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Kunnanviraston kokoushuone, Toukkalantie 5 

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

Karhu Anu  puheenjohtaja 
Rings Mervi  varapuheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko jäsen 
Värtö Nina  jäsen 
Tölski Jarmo  jäsen 
Makkonen Esa jäsen 
Junni Antti  jäsen 
 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Mielikäinen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
Laurikainen Ritva kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja  
Nisonen Lasse kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 
Vesterlund Tommy esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 167–187 

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

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Värtö ja Esa Makkonen. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 167 Pöytäkirjanpitäjä §:t 168–187 

 
 
 
Anu Karhu   Tommy Vesterlund 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 21.9.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Nina Värtö   Esa Makkonen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                          

Lemillä 22.9.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 20.9.2021         304 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
167. Kunnanjohtajan valinta 
 
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 114 
 

Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä on ilmoittanut 29.6.2021 päivätyllä 
kirjeellä irtisanoutuvansa Lemin kunnan kunnanjohtajan virasta 
siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.8.2021. 
  
Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän 
on virkasuhteessa kuntaan. Kuntalain 41 §:n mukaan 
kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Viran, johon kunnanvaltuusto 
valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 
  
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 
  
Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan viran 
kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. 
 
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri) 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanvaltuuston 19.7.2021 
kokouksessa päätettävien kelpoisuusvaatimusten täsmennyttyä 
kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi. 
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus 
julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntalehden verkkosivuilla, Etelä-
Saimaassa, Kuntarekry.fi- palvelussa sekä työvoimahallinnon mol.fi-
palvelussa.  
 
Kunnanjohtajan rekrytointia varten nimetään valmisteluryhmä 
9.8.2021 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. 
Alkuvaiheessa lisätietoja antavat kunnanhallituksen ja -valtuuston 
puheenjohtajat.   
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnanjohtajan 
kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa:  
 
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
sekä johtamisosaamista ja -kokemusta.  

  
Päätös Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti yksimielisesti 

esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnanjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksista seuraavaa: 
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Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa kunnan ja kuntakonsernin 
johtajaosaamista ja -kokemusta sekä talouden tuntemista. 
 
Hakuilmoitukseen lisätään, että arvostamme ylempää 
korkeakoulututkintoa, strategista kehittämisotetta, elinkeinoelämän 
tuntemusta ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. 
 
Merkittiin, että kunnanjohtaja oli poissa asian käsittelyn ajan ja palasi 
kokoukseen klo 17.19. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja. 
_______ 

 
Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 26 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Merkittiin, että kunnanjohtaja oli poissa asian käsittelyn ajan ja palasi 
kokoukseen klo 19.09. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi tekninen johtaja. 
_______ 

 
Kunnanhallitus 9.8.2021 § 145 
 

Kunnanvaltuusto päätti 19.7.2021 § 26 kunnanjohtajan 
kelpoisuusvaatimukset. Kokouksen jälkeen kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle on järjestetty 
rekrytointikonsultointiin liittyvä esittely. Vs. kunnanjohtaja on 
esittelyn jälkeen päättänyt viranhaltijapäätöksellä, että rekrytointiin 
liittyvä konsultointi hankitaan Mercuri Urvalilta.  

 
Valmistelua on viety eteenpäin valtuuston päätöksen ja 
kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti. Oheinen 
rekrytointi-ilmoitus on julkaistu 27.7.2021. Hakuaika päättyy 
25.8.2021 klo 12.00. Tavoitteena on suorittaa haastattelut 31.8.2021 
ja alustavan suunnitelman mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
kunnanjohtajan 27.9.2021.  

 
Jatkovalmistelua varten on syytä valita valmisteluryhmä. 

 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
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Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen suoritetut toimenpiteet ja 
valitsee kunnanjohtajan rekrytoinnin jatkovalmistelua varten 
valmisteluryhmän. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi suoritetut toimenpiteet. 
 

