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KOKOUSAIKA 

 

Maanantaina 21.6.2021 klo 18.30 – 19.16 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Sähköinen kokous 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buuri Kati   puheenjohtaja 
Mielikäinen Juha varapuheenjohtaja 
Holopainen Petteri jäsen 
Karhu Anu  jäsen, poissa klo 19.03 – 19.04 
Ovaskainen Jarkko jäsen 
Nisonen Lasse jäsen 
Rings Mervi  jäsen 
 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Tapanainen Matti ” I varapuheenjohtaja 
Junni Antti  ” II varapuheenjohtaja  
Mäkelä Johanna esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
Vesterlund Tommy tekninen johtaja, §:t 103-109 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 103 - 112 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Ovaskainen ja Petteri 
Holopainen. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Kati Buuri                  Johanna Mäkelä 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillam-
me. 

 
Tarkastusaika 

Lemillä 22.6.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Jarkko Ovaskainen  Petteri Holopainen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 23.6.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 21.6.2021         204 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
103. Valtuuston 21.6.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 103 
 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos 
kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa 
tai päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja asia on viipymättä saatettava 
valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa 
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta 
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. 
 
Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös seuraavista 
valtuuston 21.6.2021 tekemistä päätöksistä: 

 
1. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 

valtuuston loppukaudeksi 
2. Toimielinten toimikausi ja toimielinten jäsenten valinta valtuuston 

loppukaudeksi 
3. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
4. Ilmoitusasiat 
 
(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson,  
puh. 040 067 5635) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 21.6.2021 tekemät päätökset 
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene 
valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutenkaan ole 
lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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104. Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin kuluvan valtuustokauden                    
          loppukaudeksi 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 104 
 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin 
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös 
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.  
 
Edustajia ei voi määrätä vaalilautakuntiin eikä 
tarkastuslautakuntaan.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus määrää edustajansa sivistys- ja tekniseen 
lautakuntaan kuluvan valtuustokauden loppuajaksi. 
 

Päätös Mervi Rings ehdotti, että noudatetaan samaa linjaa kuin valtuustossa 
toimielimiä valittaessa eli samat kunnanhallituksen edustajat 
jatkavat valtuustokauden loppuajan. 

 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että samat edustajat jatkavat 

valtuustokauden loppuajan: 
 
 Sivistyslautakunta: Mervi Rings 
 Tekninen lautakunta: Petteri Holopainen 
 _______ 
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105. Hallinnon asiantuntija, viran täyttö 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 105 
 

Hallinnon asiantuntijan viranhakuilmoitus oli ilmoitettu haettavaksi 
Kuntarekryn ja mol.fi -kautta. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin kunnan 
verkkosivuilla. Määräaikaan 31.5.2021 klo 15.00 mennessä saatiin 
viisi hakemusta.  
 
Kunnanhallituksen 3.5.2021 §75 valitsema haastatteluryhmä valitsi 
haastatteluun kolme hakijaa, joilla hakemusasiakirjojen perusteella 
vaikutti olevan koulutus- ja työkokemuspohja hallinnon asiantuntijan 
viran hoitamiselle.  
 
Valintaryhmä (Ovaskainen estynyt, tilalla Mielikäinen) haastatteli 
10.6.2021 seuraavat henkilöt: Nina Kontro-Vesivalo, Helena 
Temonen, Hanna Ruokoniemi.  
 
Valintatyöryhmän yksimielinen ehdotus on, että hallinnon 
asiantuntijan virkaan valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja 
haastattelussa annetun vaikutelman perusteella tradenomi, 
tietotekniikan insinööri AMK Hanna Ruokoniemi. Kieltäytymisen 
varalle valintaryhmä esittää tradenomi Helena Temosen valintaa.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee hallinnon asiantuntijan virkaan 1.8.2021 
alkaen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa annetun 
vaikutelman perusteella tradenomi, tietotekniikan insinööri AMK, 
Hanna Ruokoniemen. Kieltäytymisen varalle kunnanhallitus valitsee 
tradenomi Helena Temosen.  
 
