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KOKOUSAIKA 

 

Maanantaina 11.10.2021 klo 17.00–19.05 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

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, poissa klo 18.17–18.19 
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 188–199 

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

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Tölski ja Antti Junni. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 191 Pöytäkirjanpitäjä §:t 188–190, 192–199 

 
 
 
Anu Karhu   Tommy Vesterlund 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 14.10.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Jarmo Tölski  Antti Junni   

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                         

Lemillä 15.10.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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188. Valtuuston 27.9.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 
 

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 27.9.2021 tekemistä päätöksistä: 
 
1. Kunnanjohtajan valinta 
2. Lausunto arviointikertomuksen johdosta 
3. Takaushakemus, Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot 
4. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
5. Ilmoitusasiat 
 
(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 27.9.2021 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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189. Aluevaalit 23.1.2022, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen,  
        ennakkoäänestys sekä vaalimainonta 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 
 

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen 
hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta 
koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020). Uudistuksessa 
maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita 
koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. 
 
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 
jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, 
salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. 
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan 
samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. 
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan 
sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-
18.1.2022. 
 
Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta 
hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan 
kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 
valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä 
vähimmäismäärät valtuutettuja. Etelä-Karjalaan valitaan 59 
valtuutettua. 
 
Lisätietoa aluevaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta 
www.vaalit.fi. 
 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 
 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa 
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta (Vaalilain 15 §). Vaalitoimitsijat yleistä 
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten määrää kunnan 
keskusvaalilautakunta (Vaalilain 17 §). 
  
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin 
vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.  
 
 

http://www.vaalit.fi/
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Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia 
kolmijäsenisinä. 
 
Aluevaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan 
tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ei ole myöskään 
sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja 
vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja 
vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa 
säädetään (33 ja 3 §). 
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan 
asukkaista siten, että kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa 
(vuonna 2019) ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät 
mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin 
vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole 
sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan 
kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden 
lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista 
edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain 
soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että 
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 

Ennakkoäänestyspaikat 
 

Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus 
päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten 
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. 
Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava 
jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 
  

Ulkomainonta 
 

Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, 
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022 alkaen. 
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Keskusvaalilautakunta 
 

Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan 
keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi. 
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka 
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan 
on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi 
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä 
vaaleissa. Ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen 
tai varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen 
tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. 
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla 
henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. 
Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan 
jäsenyydestä tai varajäsenyydestä. 
 
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, 
jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. 
 
(valm. hallinnon asiantuntija Hanna Ruokoniemi, p. 040 067 5635) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää vuonna 2022 järjestettävien aluevaalien 
järjestämisestä seuraavaa 
 
1. Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen 

vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka 

asetetaan sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan 

puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Puolueet 

toimittavat vaalilautakunnan jäsenten yhteystiedot 

keskusvaalilautakunnan sihteerille. 

 
2. Kunnanhallitus valitsee Kuukanniemen äänestysalueen 

vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka 

asetetaan sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan 

puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Puolueet 

toimittavat vaalilautakunnan jäsenten yhteystiedot 

keskusvaalilautakunnan sihteerille. 

 
3. Kunnanhallitus asettaa kolmejäsenisen vaalitoimikunnan 

laitoksessa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten sekä tälle 

varajäsenet sijaantulojärjestyksessä.  
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Samalla kunnanhallitus päättää, että Vanamokoti on vaalilain 

tarkoittama laitos, jossa toimitetaan ennakkoäänestys. Puolueet 

toimittavat vaalitoimikunnan yhteystiedot keskusvaali-

lautakunnan sihteerille. 

 
4. Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat 

Kuukanniemessä Kuukanniemen koulu ja kirkonkylällä 

Kunnanvirasto. 

 
5. Kunnanhallitus määrää Kunnanviraston yleiseksi 

ennakkoäänestyspaikaksi seuraavin aukioloajoin:  

 
Keskiviikosta perjantaihin 12.-14.1.2022 klo 10–17  
Lauantaina 15.1.2022 ja sunnuntaina 16.1.2022 klo 10–13  
Maanantaina 17.1.2022 klo 10–17  
Tiistaina 18.1.2022 klo 10–18 

 
6. Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta järjestetään 

kunnan määrättävissä olevilla paikoilla entiseen tapaan 

sijoittamalla kunnan toimesta mainostaulut kirkonkylän ja 

Kuukanniemen taajamiin 5.1.2022 alkaen. 

