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KOKOUSAIKA 

 

Maanantaina 18.11.2019 klo 17.30 – 19.32 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnanviraston kokoushuone, os. Toukkalantie 2 Lemi 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buuri Kati    puheenjohtaja 
Mielikäinen Juha  varapuheenjohtaja 
Holopainen Petteri  jäsen 
Karhu Anu   jäsen 
Ovaskainen Jarkko  jäsen 
Nisonen Lasse  jäsen 
Rings Mervi   jäsen 
Penttilä Arto 17.30 – 18.20 varajäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Tapanainen Matti ” I varapuheenjohtaja 

Junni Antti  ” II varapuheenjohtaja 

Mäkelä Johanna esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 160 - 174 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 161 Pöytäkirjanpitäjä §:t 160, 162 - 174 

 
 
 
Kati Buuri   Johanna Mäkelä 

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

 
Tarkastusaika 

 

Lemillä 21.11.2019 
 
Allekirjoitukset 

 
  
 
Anu Karhu   Lasse Nisonen 

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                          
                                                       

Lemillä 22.11.2019 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Keskusarkistonhoitaja  Jesse Savolainen 
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160. Kunnanvaltuuston 4.11.2019 päätösten täytäntöönpano 

 
Kunnanhallitus 18.11.2019 § 160 
 

Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston 
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 
040 724 4603) 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.11.2019 käsitellyt seuraavat 
asiat: 
 

 Kokouksen avaus, laillisuus ja  
päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 

§ 51 Talouden raportti elo- ja syyskuun lopun tilanteessa 

§ 52 Taloushallinnon palveluiden hankinta Meita Oy:ltä  
1.1.2020 alkaen 

§ 53 Tuloveroprosentti vuodelle 2020 

§ 54 Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2020 

§ 55 Lausunto arviointikertomuksen johdosta 

§ 56 Hallinto-oikeuden päätös Pokkinen ym. tekemään 
valitukseen 

§ 57 Määräalan maanostotarjous tilasta Uutela 

§ 58 Määrärahamuutos vuoden 2019 talousarvioon 

§ 59 Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 

§ 60 Ilmoitusasiat 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

  

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 4.11.2019 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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161. Kunnanjohtajan valinta; kelpoisuusvaatimukset ja valintatyöryhmä 

 

Kunnanhallitus 16.9.2019 § 132 

 

Kuntalaissa ei säädetä kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksista 

vaan valtuusto päättää niistä harkintansa mukaisesti. 

Kunnanvaltuusto on keskustellut 26.8.2019 seminaarissaan 

kunnanjohtajalta edellytettävistä kelpoisuusvaatimuksista. 

Luottamushenkilöt ovat muodostaneet yhteisymmärryksen, että 

valittavan kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: 

Edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kunnan ja 

kuntakonsernin talouden tuntemista ja kunnallishallinnon 

kokemusta sekä johtamiskokemusta.  

 

Kunnanjohtajan valintaprosessi edellyttää hallintosäännön 32 §:n 

mukaisesti, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista 

päättää valtuusto. Kunnanhallitus valmistelee tämän jälkeen 

valintaprosessin ja julistaa hallintosäännön 33 §:n nojalla 

virkasuhteen haettavaksi. Kuntalain 41 §:n mukaisesti 

kunnanjohtajan valitsee valtuusto. (valmistelija kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Kati Buuri) 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää 

kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: 

 

Edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kunnan ja 

kuntakonsernin talouden tuntemista ja kunnallishallinnon 

kokemusta sekä johtamiskokemusta.  

 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee valintatyöryhmän kunnanjohtajan 

valintaprosessia varten.  

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Valintaryhmään valittiin Kati Buuri, Mervi Rings, Veli-Pekka Okko, 

Juha Mielikäinen ja Antti Junni. 
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Merkittiin, että Johanna Mäkelä poistui asiasta käydyn 

keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 17.04 – 17.20. 

Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati 

Buuri. 

_________ 

 

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 § 45 

 

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kelpoisuusehdot päätösehdotuksen 

mukaisesti. 

 

 Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Jarmo Tölski / 

Keskustan valtuustoryhmän tekemän esityksen, että 

valintaryhmänä toimii koko kunnanhallitus ja kunnanvaltuuston 

puheenjohtajisto ja teknisenä sihteerinä valintaryhmässä toimii 

laskentasihteeri Marja-Leena Väkevä. 

 

 Merkittiin, että vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä poistui 

lehtereille tätä asiaa käsiteltäessä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko. 