Kunnanhallitus päättää, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi 
vahvistetaan 3.000 euroa.  
 
Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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106. Pysyvän luonnonsuojelualueen perustaminen, Lemi Viisvesi 35,4 ha määräala  
        416-434-2-7 tilasta /ELY:n tarjous 6.4.2021 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 106 
 

Tekninen lautakunta on päättänyt 18.3.2021 § 8, että kunnan metsät 
sertifioidaan FSC- sertifikaatilla (kansainvälinen 
metsäsertifiointijärjestelmä).  Sertifioidulle puulle on kasvava 
kysyntä, jolle maksetaan parempi hinta. FSC- sertifikaatilla 
osoitetaan vastuullisuutta ja lainmukaisuutta. Sertifiointi on myös 
imago- ja arvovalinta. Tällöin 5 % metsistä jätetään käsittelemättä ja 
5 % käsitellään metsäekosysteemin kannalta erityiskohteina.  
 
Kunnan metsäpinta-ala on tällä hetkellä noin 300 hehtaaria. Tähän 
sisältyy myös hallinto-oikeudessa valituksenalaisena oleva 
määräala noin 50 ha Leinuksen alueella.    
 
Jotta FSC- sertifikaatin ehdot 5+5 % täyttyvät, noin 25 hehtaaria on 
jätettävä käsittelemättä/käsiteltävä erityiskohteina. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 6.4.2021 
tarjouksen pysyvän luonnonsuojelualueen perustamiseksi Viisvesi- 
tilan Lautjärveltä, noin 35,4 hehtaarin alueesta. Alue sopii 
suojeltavaksi Helmi-ohjelmassa. Alueen Helmi-elinympäristö on 
monimuotoisuudelle merkittävää suoelinympäristöä.   
 
Tarjouksen määrä kunnalle maksettavasta korvauksesta on 17 300 
euroa. Tarjous ja sen ehdot esitetään oheisessa liitteessä. Alueesta 
esitettävä korvaus on 50 % alueen käyvästä metsätalousarvosta.  
 
Lautjärvi on kuivatettu, umpeen kasvanut ja tällä hetkellä sisältää 
erilaisia suotyyppejä. Metsätaloudellisesti alue ei ole tuottava. 
Suojeltuna yksistään tämä alue täyttää FSC- sertifikaatin 
vaatimukset. 
 
Tarjouksen kestolle on saatu sähköpostitse jatkoaika 31.8.2021 asti.  
 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen, puh. 0400 340 147) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheisen 
liitteen mukaisen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tarjouksen pysyvän luonnonsuojelualueen perustamiseksi Lemi  
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Viisvesi 416-434-2-7 noin 35,4 ha:n määräalasta.  
 
Korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista 
menetyksistä on yhteensä 17.300 euroa. Lopullisen korvauksen 
maksamisesta tekee ympäristöministeriö.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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107. Talouden raportti toukokuun lopun tilanteessa 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 107 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
toukokuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Toukokuun lopun 
tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 770.685,24 euroa, 
noin 48,2 % talousarviosta. Tässä on huomioitava se, että 
hankerahat kirjataan tuloksi etupainotteisesti. 
 
Alustavien selvitysten mukaan puun myynnillä pystytään 
kerryttämään merkittävä määrä talousarvioon budjetoituja 
myyntituottoja. Tekninen lautakunta käsittelee 
metsänhoitosuunnitelman ja muita puun myyntituloihin vaikuttavia 
asioita vielä kesän aikana pitämässään kokouksessa.  
 
Toimintakulujen toteuma on 8.217.363,34 euroa, noin 42,8 % 
talousarviosta. Tasaisen vauhdin toteuma olisi 41,67 %.  
Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 39,4 %. Työ- ja 
virkaehtosopimuksen perusteella tehtävät palkankorotukset tulivat 
voimaan 1.4.2021 alkaen.  
 