 
7. Kunnanhallitus toteaa, että vaalien täytäntöönpano kuuluu 

valtuuston valitsemalle keskusvaalilautakunnalle. 

 

Päätös Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan 
seuraavat henkilöt: 

 
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta 
 
Jäsen   Varajäsen sijaantulojärjestyksessä 
 
Sirkka Laura, pj.  1. Lattu Anneli 
Kemppainen Teemu, vpj. 2. Lensu Raija 
Alaoutinen Kaisa  3. Väisänen Kyösti 
Kärmeniemi Jukka  4. Jäkälä Marjaana 
Suonio Susanna  5. Kahelin Jari 
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Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta 
 
Jäsen  Varajäsen sijaantulojärjestyksessä 

 
Sairanen Heli, pj. 1. Kylliäinen Kari 

  Värtö Marja, vpj. 2. Nykänen Pirjo 
  Muurikka Salme 3. Värtö Nina 
  Ovaskainen Jarkko 4. Buuri Kati 
  Värtö Veijo  5. Hirvi Juho 
 

Vaalitoimikunta 
 
Jäsen  Varajäsen sijaantulojärjestyksessä 
 
Sinkko Jaana, pj. 1. Sinkko Eija 
Tuomi Paula, vpj. 2. Konttinen Tuula 
Tapanainen Matti 3. Okko Antti 
 
Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
_______  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 11.10.2021         342 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
190. Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 158 
 

Kuntalain 27 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 
vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan 
yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja 
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 
vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvosto 
voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä 
heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa 
riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava 
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on 
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen 
kannalta. 
 
Kunnan on myös mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan 
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tehtäviä. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää: 
 
- asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston hoitamaan kuntalain 27 

§:n ja 28 §:n mukaisia tehtäviä 
- nimetä neuvostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet 
- pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään kukin yhden jäsenen ja 

tälle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka saatetaan tiedoksi 
kunnanhallitukselle 
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o Taipaleen seurakunta / Lemin kirkkopiiri 
o Eksote  
o Eläkeliiton Lemin yhdistys 
o Lemin vanhustentuki 
o Lemin sotaveteraanit 
o Nivelyhdistys 

 
Kunnanhallitus nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Sihteerinä toimii kunnanhallituksen 18.2.2019 § 23 päätöksen 
perusteella hyvinvointikoordinaattori. 

 
Päätös Kunnanhallitus nimesi jäsenikseen vanhus- ja vammaisneuvostoon 

seuraavat henkilöt: 
 

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Tuula Konttinen, pj.  Taru Rikula 
Esa Makkonen, vpj.  Tiina Sihvo 
Matti Tapanainen  Heli Kärmeniemi 
_______ 

 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 190 
 

Kunnanhallitus pyysi yhteisöjä nimeämään kukin yhden jäsenen ja 
tälle henkilökohtaisen varajäsenen vanhus- ja vammaisneuvostoon. 
Yhteisöt ovat esittäneet vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraavia 
henkilöitä: 
 
- Taipaleen seurakunta / Lemin kirkkopiiri: varsinainen jäsen Maria 

Karhu-Parkkonen, varajäsen Maria Suurnäkki 31.1.2022 asti ja 
Tapio Kilpiä 1.2.2022 alkaen 

- Eksote: varsinainen jäsen Minna Pakarinen, varajäsen Tarja 
Sinkkonen 

- Eläkeliiton Lemin yhdistys: varsinainen jäsen Sirkku Heimonen, 
varajäsen Kaija Värtö 

- Lemin sotaveteraanit: varsinainen jäsen Paavo Kouvo, varajäsen 
Kari Haiko 

- Nivelyhdistys: varsinainen jäsen Seija Värtö, varajäsen Irmeli 
Imeläinen 

 
Esityslistan julkaisuun mennessä Lemin vanhustentuelta ei ollut 
vielä tullut ilmoitusta heidän jäsenistään. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
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 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhteisöjen valinnat vanhus- ja 
vammaisneuvostoon. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
 
  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 11.10.2021         345 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
191. 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 
_______ 

 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 191 
 

Kunnanhallitus evästi tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajia 
edellisessä kokouksessaan. Valinnoista jäi puuttumaan tekninen 
johtaja. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Lemin Lämpö Oy:n ja Lemin Vuokra- ja palvelutalojen hallituksiin 
valitaan tekninen johtaja aiemmin valittujen lisäksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että tekninen johtaja poistui asian käsittelyn ajaksi. 
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 

  _______ 
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192. Perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuus 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 192 
 

Kunnanhallitus päätti 8.3.2021 § 31 hakea yksityisen henkilön 
kuolinpesän omaisuuden Lemin kunnalle käytettäväksi työttömien, 
erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointiin. 
 