_________ 

 

Kunnanhallitus 7.10.2019 § 142 

  

Valintatyöryhmä on kokoontunut 1.10.2019 ja valmistellut liitteenä 

olevan hakuilmoituksen. 

 

Kunnanvaltuusto on 23.9.2019 § 45 päättänyt 

kelpoisuusvaatimukset: 

 

Edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kunnan ja 

kuntakonsernin talouden tuntemista ja kunnallishallinnon 

kokemusta sekä johtamiskokemusta. 

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanjohtajan viran julistaa 

haettavaksi kunnanhallitus. (valm. kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Kati Buuri, ja laskentasihteeri Marja-Leena 

Väkevä, puh. 040 724 9952) 
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Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi 

siten, että Lemin kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ja CV 

tai ansioluettelo pyydetään toimittamaan sähköpostitse marja-

leena.vakeva@lemi.fi 31.10.2019 klo 15 mennessä. 

  

Viran hakuilmoitus julkaistaan sanomalehti Etelä-Saimaassa, TE-

palvelujen mol.fi –sivustolla sekä Lemin kunnan omilla 

verkkosivuilla. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 161 

 

Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana kunnanhallituksen 

päättämällä tavalla. Hakuilmoitus julkaistiin Etelä-Saimaassa, 

kunnan verkkosivuilla sekä työ- ja elinkeinotoimiston avoimissa 

työpaikoissa (mol.fi –sivustolla). Hakuaika päättyi 31.10.2019 klo 

15 mennessä. 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää 

kunnanjohtajan valinnasta. 

Kunnanhallituksen asettama valintatyöryhmä on kokoontunut 

4.11.2019 ja käynyt saapuneet hakemukset lävitse. 

Hakemuksia kunnanjohtajan virkaan saapui määräaikaan 

mennessä yhteensä kolme kappaletta. Edellytetty ylempi 

korkeakoulututkinto löytyi kahdelta hakijalta, joista 

valintatyöryhmän näkemyksen mukaan toisella ei ollut 

valintakriteereissä edellytettyä riittävän vahvaa kunnan ja 

kuntakonsernin talouden tuntemista ja kunnallishallinnon 

kokemusta sekä johtamiskokemusta. Kolmannella hakijalla ei ollut 

edellytettyä ylempää korkeakoulututkintoa.  

Valintatyöryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että 

haastatteluun kutsutaan yksi hakija KTM, Lemin kunnan talous- ja 

hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä.  

mailto:marja-leena.vakeva@lemi.fi
mailto:marja-leena.vakeva@lemi.fi
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Haastattelu pidetään 18.11.2019 ennen kunnanhallituksen 

kokousta. (valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri ja 

laskentasihteeri Marja-Leena Väkevä, puh. 040 724 9952) 

  

 Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

   

  Valintatyöryhmän ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Päätös Kunnanhallitus korjasi esittelytekstin kirjoitusvirheen seuraavasti:  

 

Valintaryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että haastatteluun 

kutsutaan yksi hakija KTM, Lemin kunnan talous- ja 

hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä. 

 

Pidetyn haastattelun jälkeen valintaryhmä yksimielisesti esitti 

kunnanhallitukselle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan 

1.2.2020 alkaen Johanna Mäkelä. Valintaryhmä perusteli 

esityksensä Mäkelän kunta- ja kuntakonsernin talousosaamisella 

ja kokemuksella kunnallishallinnosta. Lisäksi valintaryhmä arvosti 

Mäkelän vt. kunnanjohtajan toimessa osoittamiaan johtamis- ja 

yhteistyötaitoja sekä kehittävää työotetta.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan 

valitaan kauppatieteiden maisteri, talous- ja hallintojohtaja, vt. 

kunnanjohtaja Johanna Mäkelä. Valinta on ehdollinen ja 

vahvistetaan kun valittu on toimittanut kuntaan kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaisen selvityksen 

terveydentilastaan. Valinnassa ei noudateta koeaikaa, koska 

Mäkelä on hoitanut kunnanjohtajan virkaa 2.4.2019 alkaen.  

 

Merkittiin, että Johanna Mäkelä ei ollut läsnä tätä asiaa 

käsiteltäessä (poissa klo 17.32 - 17.43). Pöytäkirjanpitäjäksi 

tämän pykälän osalta valittiin Kati Buuri. 

_________ 
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162. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 162 

 

Valtiovarainministeriö on 11.11.2019 tekemällään päätöksellä 

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 32 §:n 

nojalla päättänyt muuttaa aloittavan perusopetuksen rahoituksen 

vähennyksen määräksi -0,05 €/as (entinen -0,03 €/as). Lisäksi 

samalla päätöksellä on lisätty 43,22 €/as liittyen 

kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan 

kaksinkertaisen vähennyksen huomioon ottamiseen. 