Eksoten osalta kunnan talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten 
talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että sen 
perusteella kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista varausta. 
Eksoten maksuosuus kuluvalle vuodelle on 11.719.179 euroa. Se on 
752.188 euroa suurempi kuin talousarviossa. Mikäli Eksote 
noudattaa hyväksymäänsä talousarviota, kunta pystyy purkamaan 
taseesta pakollista varausta 606.156 euroa. Tämän jälkeen kunnan 
talousarvioon jää 146.000 euron vajaus. Jos Eksote tekee 
paremman tuloksen kuin sen talousarviossa on hyväksytty, niin 
kunta pystyy purkamaan enemmän pakollista varausta. Kaikkiaan 
kunnan taseessa on 31.12.2020 pakollista varausta 856.345 euroa. 
Eksoten talouden toteumaennuste huhtikuun lopun tilanteen 
perusteella osoitti + 0,8 milj. euron budjettieroa.  
 
Toukokuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle 
kertyvien verojen määrä on seuraava (luvut tuhansia euroja): 
 

 Ennuste TA2021 Ero 

Kunnallisvero 10421 9902 +519 

Kiinteistövero 970 942 +28 

Yhteisövero 582 538 +44 

Yhteensä 11973 11382 +591 
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Tilanne on parantunut koko ajan, eli se osoittaa myös sitä, että 
koronan negatiiviset vaikutukset eivät ole kuluvalle vuodelle niin 
merkittäviä kuin on oletettu.  
 
Oheiset investointien toteumat on esitetty 17.6.2021 tilanteessa.  
 
Talousarvio näyttäisi toteutuvan oman toiminnan osalta vähäisiä 
poikkeamia lukuun ottamatta hyvin suunnitellusti ja verotulojen 
osalta paremmin kuin on budjetoitu. Eksoten talouden toteumalla on 
jälleen kerran suuri merkitys kunnan talouden lopulliseen 
toteumaan.  
 
Kunnanvaltuustolle esitetään seuraavat talousarviomuutokset  
 
Käyttötalouteen: (on sisällytetty tuloslaskelmaan kohtaan 
TA(M)2021) 
  
Koronasta aiheutuneet suorat lisäkustannukset: 
- lisäturva vakuuttamisessa ja materiaalikustannukset (keskitetysti 

hankitut suojaimet henkilöstö ja perusopetuksen oppilaat) yht. 
30.000 €  

o kustannuspaikka 1275, tili 5210 10.000 € 
o kustannuspaikka 1276, tili 5790 20.000 € 

 
Eksoten maksuosuus 146.000 € 

o kustannuspaikka 1461, tili 5060 
 

Talousarviosta puuttunut kuntosalin vuokra 1200*12= 14.400 euroa 
o kustannuspaikka 5571, tili 6160 14.400 €  

- lisäksi vaikutus sisäisiin kirjanpidon tileihin 
o kustannuspaikka 5571, tili 3725 tulona 14.400 € 
o kustannuspaikka 4164, tili 6125 menona 14.400 € 

 
Vanhan Pappilan lämpöpumput, siirto Palolasta, lisämäärärahatarve 
7.000 € 

o kustannuspaikka 5510, tili 5260 7.000 € 
 

Verotuloihin lisää yht. 591.000 € toukokuisen veroennustekehikon 
mukaisesti 

o Kunnallisvero lisäys 519.000, kustannuspaikka 7000, tili 
7100 

o Yhteisövero lisäys 44.000€, kustannuspaikka 7000, tili 
7300  
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o Kiinteistövero lisäys 28.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 
7200 

 
Investointeihin: 
 
Arkiston rakentaminen, budjetti 90.000 euroa, toteuma-arvio 
130.000 
euroa.  

o lisämääräraha 40.000 euroa (hanke 350) 
 

Koulukeskuksen peruskorjaukset, budjetti 50.000 €, toteuma-arvio 
20.000 € 

o pienennetään menoarviota 30.000 € (hanke 400) 
 

Keittiökalusteet, budjetti 30.000 €, toteuma-arvio 10.000 € 
o pienennetään menoarviota 20.000 € (hanke 720) 