Valtiokonttori on päätöksessään 5.10.2021 päättänyt seuraavaa: 
 

1. Ottaen huomioon pesän rahavarat niistä pysytetään valtiolla 
96 000 euroa. Tämä perustuu Valtiokonttorin harkintavaltaan 
ja vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Jos pesässä on 
rahavaroja yli 100 000 euroa, niistä noin 60 % pysytetään 
valtiolla. (Laskutavasta on poikettu silloin kun yksityiselle on 
luovutettu varoja.) 

2. Kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä pysytetään valtion 
omistuksessa määräalana oheiseen karttaliitteeseen 
(salainen) merkitty tilan erillinen noin 5 hehtaarin suuruinen 
pohjoisempi palsta ja siirretään se ympäristöministeriön 
hallintaan luonnonsuojelutarkoituksiin. 

3. Kuolinpesän muu omaisuus, mukaan lukien se osa 
kiinteistöstä, jota ei ole edellä kohdassa 2. pysytetty valtion 
omistuksessa, luovutetaan Lemin kunnalle seuraavilla 

ehdoilla: 
- Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista. 
- Kunta käyttää omaisuuden työttömien ja erityisesti 

pitkäaikaistyöttömien aktivointiin. 
- Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai 

testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden 
tälle. 

 
Koska perinnöllä on rajattu käyttöoikeus, kirjataan saatu omaisuus 
taseeseen. 
 
Valtiokonttorin päätös on liitteenä (salainen). 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
   

Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tiedokseen ja 
ottaa perinnön vastaan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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193. Kuntalaisaloite, Kuntoportaat Kuukanniemeen 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 193 
 
  Kuntaan on toimitettu seuraava kuntalaisaloite 4.10.2021: 
 

Kuntoportaissa treenaaminen on tutkitusti hyvää ja tehokasta 
kuntoilua ja sillä on terveyteen ja hyvinvointiin edistävää vaikutusta. 
 
Portaat palvelisivat parhaiten suurintaosaa asukkaista sekä koulun 
oppilaita välittömässä koulun läheisyydessä. 
 
4.10.2021 
 
Anssi Huttunen 
 
(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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194. Eksoten lausuntopyyntö jäsenkunnille lisärahoituksen hyväksymisestä vuodelle 2022 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 194 
 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten perussopimuksen 
talousarviota ja suunnitelmaa käsittelevän 18 §:n mukaan 
talousarvio ja -suunnitelma tulee esittää jäsenkunnille niiden kanssa 
käytävän neuvottelumenettelyn linjausten mukaisena. Muutokset on 
hyväksyttävä talousarviovuoden aikana ja niihin on haettava 
jäsenkuntien lausunnot. 
 
Kunnilta pyydettiin 28.5.2021 käydyn neuvottelumenettelyn jälkeen 
lausunnot jäsenkuntien maksuosuuksien korottamisesta 15 milj. 
eurolla vuosille 2022–2023. Tästä vuoden 2022 osuus oli 6,4 milj. 
euroa. Perusteena tähän olivat mittavat lainsäädännön muutokset 
(hoitajamitoitus ja asiakasmaksulain muutos) ja lisäksi vuoden 2020 
suunniteltua suurempi alijäämä mm. alimitoitettujen 
koronakorvausten vuoksi. Lemin kunnanhallitus hyväksyi 9.8.2021  
§ 147 kokouksessaan Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien 
korottamisen vuodelle 2022. Vuoden 2023 korotukseen ei otettu 
kantaa. 
 
Eksoten perustelut ja erittely lisärahoitustarpeesta ja vaikutuksista 
löytyvät liitteestä. 
 
Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltansa lausuntoa, hyväksyvätkö 
jäsenkunnat jäsenkuntien maksuosuudet yllä esitetyn mukaisina. 
Vuoden 2022 osalta jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma on 
sitova. Vuonna 2023 katettavaksi suunniteltu alijäämä siirtyy 
katettavaksi vuonna 2022. Tämä tarkoittaa kuntien kannalta tehtyjen 
varausten purkamista jo vuonna 2022. 
 
Jäsenkuntia pyydetään lausumaan asiasta 12.10.2021 klo 12.00 
mennessä. Lausunnot tulee lähettää Eksoten kirjaamoon, kirjaamo 
(at) eksote.fi. Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida asian 
käsittelyssä. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnöstä ja antaa 
lausuntonsa. 
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Päätös Kunnilta pyydettiin 28.5.2021 käydyn neuvottelumenettelyn jälkeen 
lausunnot jäsenkuntien maksuosuuksien korottamisesta 15 milj. 
eurolla vuosille 2022–2023. Tästä vuoden 2022 osuus oli 6,4 milj. 
euroa ja johon Lemin kunnanhallitus 9.8.2021 vastasikin osaltaan 
suostuvansa. Nyt lokakuussa 2021 Eksoten esitetty lisärahoitus jo 
vuodelle 2022 hyväksytyn 6,4 milj. euron lisäksi pakollisiin 
menoihin vuodelle 2022 on 13,1 milj. euroa ja muu ehdotettu 
lisärahoitus 1,9 milj. euroa eli yhteensä 15,0 milj. euroa.    

  
Lemin kunnan talouden tasapainottamistavoitteet vaikeutuvat 
merkittävästi, koska Eksoten menot eivät talousarvion valmistelussa 
ole pysynyt kuntien yhteisesti sovitulla kasvu-uralla. Eksoten 
sovitusta poikkeava talousarviovalmistelu ja toistuvat 
lisärahoitusesitykset laittavat kuntien talousarviovalmistelun ja 
talouden kantokyvyn vaikeaan tilanteeseen. Eksoten esityksen 
mukainen jäsenkuntien maksuosuus tarkoittaa 4,9 %:n kasvua 
vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. 
 
Esitetty lisärahoitustarve on niin suuri, että sen kattaminen kunnan 
oman toiminnan menoja karsimalla ei ole mahdollista, sillä se 
merkitsisi peruspalvelujen heikentämistä. 
  
Lemin kunnanhallitus lausuu lausuntonaan Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspiirille, että talousarvio vuodelle 2022 tulisi laatia kuntien 
kantokyvyn mahdollistamaan tasapainoon. Lemin kunnan kanta on, 
että kuntien jäsenmaksuosuudet yhteensä saavat kasvaa enintään 
8 miljoonaa euroa 9.8.2021 kunnanhallituksessa käsitellystä 
lausuntopyynnöstä.  Kustannusten lisätarve osoittaa, että 
hyvinvointialue joutuu vuonna 2023 joka tapauksessa sopeuttamaan 
omaa toimintaansa. Tämä sopeuttaminen on syytä aloittaa jo nyt. 
Sopeutustoiminta tulee tehdä ilman maaseutukuntien 
lähipalveluiden karsintaa. Talouden sopeuttamistoimien ja 
menosäästöjen lisäksi Eksoten tulee tarkastella myös 
myyntituottojen kasvattamismahdollisuuksia nyt arvioidusta. 
_______ 
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195. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhtiöasiakirjojen uudistaminen 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 195 
 

Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, 
Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari omistavat yhdessä Etelä-
Karjalan Jätehuolto Oy -nimisen yhtiön seuraavin omistusosuuksin: 

 

Osakas Osakkeet / lkm Omistusosuus 
% 

Lappeenrannan kaupunki 8029 50,33 

Imatran kaupunki   3717 23,30 

Lemin kunta                                                              368 2,31 

Luumäen kunta                                                         632 3,96 

Parikkalan kunta 778 4,87                                           

Rautjärven kunta                                                      601 3,77 

Ruokolahden kunta                                                  745 4,67 

Savitaipaleen kunta       533 3,35 

Taipalsaaren kunta                                                   548 3,44 

 
Osakkaiden välillä on voimassa yhtiön perustamisvaiheessa vuonna 
1996 allekirjoitettu, sittemmin vuonna 2004 muutettu ja vuonna 2008 
täydennetty osakassopimus, jolla on sovittu muun ohella yhtiön 
tehtävästä, hallinnosta ja toiminnan rahoituksesta. Yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta on päätetty viimeksi vuonna 2019. 
 