Kunnanjohtajan rekrytoinnin valintatyöryhmään valittiin Antti Junni, 
Anu Karhu, Ritva Laurikainen, Juha Mielikäinen, Lasse Nisonen, 
Mervi Rings ja vs. kunnanjohtaja. 

  _______ 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 167 
 

Kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi 25.8.2021 klo 12.00. 
Hakuajan päättymiseen mennessä saapui yksitoista (11) 
hakemusta. 
 
Kunnanjohtajan rekrytoinnin valintaryhmä on käyttänyt Mercuri 
Urvalin rekrytointikonsultin asiantuntemusta valintaprosessin 
aikana. Haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: Jari Kattainen, Kati 
Rekola, Sabah Samaletdin, Jussi Stoor ja Juha Vuorela. 
Haastattelut suoritettiin 31.8.2021. 
 
Soveltavuusarviointeihin lähetettiin kokonaisarvioinnin perusteella 
kolme henkilöä: Jari Kattainen, Kati Rekola ja Juha Vuorela. 
 
Valintaryhmä kokoontuu ennen kunnanhallituksen kokousta 
kuulemaan soveltavuusarvioiden tulokset. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
  Valintaryhmä antaa esityksensä kokouksessa. 
  
 Valintaryhmän kokouksessa tekemä päätösehdotus 
 

 Valintaryhmä ehdottaa yksimielisesti kunnanhallitukselle, että 
koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun 
kokonaisarvion perusteella kunnanjohtajaksi valitaan kasvatus- ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri Kati Rekola 1.12.2021 alkaen tai 
sopimuksen mukaan. 
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Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun 
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. 
 
Valitun kanssa laaditaan lisäksi ennen viran vastaanottoa kuntalain 
edellyttämä johtajasopimus, jonka valmistelua johtaa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 
Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että 

koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun 
kokonaisarvion perusteella kunnanjohtajaksi valitaan kasvatus- ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri Kati Rekola 1.12.2021 alkaen tai 
sopimuksen mukaan. 

 
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun 
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. 
 
Valitun kanssa laaditaan lisäksi ennen viran vastaanottoa kuntalain 
edellyttämä johtajasopimus, jonka valmistelua johtaa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund ei osallistunut 
päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Anu Karhu. 
_______ 
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168. Talouden raportti heinäkuun lopun tilanteesta 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 168 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
heinäkuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Heinäkuun lopun 
ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 
1.030.120,17 euroa, noin 64 % talousarviosta. Tässä on 
huomioitava se, että hankerahat kirjataan tuloksi etupainotteisesti. 
 
Kunnanhallituksen kustannuspaikalle on talousarviossa budjetoitu 
erilaisia myyntituottoja/-voittoja yhteensä 300.000 euroa. Näistä ei 
kirjanpitoon ole heinäkuun loppuun mennessä toteutunut mitään. 
Puukaupoista on odotettavissa merkittävä osa talousarvioon 
budjetoidusta määrästä. Lisäksi on mahdollista kerryttää myös 
myyntivoittojen määrää eräiden jo päätettyjen kauppojen 
mahdollisesti realisoituessa vielä kuluvan vuoden aikana.   
 
Vesilaskutuksen rytmi on laskuttajaan liittyvästä muutoksesta 
johtuen edellisvuotta hitaampi. Toinen laskutus on tapahtunut ja 
toteumaan on kertynyt noin 200.000 euroa eli hieman yli puolet 
budjetoidusta.  
 
Tulojen kertymistä on seurattava ja valtuustolle esitetään 
tarvittaessa talousarviomuutosesitys valtuustolle loppuvuoden 
aikana.  
 
Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 11.641.689,88 euroa, noin 60 
% talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 59 %. 
Lomarahat on kirjattu kirjanpitoon heinäkuulle ja siten ne hiukan 
nostavat ns. tasaisen vauhdin toteumaa.  
 