 
Venerannat: ei saatu hanketukea, lisäksi venerantojen 
kunnostaminen osoittautui vaativammaksi kaivutöiden osalta, 
lisämäärärahatarve menoihin  

o poistetaan tukiosuus 5.000 € (hanke 701) 
o lisämääräraha menoihin 7.700 € (hanke 701) 

 
Tuomelankangas 3-alue, talousarviossa kuluvan vuoden osuus 
100.000 euroa. Hyväksytyn kunnallistekniikan tarjous 1-vaiheelle 
175.100 euroa.  

o lisämääräraha 75.000 € (hankkeet 750, 752-754) 
 

Koulukeskuksen pienryhmätilatarve: Elementit ja kaapit 
asennuksineen yhteensä 10.000 euroa  

o lisämäärärahatarve 10.000 € (uusi hankenumero) 
 

Iitiän ulkoliikuntapaikan osalta hanketukea ei saatu alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti ja näillä näkymin hanketta ei pystytä 
toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Hankehakuja seurataan 
aktiivisesti. Ei esitetä muutosta talousarvioon vielä, mutta 
valtuustolle saatetaan tilanne tämän hankkeen osalta tiedoksi. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toukokuun lopun 
talousraportoinnin. Lisäksi kunnanhallitus esittää raportit edelleen 
tiedoksi kunnanvaltuustolle.  
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Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2021 
talousarvioon seuraavat muutokset:  
 
- lisäturva vakuuttamisessa ja materiaalikustannukset 

lisämääräraha 
o kustannuspaikka 1275, tili 5210 10.000 € 
o kustannuspaikka 1276, tili 5790 20.000 € 

 
- Eksoten maksuosuus lisämääräraha 146.000 € 

o kustannuspaikka 1461, tili 5060 
 

- kuntosalin vuokra lisämääräraha 
o kustannuspaikka 5571, tili 6160 14.400 €  

- lisäksi kuntosalin vuokrasta vaikutus sisäisiin kirjanpidon tileihin 
o kustannuspaikka 5571, tili 3725 tulona 14.400 € 
o kustannuspaikka 4164, tili 6125 menona 14.400 €  

 
- Vanhan Pappilan lämpöpumput, siirto Palolasta, 

lisämäärärahatarve 7.000 € 
o kustannuspaikka 5510, tili 5260 7.000 € 

 
- Verotuloihin lisää yht. 591.000 € toukokuisen 

veroennustekehikon mukaisesti 
o Kunnallisvero 519.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 7100 
o Yhteisövero 44.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 7300 
o Kiinteistövero 28.000 €, kustannuspaikka 7000, tili 7200 

 
- lisämääräraha arkiston rakentamiseen 

o lisämääräraha 40.000 € (hanke 350) 
 

- Koulukeskuksen peruskorjaukset, pienennetään menoarviota 
30.000 € (hanke 400) 

 
- Keittiökalusteet, pienennetään menoarviota 20.000 € (hanke 

720) 
 

- Venerannat  
o poistetaan tukiosuus 5.000 € (hanke 701) 
o lisämääräraha menoihin 7.700 € (hanke 701) 

 
- Tuomelankangas 3-alue 

o lisämääräraha 75.000 € (hankkeet 750, 752-754) 
 

- Koulukeskuksen pienryhmätilatarve: lisämääräraha10.000 € 
(uusi hankenumero) 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Merkittiin, että Anu Karhu oli poissa teknisen ongelman takia klo 
19.03 – 19.04. Kokous oli keskeytettynä kyseisen ajan. 
_______ 
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108. Kutsunnat 2021 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 108 
 

Lemin ja Luumäen kutsunnat toimeenpannaan torstaina 19.8.2021 

Luumäen kunnantalolla (Linnalantie 33) klo 8.45 alkaen. Perinteisen 

tavan mukaan Lemin kunta vastaa kutsuntojen järjestelyistä 

yhteistoiminnassa Luumäen kunnan kanssa.  

 

Kunnan on nimettävä kutsuntalautakuntaan jäsen ja varajäsen.  