Vuonna 1996 allekirjoitettu osakassopimus on siihen eri aikoina 
tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen dokumentaation 
näkökulmasta hajanainen sekä sisällöllisesti osin vanhentunut. 
Myös yhtiön yhtiöjärjestyksen osalta on todettu, että siihen liittyy 
päivittämisen tarvetta. Näistä syistä yhtiön ja Lappeenrannan 
kaupungin yhteistyössä sekä kaikkia muita yhtiön osakaskuntia 
kuullen on valmisteltu kokonaan uusitut osakassopimus ja 
yhtiöjärjestys korvaamaan vuonna 1996 allekirjoitetun 
osakassopimuksen siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja 
täydennyksineen sekä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen. 
 
Keskeiset muutokset 
 
Osakassopimus ja yhtiöjärjestys on niiden uusimista koskevan 
valmistelun yhteydessä kirjoitettu käytännössä kokonaan uudelleen. 
Yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty oheiseen uusitun 
yhtiöjärjestyksen luonnokseen.  
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Osakassopimuksen osalta vastaavaa vertailuversiota ei ole ollut 
mahdollista tehdä muutosten laajuuden takia. 
 
Luonnokset uusituiksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi 
noudattelevat voimassa olevien yhtiöasiakirjojen keskeisiä 
periaatteita. Tavoitteena on ollut saattaa yhtiöasiakirjat ajan tasalle 
ja kirjata niihin yhtiön omistamisen, toiminnan ja hallinnon periaatteet 
sellaisena kuin niitä on käytännössä toteutettu. Varsinkaan 
voimassa oleva osakassopimus ei ole niitä enää asianmukaisesti 
ilmentänyt. 
 
Yhtiön toiminnan tarkoituksen yksityiskohtaisempi määrittäminen 
yhtiön hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköaseman 
turvaamiseksi on keskeisin aihepiiri, johon asiakirjojen sisällölliset 
muutokset liittyvät. Tämä aihepiiri on nyt uusissa asiakirjoissa 
tunnistettu aiempaa seikkaperäisemmin. Sidosyksikköasemaa 
koskevat määräykset tulee jo voimassa olevan lainsäädännön 
vaatimuksistakin johtuen ottaa osaksi yhtiöasiakirjoja. 
 
Yhtiöjärjestyksessä on uutena asiana huomioitu myös mahdollisuus 
tietoliikenneyhteyden (esim. Teams) avulla pidettävään 
yhtiökokoukseen. 

 
Uusitut osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat yhtiön hallituksen 
käsiteltävinä kokouksessa 29.9.2021. Tarkoituksenmukaista on, että 
kaupunki jo tässä samassa yhteydessä, omalta osaltaan 
yhtiöasiakirjojen uusimista käsitellessään, saattaa omistajan kannan 
yhtiön hallituksen tietoon. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Lemin kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusimisen 
oheisina liitteinä olevien luonnosten mukaisesti. Tämä päätös 
toimitetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitukselle tiedoksi ja 
omistajan kantana noudatettavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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196. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 196 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 17.9.2021 – 7.10.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanjohtaja § 31 
- hallinnon asiantuntija § 21 
 
(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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197. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 197 
 

• kuntalais- ja vapaa-ajan asukkaiden kyselyjen tulokset 

• korona ajankohtaiskatsaus 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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198. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 198 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 

1. Eksote 
- Hallituksen pöytäkirja 30.9.2021 

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
- Hallituksen pöytäkirja 16.9.2021 

3. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom 
- Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja 17.9.2021 

4. Lappeenrannan kaupunki 
- Ympäristölautakunnan pöytäkirja 28.9.2021 

 
(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/13/495
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202184
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/861
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199. Laboratorion supistetun aukioloajan kokeilu Lemin hyvinvointiasemalla 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 199 
 

HUS:n ja Eksote:n työryhmä on kartoittanut alueen 
laboratoriopalvelujen palveluverkostoa keväällä 2021. 
Kartoituksessa selvitettiin Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemilla 
tarvittavia laboratoriopalveluita. Tavoitteena on tuottaa tarvittavat 
laboratoriopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 
 
Lemin hyvinvointiasemalla laboratorio on avoinna 5 päivää viikossa. 
Sote-keskuksen laboratoriopalveluiden tuottamisen lisäksi Lemin 
laboratorio ottaa vastaan Lemin kotihoidon itse ottamia näytteitä. 
Laboratoriossa työskentelee yksi lähihoitaja. 
 