Valtionosuuden lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä 

suuri.  

 

Edellä selostetusta johtuen Lemin kunnan valtionosuuden määrä 

on 132.322 euroa suurempi. Muutokset huomioidaan kunnan 

peruspalvelujen valtionosuuksien vuoden 2019 marraskuun 

maksueristä lähtien.  

 

Jos kunta on tyytymätön päätökseen, sillä on kolmen kuukauden 

kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen 

oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. (valm. talous- ja 

hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

  

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus tyytyy valtiovarainministeriön tekemään 

päätökseen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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163. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksoten) 

perussopimuksen uudistaminen 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 163 

Uudistuneen kuntalain (8410/2015) säännökset muun muassa 

kuntayhtymien perussopimuksen vähimmäissisällöistä 

poikkeavat joiltakin osin aiemmin voimassa olleen kuntalain 

säännöksistä. Lain siirtymäsäännösten mukaan kuntien 

yhteistoimintasopimukset, mukaan lukien kuntayhtymien 

perussopimukset, on päivitettävä kuntalain 8 luvussa säädetyn 

mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä.  

Kuntalain 56 §:ssä määritellään perussopimuksen 

vähimmäissisällöstä. Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 

1. kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 

2. kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä 

tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä; 

3. yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka 

muun ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten 

lukumäärästä ja äänivallan perusteista; 

4. kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, 

päätösvallasta ja koollekutsumisesta; 

5. siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän 

etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta 

sopimukset, sekä siitä, millä tavoin oikeudesta 

kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään; 

6. jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja 

vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta 

koskevista asioista; 

7. kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 

8. kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa 

jatkavien jäsenkuntien asemasta; 

9. kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen 

suorittamisesta; 

10. menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan 

tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 

§:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän 

talouden tasapainottamisesta; 
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11. talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja 

raportoinnista jäsenkunnille. 

 

Eksoten perussopimuksen päivitystä on valmisteltu jäsenkuntien 

yhteistyönä siten, että uudistettu luonnos perussopimukseksi 

noudattelee soveltuvin osin Suomen Kuntaliiton laatimaa 

kuntayhtymien malliperussopimuspohjaa. Sopimus perustuu 

sisällöllisesti valtaosin Eksoten voimassa olevaan 

perussopimukseen sekä vakiintuneisiin tulkintalinjauksiin 

perussopimuksen sisällöstä. Uuden perussopimuksen on 

tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Uusi perussopimus kumoaa ja 

korvaa voimaan tullessaan kuntayhtymän nyt voimassa olevan 

perussopimuksen. 

 

Merkittävimmät uudistukset uudistuvassa perussopimuksessa 

ovat: 

 

1. Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen aiemman 

3 vuoden käyttötoteuman sijaan 1.1.2020 lukien 2 vuoden 

käyttötoteumalla.  

 

Tarkoituksena on, että maksuosuuksien muutokset 

reagoivat nykyistä nopeammin sote-palvelujen tarpeissa ja 

käytössä tapahtuviin muutoksiin jäsenkuntien kesken. 

 

2. Omistajayhteistyön ja omistajaohjauksen täsmentäminen.  

 

Omistajayhteistyötä toteutetaan Eksoten nykyisenkin 

perussopimuksen tuntemalla kuntajohtajien 

neuvottelukunta -mallilla. Neuvottelukunnan rooli 

määritellään uudessa perussopimuksessa hieman 

nykyistä sopimusta yksilöidymmin.  

 

Niin nykyisen kuin uudistetunkin perussopimuksen 

mukaan kuntajohtajien neuvottelukunta toimii 

toimitusjohtajan työskentelyn tukena, mutta uudistetussa 

perussopimuksessa ilmaisua on tarkennettu siten, 

neuvottelukunta tukee toimitusjohtajaa erityisesti 

kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten 

suunnittelussa.  
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Lisäksi kuntajohtajien neuvottelukunnan käsittelyyn tulevia 

asioita ja käsittelyaikataulun raameja on kirjattu 

uudistuvaan perussopimukseen. 

 

Uudistuvan perussopimuksen mukaan kuntajohtajien 

neuvottelukunta vahvistaa erikseen vuosittain toukokuun 

loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskevan kuntien ja 

Eksoten välisen neuvottelumenettelyn aikataulun, 

kuntayhtymän talousarviomenettelyn aikataulun sekä 

kuluvan vuoden tilinpäätöksestä jäsenkuntien 

kunnanhallituksille raportoinnin aikataulun.  

