän, Oravanpesän, 

Pikku-Palolan ja koulukeskuksen Esikot-yksikössä sekä 

perhepäivähoidossa.  Lemin kunnassa ei ole ollut 

päiväkodinjohtajia 1.8.2019 jälkeen, ma. varhaiskasvatus-

palveluiden esimiehen työhön on kuulunut myös 

päiväkodinjohtajan tehtävät. Varhaiskasvatuksen yksiköissä 

työskentelee ma. varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen 

alaisuudessa neljä esiopetuksen opettajaa, seitsemän 

varhaiskasvatuksenopettajaa, 17 lastenhoitajaa ja määräaikaisia 

henkilökohtaisia avustajia tarpeen mukaan. Lisäksi kunnassa 

työskentelee neljä perhepäivähoitajaa ja varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja. Lemin kunnassa on n. 140 - 150 lasta 

varhaiskasvatuksessa ja n. 100 perhettä varhaiskasvatus-

palveluiden piirissä 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen virka on täytetty 

määräajaksi ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Viran määräaikaisuuden 

perusteena oli Länsi-Saimaan kuntien yhteistyön käynnistyminen, 

jonka aikana oli tarkoitus selvittää yhteistyömahdollisuuksia 

kuntien välillä. Yhteistyöselvitys ei ole edennyt kuluvan 

toimintavuoden aikana siten, että varhaiskasvatuksen 

hallinnollinen yhdistäminen olisi mahdollista tässä vaiheessa. 

 

Varhaiskasvatuksen lakimuutokset  

 

Varhaiskasvatuksessa on useita viime vuosina voimaan tulleita 

lakimuutoksia:  

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 30.3.2020         79 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

 

 1.1.2013 varhaiskasvatus siirtyi toimintana sosiaali- ja 

terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

 1.8.2015 laki lasten päivähoidosta muuttui 

varhaiskasvatuslaiksi.  

 1.3.2017 astui voimaan laki varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuista.  

 1.8.2017 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja 

paikalliset suunnitelmat toiminnan normina. 

 1.1.2018 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 

muuttaminen tulorajojen, maksuprosenttien ja 

sisarusalennusten osalta. 

 1.8.2018 asiakasmaksujen indeksikorotus.  

 1.9.2018 varhaiskasvatuslaki 540/2018 voimaan. 1.9.2018 

asetus varhaiskasvatuksesta voimaan.  

 

Tiedonkeruu varhaiskasvatukseen siirtyi Varda-järjestelmään 

vuonna 2019.  

 

Varhaiskasvatuksen johtamisen ja kehittämisen velvoitteet  

 

Toimiva ja kehittyvä varhaiskasvatus edellyttää henkilöstöhallinnon 

tuntemusta; palvelussuhdeasiat, lähiesimiehisyys, 

työnorganisointi, sijaisjärjestelyt ja yhteiset henkilöstöasiat. 

Varhaiskasvatus edellyttää myös yleistä hallinnon tuntemusta ja 

osaamista; varhaiskasvatustoiminnan valvomista, 

lautakuntavalmistelua, varhaiskasvatuksen asiantuntijana 

toimimista, tilastointia, arkistointia ja raportointia, turvallisuudesta 

huolehtimista ja verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Varhaiskasvatuksen talousasiat edellyttävät talousjohtamista; 

talousarvion laatimista ja toteuman seurantaa, hankintoja ja 

laskujen hyväksyntää. Varhaiskasvatuksen osa-alueeseen kuuluu 

myös kotihoidontukeen liittyvät asiat. Varhaiskasvatuksen 

pedagogiseen johtamiseen kuuluvat varhaiskasvatuksen 

kehittäminen, esiopetuksen kehittäminen, toimintaa ohjaavien 

asiakirjojen seuranta ja arvioiminen ja niiden käyttöönotto  
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kunnassa, yhteistyön kehittäminen ja henkilöstön 

täydennyskoulutuksesta huolehtiminen. Varhaiskasvatuksen 

asiakaspalveluun kuuluvat varhaiskasvatushakemukset, 

esiopetushakemukset, sijoituspäätökset ja kuntien väliset 

päätökset varhaiskasvatuspalveluista.  

 

Lisäksi varhaiskasvatuksessa tulee huolehtia palveluiden 

riittävyydestä, saatavuudesta ja laadusta.  

 

Lemin kunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja toiminnan 

turvaamiseksi varhaiskasvatuksen johtamiseen tarvitaan 

viranhaltija, joka toimii toistaiseksi voimassa olevassa 

virkasuhteessa.   