Selvityksessä havaittiin, että Lemin laboratorion ottamien näytteiden 
määrä on ollut vähäinen edellisen viiden vuoden aikana 
(keskimäärin 3300 asiakaskäyntiä vuosittain). Päivätasolla 
laboratoriossa on asioinut 8–20 asiakasta, vuonna 2021 keskimäärin 
11 asiakasta/pv. Vertailulukuna HUS Diagnostiikkakeskuksen 
muissa näytteenottopisteissä yksi näytteenottaja palvelee 
keskimäärin 40 asiakasta päivässä. Lemin laboratoriossa 
näytteenoton ajanvaraukset painottuvat alkuviikkoon. 
 
Työryhmä ehdottaa, että  

- on mielekästä keskittää laboratorion toimintaa niille kolmelle 
päivälle, jolloin toimipisteessä on lääkärin 
vastaanottotoimintaa. Näin voidaan lisätä näytteenottajien 
liikkuvuutta alueella, jolloin varmistetaan tarvittava ja 
oikeasuhtainen resurssi kussakin näytteenottopisteessä. 

- Turvataan kaikkina hyvinvointiaseman aukiolopäivinä 
saatavilla olevat laboratoriotutkimukset hyvinvointiaseman 
henkilökunnan tekemänä siten, että HUS 
Diagnostiikkakeskus järjestää hoitohenkilökunnan toimesta 
tehtäville tutkimuksille tukipalvelun.  

- Selvitetään HUS Diagnostiikkakeskuksen EKG-laitteen 
yhteiskäytön mahdollisuutta Eksoten kanssa. 

Työryhmä ehdottaa, että supistetun aukioloajan konseptia 
pilotoidaan kahdessa toimipisteessä (Lemin ja Ruokolahden 
hyvinvointiasemat). Supistetun aukioloajan pilotit ehdotetaan 
käynnistettäväksi vuoden 2022 alussa sovituissa toimipaikoissa ja 
se kestää 6 kuukautta. 
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Muutoksella ei tavoitella HUS Diagnostiikkakeskuksen Etelä-
Karjalan alueen henkilöstön vähentämistä, vaan henkilöstöresurssin 
nykyistä parempaa kohdentamista Etelä-Karjalan alueella. 
 

Laboratorion aukioloaikojen muutoksesta tiedotetaan HUS 
Diagnostiikkakeskuksen puhelinajanvarauksessa sekä 
internetsivustolla. Eksote tiedottaa kokeilusta omalta osaltaan 
tarvittavassa laajuudessa. 
 
Kokeilujakson lopussa katsotaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään 
päätös järjestelyn pysyvyydestä. 
 
Liitteenä HUS:n ja Eksoten:n työryhmän selvitys laboratorion 
supistetun aukioloajan kokeilusta. 

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

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää osallistumisesta 
pilotointiin. 

 
Päätös Lemin kunnanhallitus suostuu ehdollisesti 6 kuukauden pilottiin 

edellyttäen, että laboratoriopalvelut jatkuvat Lemillä viikon jokaisena 
arkipäivänä (ma-pe) vähintään klo 7.30–12.00 välisen ajan sekä 
silloin kun on lääkärin vastaanottotoimintaa. 

 
Lisäksi edellytetään, että 
 

- ennen kokeilua muistion kohdassa 1.4.1. mainitut asiat on 
kartoitettava ja tuotava tiedoksi 

- muutos ei oleellisesti saa vaikuttaa laboratoriosta 
varattavien aikojen saatavuuteen 

- muutos ei saa vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden 
kokemaan palveluiden saatavuuteen 

- kokeilun tuloksien arvioiminen on tehtävä yhdessä Lemin 
kunnan kanssa 

_______ 
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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: 188, 192–194, 196–198 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 189–191, 195, 199 

 

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: 189–191, 195, 199 
 
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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