Kutsuntalautakunnan toimiaika päivittäin on klo 11.00 - 15.00. 

 

Kuntaa pyydetään lisäksi nimeämään kutsuntapäiväksi 

kutsuntapaikalle aikalisähenkilö (nuorisolaki ja aikalisä-

toimintamalli).  

 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry toteuttaa hankkeeseensa liittyen 

”Kunnossa Kassulle” -teemalla kutsunnanalaisten liikunta- ja 

terveysneuvontaa. Mahdollisuuksien mukaan kuntien nimeämä 

liikuntaviranhaltija voi osallistua neuvontaan yhteistoiminnassa 

EKLU:n henkilöstön kanssa. 

 

Kuntaa/Eksotea pyydetään nimeämään kutsuntapäivälle 

kutsuntalääkärin.  

 

Luumäen kuntaa pyydetään tarjoamaan kahvitus avaustilaisuuden 

jälkeen kutsuntapäivän kutsuvieraille (15 henkilöä). Luumäen kuntaa 

pyydetään tarjoamaan lounas tai kahvitus kutsunnanalaisille ja 

mahdollisuuksien mukaan kutsuntahenkilöstölle kutsuntapaikalla. 

Tarjoiluvahvuus on noin 37+4 henkilöä.  

 

Pyydetyt tiedot on ilmoitettava 31.7.2021 mennessä Kaakkois-

Suomen aluetoimistolle.  

 

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

 

Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan jäsenen ja 

varajäsenen. Lisäksi kunta nimeää aluetoimiston kirjeessä mainitut 

muut kunnan edustajat kutsuntatilaisuuteen 19.8.2021. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että kutsuntalautakunnan 

jäseneksi valitaan Jarmo Tölski ja varajäseneksi Matti Tapanainen. 

Aikalisähenkilöksi kunnanhallitus nimesi nuoriso-ohjaaja Ville 

Rautiaisen. Eksote nimeää kutsuntalääkärin. 

 ______ 
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109. Hyte-työryhmä/ asettamisen valmistelu 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 109 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2021 §16 hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen liittyvän hyvinvointirakenteen.  Hyte-
työryhmän muodostavat hyvinvointikoordinaattori, 
poikkihallinnollinen toimintaryhmä (laajennettu johtoryhmä), 
järjestön edustaja, henkilöstön edustaja, luottamushenkilö sekä 
Eksoten edustaja.  
 
Hyte -työryhmän työskentelyn aloitus mahdollisimman pian 1.8.2021 
alkavan valtuustokauden alussa on tärkeää tulevan 
strategiatyöskentelyn takia. Sen vuoksi on syytä ryhtyä 
valmistelemaan edustajien nimeämisiä. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus pyytää järjestöjä ja henkilöstöä sekä Eksotea 
nimeämään edustajansa (1+1+1) Lemin kunnan Hyte-työryhmään 
15.8.2021 mennessä.  Luottamushenkilöedustaja nimetään 
varsinaisen asettamispäätöksen yhteydessä.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

Merkittiin, että Tommy Vesterlund poistui kokouksesta tämän 
pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.09. 
_______ 
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110. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 110 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 11.6.2021 – 17.6.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 

- kunnanjohtaja § 14-18 
 
(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson, puh. 0400 
675 635) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee yllä mainitut päätökset tiedoksi ja toteaa, 
ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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111. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 111 
 

• korona ajankohtaiskatsaus 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 

ajankohtaisista asioista. Lisäksi merkittiin, että Etelä-Karjalan liiton 
kuntakierros on viikolla 38. 

 _______  
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112. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 112 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
1. Eksote 
- hallituksen pöytäkirja 9.6.2021  
- vuoden 2020 arviointikertomus 

 
(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson, 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. 
 _______ 
 
 

 
  

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/1/466
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/9/455/4520/view/130406
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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: 103, 106 - 107, 109 - 112 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 104 - 105, 108 

 

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: 104 - 105, 108 
 
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 – 15.30 

• 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. 

 
 
 
 
 
 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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. 

 

 