 

Kyseisen viran täyttämiseen on varauduttu talousarvion 

laadinnassa. 

 

Lemin kunnan talousarvio-ohjeen mukaan virkojen ja työsuhteiden 

vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnan-hallituksen lupa, 

kunnanvaltuusto 16.12.2019. 

 

Viran toimipaikka on varhaiskasvatuksen toimipisteessä ja 

tarvittaessa työtilaa järjestetään kunnanvirastosta. Virka-tehtävään 

sisällytetään n. 20 % työajasta lapsiryhmissä työskentelyä. (valm. 

sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen viran täyttämiseksi 

toistaiseksi 1.8.2020 alkaen.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 _________ 
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Kunnanhallitus 30.3.2020 § 42 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

  

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuspalveluiden 

esimiehen viran täyttämiseksi toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. 

 

Päätös Käydyn keskustelun perusteella kunnanjohtaja teki seuraavan 

muutetun päätösehdotuksen: 

 

 Meneillään olevasta hyvin poikkeuksellisesta koronavirus-

epidemiasta johtuen kunnanhallitus myöntää täyttöluvan 

määräaikaiselle täyttämiselle 1.8.2020 - 31.7.2021. 

  

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

  _________ 
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43. Täyttölupa varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettaja 

 

Sivistyslautakunta 23.3.2020 § 14 

 

Lemin kunnan vakinainen varhaiskasvatuksen esiopetuksen 
opettaja on irtisanoutunut 9.3.2020 päivätyllä ilmoituksella 
31.7.2020 alkaen. Lemin kunnassa työskentelee lv. 2019 - 20 neljä 
opettajaa esiopetuksessa, joista kolme on vakituista ja 
esiopetuksen kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Lv. 2020 - 21 
Lemin kunnassa toimii kolme esiopetusryhmää, joten kelpoisia 
esiopetuksen opettajia tarvitaan vähintään sama määrä.  
 
Varhaiskasvatuslain 540 /2018 mukaan kunnan on huolehdittava, 
että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä 
kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta 
varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaan päiväkodissa tulee olla 
kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä varhaiskasvatuksessa 
olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa 
päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä 
henkilöitä, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai 
lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus. Mitoitus säädetään 
valtioneuvoston asetuksella (753 /2018 ), joka määrittää, kuinka 
monta varhaiskasvatuslain 26 - 28:ssä säädettyä ammatillisen 
kelpoisuuden omaavaa henkilöä tulee olla vähintään tiettyä ryhmää 
kohden. Päiväkodin yhdessä ryhmässä pitää olla yhtä aikaa läsnä 
enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa henkilöä 
vastaava määrä lapsia.  
 
Esiopetuksen opettajan kelpoisuus on opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksen (986/1998) § 7 mukainen. 
 
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahat 
varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajan palkkaamiseen.  
 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 
virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.   
 
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen puh.040 631 2605) 
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Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää 
varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajan toimi toistaiseksi 
1.8.2020 alkaen.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 _________ 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 43 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen 

esiopetuksen opettajan toimesta toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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44. Täyttölupa luokan- ja resurssiopettaja 

 

Sivistyslautakunta 23.3.2020 § 15 

 

Lemin perusopetuksessa virassa oleva luokanopettaja on anonut 
äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 13.8.2020 - 26.2.2021 väliseksi 
ajaksi.  Koulukeskuksen opettajan sijaisuus tulee täyttää ko. ajaksi.  
 
Lemin Koulukeskuksessa ja Kuukanniemen koulussa erityistä 
tukea tarvitsevat oppilaat on integroitu yleisopetuksen ryhmiin. 
Erityisopetuspäätös noudattaa useimmiten laajuudeltaan 
yhdeksänvuotista oppimäärää. Muutamalla oppilaalla on 
pidennetyn oppivelvollisuuden päätös, jolloin oppivelvollisuus 
alkaa vuotta säädettyä aiemmin.   Perusopetusasetuksessa 
(1998/852) 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 oppi-
tunneilla. Samanaikaisopetuksessa tilanteessa, jossa luokassa on 
kaksi opettajaa, lasketaan oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, 
näin ollen tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi. 
Perusopetusasetuksen noudattamiseksi Kuukanniemen kouluun 
tulee palkata resurssiopettaja lv. 2020 -2021. 
 
Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37 § 2 momentin mukaan 
opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 
huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 
työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi 
olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. 
 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 
virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 
ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  
 
(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 
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Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 
koulukeskuksen luokanopettajan sijaisuuden täyttämiseksi ajalle 
13.8.2020 - 26.2.2021 ja resurssiopettajan tehtävän täyttämiseksi 
Kuukanniemen kouluun lv. 2020 – 2021.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 _________ 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 44 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulukeskuksen luokan-
opettajan sijaisuuden täyttämiseksi ajalle 13.8.2020 - 26.2.2021 ja 
resurssiopettajan tehtävän täyttämiseksi Kuukanniemen kouluun 
lv. 2020 – 2021.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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45. Vapaaehtoinen säästövapaa 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 45 

 

Kunnanhallitus on aiemmin päättänyt (§4/2020), että niin sanotulla 

4 + 1 vapaalla voi kerryttää enintään yhden palkallisen 

vapaapäivän kalenterivuodessa.  

 

Koronavirusepidemiaan liittyvien työjärjestelyjen perusteella on 

järkevää laajentaa käytäntöä kahteen kertaan. Asiasta on tehty 

kunnanhallituksen ennakkokyselyn perusteella kunnanjohtajan 

viranhaltijapäätös § 2/2020. Koska kyseessä on muutos aiempaan 

kunnanhallituksen päätökseen, on selkeintä tehdä vielä 

kunnanhallituksessa vastaavan sisältöinen päätös. 

  

(valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että ns. 4+1 vapaata voi tapauskohtaisesti 

harkiten, esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan niin yhdessä 

sopiessa, käyttää enintään 2 kertaa vuodessa.  Päätös koskee vain 

vuoden 2020 vapaita.  Muilta osin noudatetaan aiempaa 

kunnanhallituksen päätöstä. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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46. Tiedonhallintalain vaikutukset -selvitystyö, Etelä-Karjalan liiton hanke Länsi-Saimaan   

      kunnille 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 46 

 

Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan 

tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön. Lainsäädäntöön on 

kuvattu toimenpiteitä, mitä tiedon elinkaaren hallinnassa tulee 

toteuttaa.  Erilaisten toimenpiteiden toteutuksessa on erilaisia 

määräaikoja. Ensivaiheen toimet tulee toteuttaa v. 2020 loppuun 

mennessä.  

 

Etelä-Karjalan liitto on Länsi-Saimaan kuntien pyynnöstä 

selvittänyt mahdollisuuksia käynnistää yhteinen kuluvan vuoden 

loppuun kestävä, Etelä-Karjalan liiton hallinnoima projekti 

tiedonhallintalain ensi vaiheen toimien toteuttamisesta. Työssä 

tullaan kartoittamaan lain asettamien vaatimusten tila 

kuntakohtaisesti niin, että kunkin kunnan osalta: 

 

 tehdään havainnot kustakin lain määrittelemästä osa-

alueesta 

 kirjataan kunnan toteutuksen olemassaolo / riittävyys / 

riittämättömyys lain näkökulmasta 

 luodaan lista kehitystarpeista ja/tai kehitysehdotuksista. 

  

Tuloksena on asiakirja, josta selviää mikä kunkin kunnan tilanne 

on tiedonhallintalain vaatimusten toteutuksen osalta. 

 

Osallistuvat kunnat rahoittavat omalta osaltaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tehtävän selvitystyön. 

Tarkoituksenmukaiseksi on katsottu päivähinnalla laskutus.  

 

Projektin toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty kuntien kanssa 

kokouksessa. Kunnat käsittelevät asiaa hallinnoissaan kuun 

lopulla. Saman asian toteutus liitolle pyritään mahdollistamaan 

samassa yhteydessä. 
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Hankkeessa toteutetaan selvitys tiedonhallintalain vaatimien 
tehtävien toteutuksesta sekä mahdollisesti muita tähän kytkeytyviä 
tehtäviä. Hankkeessa keskitytään erityisesti tiedonhallintalain 
mukaan 2020 loppuun mennessä toteutettaviin tehtäviin. 
Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy raportti, josta selviää 
kunkin hankkeeseen osallistuvan tahon tilanne tiedonhallintalain 
vaatimusten toteutuksen osalta sekä havainnot hyvistä 
käytännöistä ja toimintatavoista tiedonhallintalain toteuttamisen 
näkökulmasta ja/tai ehdotus muutettavista toimintatavoista. 
Hankkeen sisältöä ja etenemistä linjataan hankkeen toteutusta 
varten perustettavassa ohjausryhmässä. 