Eksoten osalta 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 alkuperäisessä talousarviossa. Mikäli 
Eksote noudattaa hyväksymäänsä talousarviota, kunta pystyy 
purkamaan taseesta pakollista varausta 606.156 euroa. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.7.2021 § 30 lisämäärärahan 146.000 
euroa Eksoten maksuosuutta varten. Toteumaraportteja 
tarkasteltaessa on huomattava, että toteuma ylittää budjetoidun aina 
tilinpäätöshetkeen asti, jolloin mahdollisesti pakollisen varauksen 
kulua vähentävä purkukirjaus tehdään kirjanpitoon.  
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30.8.2021 julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle kertyvien 
verojen määrä on seuraava (luvut tuhansia euroja): 
 

 Ennuste TAMu2021 Ero 

Kunnallisvero 10513 10421 +92 

Kiinteistövero 970 970 0 

Yhteisövero 619 582 +37 

Yhteensä 12102 11973 +129 

 
Verotulojen kertymistä seurataan ja ennustekehikoiden päivityksiä 
tullee vielä loppuvuoden aikana. Tarvittaessa tehdään 
talousarviomuutosesitys valtuustolle vielä loppuvuoden aikana. 
 
Investointien toteumat on esitetty 29.8.2021 tilanteessa.  
 
Talousarvio näyttäisi toteutuvan kokonaisuutena edelleen 
kohtuullisen hyvin. Eksoten talouden toteumalla on suuri merkitys 
kunnan talouden lopulliseen toteumaan.   
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen heinäkuun lopun 
talousraportoinnin.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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169. Lausunto arviointikertomuksen johdosta 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 169 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle 
lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 
 
Kunnanhallitus on tätä varten pyytänyt lausunnot 
sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. 
 
Tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle esitettävä lausunto on 
liitteenä. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle liitteessä esitetyn 
lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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170. Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 laadintaohje 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 170 
 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio 
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä 
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. 
 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytyksen kunnan tehtävien hoitamiseen 
turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
  

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja 
suunnitelmavuosien 2023–2024 laadintaohjeet. Kunnanhallitus 
oikeuttaa vt. kunnanjohtajan tarvittaessa päivittämään ohjetta ja 
antamaan toimialoille täydentäviä teknisiä ohjeita talouden 
suunnitteluun. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että toimielimien 

talousarvioesitysten jälkeen kunnanhallitus valmistelee 
kunnanvaltuustolle talouden tasapainotusohjelman sisällytettäväksi 
vuoden 2022 talousarviosuunnitelmaan. 

 _______  
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171. Lemin kunnan viestintäohje 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 170 
 

Lemin kunnan viestintäohjeen perustehtävä on edistää lemiläisten 
hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan palveluista, toiminnasta, 
taloudesta, suunnitelmista ja tavoitteista. Kunnan viestinnällä 
edesautetaan kuntastrategian toteutumista. Viestintä tukee 
johtamista, kehittämistä ja kuntavisioiden toteutumista. 
 
Viestintä on vuorovaikutusta kuntalaisten ja päättäjien kesken. 
Viestinnällä osallistetaan asukkaita tarjoamalla tietoa osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. Viestintä on yhteistyötä. 
 
Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan 
huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Lemin kunnan 
hallintosääntö 6 § Kunnan viestintä). Kaiken viestinnän pitää 
perustua tosiasioille ja kielteisetkin ilmiöt on käsiteltävä. 
 
Viestintä tavoittaa kuntalaiset varmimmin, kun käytetään useita 
erilaisia viestintäkanavia. Sähköisten kanavien käyttö ja 
yleistyminen lisää tiedon esteettömyyttä ja saatavuutta. 
 
Viestintä tekee tunnetuksi kunnan, joka tarjoaa asukkaille turvallisen 
ja hyvän elämän hyvillä palveluilla. Yrityksille viestitään 
elinvoimasta; Lemillä on kannattavaa harjoittaa yritystoimintaa ja 
sillä on hyvät toimintaedellytykset. 
 
Lemin kunnalla ei ole aiemmin ollut viestintäohjetta. Liitteenä oleva 
viestintäohje on hyväksytty Lemin kunnan johtoryhmässä 7.9.2021. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan viestintäohjeen 
käyttöönotettavaksi Lemin kunnassa. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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172. Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttö 2021 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 172 
 

Kunnanhallituksen vuoden 2021 talousarviossa 
kehittämismäärärahan tulosalueella on määräraha 6.500 euroa 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseen.  Aiemman käytännön 
perusteella kunnanhallitus määrittelee määrärahan jakoperusteet ja 
määrärahaa jaetaan päätöksen mukaisiin kohteisiin niin kauan kuin 
määrärahaa riittää. Maksu perustuu kuntaan toimitettuihin kuitteihin.  
 
Jakoperusteet vuonna 2021 ovat: 

Viljelysuunnitelmat 50 % 

Viljavuustutkimukset 50 % 

Kalkitus (enintään 400 €/tila/vuosi) 10,00 €/tonni 

Kotieläinten jalostussuunnitelmat 120,00 €/tila 

Ruiskun testaus 50 % 

Hukkakauran torjunta, ainekustannus 60 % 

Maatalouden jätemuovin 
kierrätys/hävittäminen 
(enintään 200 €/tila/vuosi) 

25,00 €/tonni 

 
Kaikkien tukien tilakohtainen kokonaismäärä on 600 €/vuosi. 
 
Laskut on toimitettava kuntaan 29.10.2021 klo 15.00 mennessä.  
Korvaus suoritetaan alv. 0% summasta.  
 

(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hyväksyy maaseutuelinkeinojen kehittämis-
määrärahan käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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173. Takaushakemus, Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 173 
 

Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot pyytää, että Lemin kunnanhallitus / 
valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Lemin Vuokrataloille 230 000 euron 
lainalle 100 % omavelkaisen takauksen. Laina tarvitaan Raikulitie 
33:n ja Kuukanranta 4:n käyttövesiputkien uusintaa varten. 
Kuntarahoitus on myöntänyt Lemin Vuokrataloille 230 000 euron 
lainan 15 vuoden takaisin maksuajalla, mikäli sille saadaan Lemin 
kunnan takaus. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää 
Kiinteistö Oy Lemin Vuokrataloille 230 000 euron lainalle 100 % 
omavelkaisen takauksen. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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174. Eksoten lausuntopyyntö talousarvioraamiesitykselle lisäajasta lokakuun 2021 loppuun 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 174 
 

Eksoten kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on 
neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja 
toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista 
periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka 
sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet. Neuvottelumenettelyssä sovitaan myös 
vuosittaisista jäsenkuntien maksuosuuksista ja niihin liittyvistä 
reunaehdoista ja muista asioista, jotka jäsenkuntien kuntajohtajien 
neuvottelukunta esittää neuvottelumenettelyyn. 
 
Talousarvio ja -suunnitelma perustuvat jäsenkuntien kanssa 
käytävään neuvottelumenettelyyn ja näiden mukaisiin kuntayhtymän 
jäsenkuntatuottoihin. Perussopimuksen mukaan yhtymähallituksen 
ehdotus (raami) talousarvioksi on toimitettava yhtymävaltuustolle ja 
jäsenkunnille viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden 
syyskuussa. Kuntayhtymän nettotoimintamenojen enimmäismäärä 
ei voi olla jäsenkuntatuottoja suurempi, elleivät kaikki kunnat 
neuvottelumenettelyssä tätä hyväksy. Olennaisista kuntayhtymän 
toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on 
pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot. 
 
Eksoten ja kuntien välinen yhteinen neuvottelumenettely pidettiin 
28.5.2021. Kuntien edustajille esiteltiin talousarvio- ja 
taloussuunnitelmanäkymiä mukaan lukien lainsäädäntömuutosten 
aiheuttamat muutokset Eksoten talouteen. Eksote esitti kunnille 
rahoituksen lisäämistä yhteensä n. 15 milj. euroa vuosille 2022-
2023. Tästä vuoden 2022 osuus oli 6,4 milj. euroa. Pohjana tähän 
ovat mittavat lainsäädännön muutokset (hoitajamitoitus ja 
asiakasmaksulain muutos) ja lisäksi vuoden 2020 suunniteltua 
suurempi alijäämä. Kunnat ovat lähtökohtaisesti hyväksyneet 
vuoden 2022 korotukset.  