                

Hankkeen projektipäällikkö 
• suunnittelee ja toteuttaa hanketta sekä koordinoi tehtävien 

toteutusta 
• vastaa hankkeen toteutuksesta, raportoinnista ja 

viestinnästä ohjausryhmälle 
• toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä 
• seuraa tiedonhallintalain soveltamisen koskevan 

ohjeistuksen vaikutuksia selvitystyöhön 
 

Etelä-Karjalan liiton ilmoittama päivähinta on 450 € (alv 0 %) ja 

veloitus perustuu työajanseurantaan. Erikseen ei laskuteta 

matkoja, päivärahoja tms. kulueriä. Projektipäällikkö aloittaa työt 

huhti-toukokuussa ja hanke kestää 31.12.2020 asti.  

 

Tiedonhallintalain edellyttämät vaatimukset ovat vaativuudeltaan 

sellaisia, että niiden läpikäynti ja kehitystoimenpiteet 

nykyresurssein eivät onnistu.  

 

(Valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta sitoutuu hankkeeseen ja 

siitä syntyviin kustannuksiin edellä selostetun mukaisesti. Lemin 

kunnan mukana olo on ehdollinen siten, että se edellyttää muiden 

Länsi-Saimaan kuntien mukana oloa suunnitellulla tavalla.  

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 30.3.2020         89 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Hankkeen kustannukset katetaan ensisijaisesti talous- ja 

hallintojohtajan palkkaamiseen varattujen määrärahojen puitteissa 

(virka ollut täyttämättä vuoden alusta lukien). 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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47. Maanostotarjous kiinteistöistä Viisvesi ja Karkelo, kauppakirjaluonnos 

 

Kunnanhallitus 17.2.2020 § 13 

 

Viisvesi-kiinteistö muodostuu kuudesta palstasta, joista yksi on 

Leinuksen alueelle sijoittuva noin 50 ha:n alue, entinen Leinuksen 

järvi. Karkelo-kiinteistö koostuu kahdesta palstasta, aikoinaan 

kahdesta saaresta, ja kiinteistö kokonaisuudessaan sijoittuu edellä 

mainitun Leinuksen palstan sisälle.  

 

Alue ei täytä METSO -metsien suojeluohjelman eikä soiden 

suojeluohjelman kriteereitä. Alue kuuluu Leinuksen ojitusyhtiön 

piiriin. Ojitusyhtiö on perustettu vuonna 1973. Yhtiö on perustettu 

Leinuksen suon ja sen laskuojien kaivamista ja edelleen maa-

alueiden kuivatusta varten.   

 

Ojitusyhtiö käsittää neljä kuivatusaluetta Lahnajärvestä 

Leinukseen. Ojitusyhtiö on toiminut edellisen kerran aktiivisesti 

1980-luvulla. Vuonna 1991 yhtiö on saanut Kymen Vesipiiriltä 

huomautuksen ojien kunnosta ja saanut samalla määräyksen 

laittaa asiat kuntoon.  Ojitusyhtiö on aktivoitunut tammikuussa 2020 

ja yhtiökokous kokoontui 4.2.2020. Tällä välillä yhtiö ei ole toiminut. 

Ojitusyhtiön tulevista ojienkunnostustoimenpiteiden 

kustannuksista kunnalle kohdistettava osuus on saadun tiedon 

mukaan noin 28 %.  Osuus perustuu vesilain mukaiseen hyötyyn.  

 

Alueen nykyhetken luonnonsuojeluarvojen määrittämiseksi kunnan 

virkamiesjohto on käynyt keskustelut Pien-Saimaan suoalueet 

hyvin tuntevan kosteikkoasiamies Antti Happosen kanssa. 

Käytyjen keskustelujen perusteella on selvinnyt, että Leinuksen 

alueen luonnonsuojelullisista arvoista suuri osa on hävinnyt alueen 

alkuperäisen ojittamisen myötä.   

 

Vesilain 5. luvun perusteella ojitusyhtiöllä on kunnossapito-

velvoite. Vesilain 3. luvun perusteella alapuolista vesistöä ei saa 

pilata. Näistä velvoitteista johtuvia tulevia kustannuksia Leinuksen 

ojitusyhtiön osakkaille on vaikea arvioida.  
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Alueen puuston arvo metsänhoitoyhdistyksen kuutiomäärä-

laskentaan perustuen on noin 76.000 euroa viime syksyn 

hintatasoon perustuen. Lopulliseen hinta-arvioon vaikuttaa 

alentavasti alueen vaikea saavutettavuus.  