 
Kesän lausuntokierroksen jälkeen on kuitenkin ilmennyt merkittäviä 
uusia toiminnan kustannustasoon vaikuttavia eriä, mistä kunnille on 
laitettu alustava 17,9 milj. euron lisärahoitusta koskeva 
lausuntopyyntö. Tätä lisärahoitusta pyydetään keväällä esitetyn 15 
milj. euron lisäksi. Virallinen lausuntopyyntö viedään Eksoten 
hallituksen käsiteltäväksi 22.9.2021.  
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Koska asia on merkittävä ja kunnille olisi syytä varata riittävä aika 
lausuntopyynnön käsittelyyn, Eksote pyytää, että syyskuun sijaan 
perussopimuksen mukainen TA2022 raami yhtymävaltuustolle ja 
kunnille voitaisiin esittää viimeistään lokakuun 2021 loppuun 
mennessä. 
 
Eksote pyytää kunnilta vastauksen, hyväksyvätkö kunnat 
yhtymävaltuustolle tehtävälle vuotta 2022 koskevalle 
talousarvioraamiesitykselle lisäajan lokakuun 2021 
loppuun.  Vastauksia pyydetään 22.9 klo 12 mennessä osoitteella 
kirjaamo@eksote.fi ” 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnöstä ja antaa siihen 
vastauksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi Eksoten pyynnön yhtymävaltuustolle 

tehtävälle vuotta 2022 koskevalle talousarvioraami-
esitykselle lisäajan lokakuun 2021 loppuun. 

  _______ 
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175. Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 175 
 

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon 
kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton 
jäsenkunnissa 15.11. – 31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien 
toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan 
vaalijärjestyksessä. Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset 
järjestetään etäkokouksina 5.10.2021. Kunnat nimeävät 
edustajansa kuntapäiville. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja tälle varaedustajan 
Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 5.10.2021. Varaedustaja 
osallistuu kuntapäiville, jos varsinainen edustaja on estynyt 
osallistumaan. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan 

Anu Karhun ja hänelle varaedustajaksi kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan Juha Mielikäisen. 

 _______ 
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176. Saimaan Kuitu Oy:n hallituksen jäsenet 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 176 
 

Lemin kunta omistaa Saimaan Kuitu Oy:stä 33,33 % osakkeista ja 
äänistä. Yhtiön muut omistajat ovat Savitaipaleen ja Taipalsaaren 
kunnat. Saimaan Kuitu Oy:n hallitus on valittu edellisen kerran 
vuonna 2017. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan Saimaan Kuitu Oy:n 
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiön ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa valittavaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajaksi Saimaan Kuitu Oy.n hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan Juha 
Mielikäisen. 

 _______ 
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177. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpano 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 177 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus evästää tytäryhtiöiden (Lemin Lämpö, Vuokra- ja 
palvelutaloyhtiöt) yhtiökokousedustajia yhtiöiden hallituksen 
jäseniksi valittavien henkilöiden suhteen. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti: 
 

Lemin Lämpö Oy: Jarmo Tölski ja Antti Junni 
 
Lemin Vuokra- ja palvelutalot: Jarkko Ovaskainen, Nina Värtö, Mervi 
Rings ja Esa Makkonen 
_______ 
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178. Väliväylän melontareitin ja Salpa pyöräreittien kunnostushanke 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 178 
 

Luumäen kunnanhallitus on kokouksessaan 21.06.2021 § 142 
päättänyt käynnistää Väliväylän melontareitin ja Salpa pyöräreittien 
kunnostushankkeen. Lisäksi hallitus päätti, että Luumäen kunta 
toimii hankkeessa hakijana ja hallinnoijana. Tämä hanke toteutetaan 
vuosien 2022–2025 aikana. 
 
Kunnostushanke on yhteishanke, johon osallistuvat Luumäen lisäksi 
Taipalsaari, Lappeenranta ja Lemi. Hankkeessa toteutetaan 
Väliväylän melontareitille uusia taukopaikkoja sekä parannetaan jo 
olemassa olevien taukopaikkojen palveluvarustusta. Lisäksi 
toteutetaan 4 kpl pyöräreittejä, jotka merkitään maastoon. 
Pyöräreiteiltä tulee myös viitoitukset Salpalinjan kohteille ja samassa 
yhteydessä myös kunnostetaan em. kohteet. Kohteisiin rakennetaan 
portaita, turvakaiteita, infotauluja sekä pienimuotoista kunnostusta 
myös itse Salpalinjan rakenteisiin, maaston raivausta.  
Investointihanketta on edeltänyt Väliväylän ja Salpalinjan 
kehittämishanke. Hankkeessa hyödynnetään alueen historiaa ja 
kulttuuriperintöä matkailupalvelujen kehittämisessä sekä 
parannetaan maaseudun infrastruktuuria. Luumäen kunta on 
hakijana hankkeessa, rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen Ely-
keskukselta yleishyödyllisten investointien haussa 30.9.2021 
mennessä. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 1,1 
milj.euroa, joka jakaantuu 3 vuodelle. Hanke on tarkoitus saada 
liikkeelle kesällä 2022, mikäli rahoitus järjestyy. 
  
Työvaliokunta on päättänyt 31.8.2021 osoittaa Väliväylän ja 
Salpalinjan reittien rakentamiseen 33 % tarvittavasta 
kuntarahoituksen osuudesta kaupunkiseudun talousarviosta 
edellytyksellä, että hanke tulee saamaan suunnitellulla tavalla EU:n 
ja kansallista rahoitusta. Vuosille 2022–24 osoitetaan 35 150 € 
vuosittain. 
 
Lemin osuus ennen työvaliokunnan päätöstä oli 28600 € ja 
päätöksen jälkeen 20 899 € jakautuen kolmelle vuodelle 
vuosiosuuden ollessa noin 7 000 €. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää Lemin kunnan lähtemisestä hankkeeseen 
mukaan edellyttäen, että muu rahoitus järjestyy hankesuunnitelman 
mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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179. Täyttölupa varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettajan  
        (esiopetus) vakinaiseen toimeen 1.1.2022 alkaen 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 49 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat varhaiserityis-kasvatuksen 
asiantuntijoita. Varhaiskasvatuslaki 25 § (540/2018) edellyttää, että 
kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää 
tarvetta vastaava määrä erityisopettajan palveluita. 
Varhaiskasvatuslain 3 §:n (540 /2018) mukaan yhtenä 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen 
tarve ja järjestää tarkoituksen mukaista tukea lasten kehityksen ja 
oppimisen pulmiin. Tuen tarpeeseen tulisi vastata mahdollisimman 
varhain, jotta lapsen iän ja kehityksen mukainen kokonaisvaltainen 
kasvu ja oppiminen voidaan taata. Varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus 
varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu 
erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai 
kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka 
(varhaiserityisopettajankoulutus). 
 
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 valtioneuvostonasetuksella (753/2018), joka määrittää, 
kuinka monta varhaiskasvatuslain 262 §:ssä säädettyä ammatillisen 
kelpoisuuden omaavaa henkilöä tulee olla vähintään tiettyä ryhmää 
kohden. Esiopetuksen opettajan kelpoisuus on opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksen (986/1998) § 7 mukainen. 
 
Lemin kunnan vakinainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
irtisanoutui 1.8.2019 alkaen. Tehtävä oli haettavana elokuussa 
2019. Tehtävään ei ollut yhtään hakijaa, lisäksi alueen lähikunnista 
oli tiedusteltu mahdollisuutta saada erityisopettajaresurssia Lemille.  