 

Kunnanhallitukselle jaetaan oheisena karttaliite, josta selviää 

Leinuksen ojitusyhtiön alue kokonaisuudessaan.  

 

Alueella ei ole kunnalle kaavoituksellista tms. intressiä, joka 

puoltaisi alueen säilyttämistä kunnan omistuksessa.  

Luonnonsuojelullisesti alueen arvo on laskenut aiemmin 

suoritettujen ojitustoimien myötä. Leinuksen ojitusyhtiön 

aktivoitumisen seurauksena kunnalle aiheutunee lisä-kustannuksia 

alueen ojien ja muiden rakenteiden kunnossapitoon liittyen. 

Kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi alueen myynti on 

perusteltua.  

 

Alue ei ole ollut julkisesti myynnissä, mutta ilmeisesti Leinuksen 

ojitusyhtiön aktiivisemman toiminnan takia alueen omistus on 

herättänyt kiinnostusta ja kunta on saanut kaksi ostotarjousta. 

Ensimmäisen ostotarjouksen, määrältään 25.000 euroa ovat 

tehneet Seppo Kangasmäki, Anne Kangasmäki, Joni Lamponen ja 

Sami Lamponen. Toisen ostotarjouksen, määrältään 58.000 euroa 

ovat tehneet Raija Tuuliainen ja Pertti Kangaskolkka. Tarjoukset 

ovat alueiltaan vertailukelpoisia. Alue esitetään myytäväksi 

korkeamman tarjouksen tehneille Raija Tuuliaiselle ja Pertti 

Kangaskolkalle. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, 

puh. 040 724 4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää Raija Tuuliaisen ja Pertti Kangaskolkan 

ostotarjouksen hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Ostotarjouksen 

perusteella laadittava kauppakirja käsitellään 9.3.2020 

kunnanhallituksessa, minkä jälkeen asia voidaan esittää 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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Päätös Käydyn keskustelun perusteella vt. kunnanjohtaja teki muutetun 

päätösehdotuksen siten, että kunnanhallitus esittää kunnan-

valtuustolle, että se hyväksyy Raija Tuuliaisen ja Pertti 

Kangaskolkan ostotarjouksen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa 

kunnanhallituksen hyväksymään tarjouksen pohjalta laadittavan 

kauppakirjan. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen 

yksimielisesti. 

_________ 

 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 2 

 

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen jälkeen on saatu tieto, että 

Leinuksen ojitusluettelon päivitys on tekeillä ja päivityksen jälkeen 

Viisvesi -kiinteistön osuus olisi 19,41 % aiemman noin 28 % sijaan.  

 

 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

  _________ 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 47 

 

  Kauppakirjaluonnos on valmisteltu ja se on esityslistan liitteenä. 

 

(valmistelija, kunnanjohtaja Johanna Mäkelä puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, 

jonka mukaisesti kauppa voidaan toteuttaa. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että lopullinen allekirjoitettu kauppakirja toimitetaan 

tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

  _________ 
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48. Kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 48 

 

Kunnanhallitukselle esitetään kunnanjohtajan ja vt. talous- ja 

hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. (valm. kunnanjohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa, ettei 

käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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49. Ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 49 

 

- koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi suoritetut 

toimenpiteet, tilannekatsaus 

 

- valtuuston kokouksen ajankohdasta päättäminen, esitys 

6.4.2020 klo 19.00 

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 

suoritetuista toimenpiteistä. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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50. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 30.3.2020 § 50 

 

  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

  Hallintokunnat 

- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.3.2020 

 

Viranhaltijapäätökset 

- Rakennustarkastajan päätös 11.3.2020 § 8 

 

Muut 

 

1. Aluehallintovirasto 

- ESAVI 58 §:n mukainen päätös, oppilaitokset 

- ESAVI 58 §:n mukainen päätös, yli kymmenen henkilön 

tilaisuudet 

2. Eksote 

- Hallituksen pöytäkirja 11.3.2020 

- Hallituksen pöytäkirja 25.3.2020 

3. Lappeenrannan kaupunki  

- Lupalautakunnan pöytäkirja 10.3.2020 

4. Liikenne- ja viestintävirasto 

- Myönnetty radiolupa 

 

(valm. keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, puh. 040 067 

5635) 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen 

tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin 

toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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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: 35 – 36, 39 – 44, 48 - 50 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 37 – 38, 45 - 47 

 

HLL  §: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, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin kunnanhallitus 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

 tiistai klo 10.00 – 17.00 

 keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

 perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimusten perustelut 

 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

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

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