 
Lemin kunnan esiopetuksen opettaja Pirjo Kuukka on toiminut 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä 7.1.2020 alkaen ja 
tehtävä jatkuu 31.21.2021 asti.  Hän on tänä aikana suorittanut 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden työn ohella 
kunnan tukemana (sivistyslautakunta 1.7.2020 § 43).  
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Valmistumisen jälkeen Pirjo Kuukka on sitoutunut työskentelemään 
Lemin kunnan varhaiskasvatuksessa erityisopettajan tehtävässä 
vähintään kahden vuoden ajan. 
 
Pirjo Kuukan siirtyessä erityisopettajan toimeen jää yhden 
varhaiskasvatuksen opettajan (esiopetus) toimi avoimeksi.  
 
Vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat 
varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palkkaamiseen. Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeiden mukaan avoinna olevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman 
kunnanhallituksen lupaa. 
 
(valm. varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen, puh. 040 545 0325) 

 
Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää 1.1.2022 
varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen toimi sekä 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinainen toimi ja nimetä 
siihen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirjo Kuukka. Henkilö on 
antanut suostumuksensa asiaan. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
 

Kunnanhallitus 20.9.2021 § 179 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan 
vakinaiseen toimeen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
vakinaiseen toimeen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______  
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180. Kuntalaisaloite, Mattomankelin hankinta kirkonkylän matonpesupaikalle 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 180 
 

Kuntaan on toimitettu seuraava kuntalaisaloite 7.7.2021: 
 
Lemin kunta on järjestänyt kuntalaisten käyttöön erinomaisen 
matonpesupaikan kirkonkylän vene- ja uimarannan läheisyyteen. 
Mattojen pesu on kesäisin hyvin suosittua toimintaa jopa niin, että 
ajoittain joutuu vuoroaan jonottamaan. Pesun jälkeen märät matot 
kannetaan puomeille valumaan muutaman tunnin ajaksi ja tullaan 
myöhemmin hakemaan valuneet matot pois kotiin kuivumaan. 
 
Valitettavasti kaikki eivät aina saa pesemiään märkiä mattojaan 
mahtumaan valuutuspuomeille, joten ne pitää viedä aivan vettä 
valuvina kotiin. Litimärkien mattojen nostelu puomeille ja kantaminen 
on hyvin raskasta. Onpa vahinkojakin sattunut. Joskus ikävästi myös 
jonkun pesijän valumassa ollut matto on hävinnyt. 
 
Tilannetta helpottaisi suuresti, jos matonpesupaikalla olisi käytössä 
mattomankeli. Sen avulla pestyt matot mankeloidaan 
kuljetuskuiviksi, joten 

- mattojen valutustilaa vapautuu 
- raskaiden mattojen nostamisesta ja kantamisesta aiheutuvat 

vahingot/vammat vähenevät (terveydellinen vaikutus) 
- mattojen kuivuminen nopeutuu 
- mattojen katoaminen pesupaikalta (valumaan jätetyt) poistuu 
- ei tarvita erillistä mattojen hakukäyntiä autolla 

(ilmastovaikutus) 
 

Pyydän, että mattomankelin hankinta otetaan huomioon vuoden 
2022 talousarviota laadittaessa. 
 
Lemillä 30.6.2021 
 
Paula Tuomi 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle 
valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______  
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181. Kuntalaisaloite ja Tienkäyttäjän aloite, Pyörätiealoite valtatielle 13 Lemin  
        Kuukanniemen ja Lappeenrannan välille 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 181 
 

Kuntaan on toimitettu seuraava kuntalaisaloite ja tienkäyttäjän aloite 
19.7.2021: 
 
Lemillä valtatiellä 13 välillä Raikulintie-Pajatie (tie 380, 
Lappeenranta) tarvitaan pyörätietä valtatien 13 varrelle. Usein näkee 
kapealla valtatiellä pyöräilijöitä esimerkiksi työmatkaliikenteen 
aikaan pyöräilevän Kuukanniemestä Lappeenrantaan päin ja 
takaisin. Tiellä valkoisen reunaviivan ja ojan välissä on viidestä 
viiteentoista senttimetriä päällystettä. Siinä pyöräily ei onnistu, vaan 
se tapahtuu ajoradalla. Tästä seuraa se, että pyöräilijät ja autoilijat 
kuten esim. raskasliikenne liikkuvat samalla ajokaistalla ja 
pyöräilijöiden turvallisuus vaarantuu. 
 
Pyöräilyn edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
esitänkin, että valtatien 13 varrelle kyseiselle välille Raikulitie-
Pajatie-Lemintie rakennetaan pyörätie. Välillä Pajatie-Lemintie ei ole 
lainkaan mahdollista valita reittiä muualla kuin valtatiellä. 
Kuukanniemen Salen suunnasta lähtee paljon pyöräilijöitä 
Lappeenrantaan päin, mutta siellä on mahdollista ajaa myös 
kylätietä pitkin Pajatien ja valtatien liittymään asti. Välille Pajatie-
Lemintie valtatielle tarvitaan pyörätietä noin 2,7 km. 
 
19.7.2021 
 
Anni Panula-Ontto-Suuronen 
Otto Suuronen 
 
Aloite on liitteenä. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle 
valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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182.  Valtuustoaloite, Tonttikaupan vilkastuttaminen 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 182 
 

Kunnanvaltuuston 16.8.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
Esitämme, että Lemin kunta laittaa tontteja 26.11. Black Friday 
myyntiin. 
 
Esimerkiksi niin, että myyntiin laitetaan yksi tontti Tuomelankangas 
3 alueelta ja muutama tontti vanhoilta alueilta ja ehtona aloittaa 
tontille rakentaminen X aikaan mennessä. 
 
Myynti Black fridayna yhden vuorokauden huutokauppana eli 
myyntiin klo 00.01 ja loppuu 24.00. 
 
Lemillä 16.8.2021 
Lemin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintopalveluille 
valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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183. Valtuustoaloite, Frisbeegolfradan rakentaminen kirkonkylälle 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 183 
 

Kunnanvaltuuston 16.8.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
Jätämme kyläläisiltä tulleen aloitteen frisbeegolfradan 
rakentamisesta kirkonkylälle. Ehdotettu paikka olisi pururadan 
maasto. 
 
Lemillä 16.8.2021 
Lemin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja 
vapaa-aikatoimelle jatkovalmisteluun. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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184. Valtuustoaloite, Rantakaivon rakentaminen 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 184 
 

Kunnanvaltuuston 16.8.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
Pitkä kuiva kesä on koetellut oman kaivon varassa olevia kuntamme 
asukkaita. Niinpä kuntalaisilta tulleen palautteen perusteella 
teemme aloitteen rantakaivon rakentamisesta kirkonkylän 
matonpesupaikan sekä yleiseen vedenottoon tapauksissa, joihin ei 
välttämättä tarvitse vesijohtovettä. 
 
Tämä mahdollistaisi mm. kastelu- sekä saunaveden noudon 
omatoimisesti sekä parantaisi matonpesuveden laatua, jos se 
otetaan järvestä. 
 
Lemillä 16.7.2021 
Lemin sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle 
valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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185. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 185 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 21.8.2021 – 16.9.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanjohtaja § 28–30 
- hallinnon asiantuntija § 18–19 
 
(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 

 
 Vt. 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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186. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 186 
 

• korona ajankohtaiskatsaus 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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187. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 187 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
1. Eksote 
- Hallituksen pöytäkirja 1.9.2021 
- Hallituksen pöytäkirja 9.9.2021 
- Valtuuston pöytäkirja 9.9.2021 

 
2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
- Hallituksen pöytäkirja 26.8.2021 
- Valtuuston pöytäkirja 31.8.2021 

 
(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 

 
Vt. 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/1/485
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/13/491
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/14/490
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202182
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202181
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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: 167–170, 172–174, 179–187 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 171, 175–178 

 

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: 171, 175–178 
 
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
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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. 

 

 

 

 

 

 