 

Lisäksi kuntayhtymän toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, 

että jäsenkunnille toimitetaan tiedot Eksotessa 

valmistelussa olevista asioista ja niiden sisällöistä 

omistajayhteistyön toteuttamisen näkökulmasta riittävän 

ajoissa.  

 

Sopimus edellyttää, että toimitusjohtaja saattaa 

kuntajohtajien neuvottelukunnalle tiedoksi kaikki 

palveluverkkoon ja kuntien maksuosuuksiin vaikuttavat 

asiat ennen niiden esittelyä kuntayhtymän hallitukselle. 

Tämän ehdon tarkoituksena on toimia viimesijaisena 

kontrollina sille, että kuntien maksuosuuksiin taikka 

palveluverkkoon vaikuttavia asioita ei viedä Eksoten 

hallintoelimien käsittelyyn ilman perussopimuksessa 

määriteltyjä kuntien kanssa käytyjä neuvottelu- tai 

lausuntomenettelyjä. Toisin sanoen neuvottelukunta 

varmistaa vielä em. tiedoksiantojen yhteydessä, että 

Eksoten päätöksentekoon ei päädy sellaisia asioita, joista 

ei olisi pyydetty perussopimuksen edellyttämällä tavoin 

kuntien lausuntoja tai käyty kuntien kanssa 

perussopimuksen mukaisia kuntaneuvotteluja. 

  

Uudistuvassa perussopimuksessa on erillisenä uudet 

määräykset kuntien omistajaohjauksesta kuntayhtymään 

(15§).  
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Tarkoitus on selkiyttää sitä, millaisten asioiden 

valmistelussa on toteutettava tiivistä yhteistyötä kuntien 

kanssa ja mistä asioista sovitaan kuntayhtymän johdon ja 

jäsenkuntien neuvottelumenettelyssä. Nykyisen 

perussopimuksen mukainen palvelusopimusneuvottelu on 

tarkoitus korvata neuvottelumenettelyllä, jossa 

käsiteltävien asioiden sisältö on tarkemmin kuvattu 

uudistuvan perussopimuksen 15 §:ssä. Jäsenkunnat 

toteuttavat omistajaohjausta kuntalakiin perustuen lisäksi 

myös antamalla ohjeita kuntaa kuntayhtymän valtuustossa 

edustaville henkilöille. Tältä osin uudistuvan 

perussopimuksen tavoitteena on, että omistajaohjauksen 

tehostuminen tulee vaikuttamaan myös Eksoten 

valtuuston asemaan sitä vahvistavasti. 

 

Sekä omistajaohjauksen että omistajayhteistyön nykyistä 

tarkemmalla ja seikkaperäisemmällä määrittelyllä 

tavoitellaan säänneltyä ja tehokasta jäsenkuntien 

omistajaohjauksen toteuttamista, sekä sitä, että 

talousarvioprosessit ja kuntien ja Eksoten väliset 

talousarviovuotta koskevat neuvottelut toteutuvat 

aikataulullisesti siten, että omistajaohjaus voi myös 

talouden ja palvelutavoitteiden ojauksessa toimia 

tehokkaasti.  

 

3. Uudistuvan perussopimusluonnoksen 18 §:n mukaan 

kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma perustuvat 

jäsenkuntien kanssa käytävään neuvottelu-

menettelyyn ja näiden neuvottelujen mukaisiin 

kuntayhtymän jäsenkuntatuottoihin.  

 

Kuntayhtymän nettotoimintamenojen enimmäismäärä ei 

voi olla jäsenkuntatuottoja suurempi, elleivät kaikki kunnat 

neuvottelumenettelyssä tätä hyväksy. Tarkoituksena on, 

että kuntayhtymä ei jatkossa kerrytä alijäämiä.  
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4. Uudistuvassa perussopimusluonnoksessa määritellään, 

että kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan 

ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan 

asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä 

poikkeaminen. Yhtymähallitus raportoi kuukausittain 

toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 

Talousarvion ylittyessä kuntayhtymän on 

kuukausiraportoinnin yhteydessä esitettävä toimenpiteet 

talousarviossa pysymiseksi. 

 

Tarkoituksena on, että perussopimusmääräys velvoittaa 

Eksoten hallituksen esittämään talouden raportoinnin 

yhteydessä jäsenkunnille myös toimenpiteet, joilla 

talousarvion ylitykset vältetään. 

 

5. Toimitilojen omistamista ei rajata perussopimuksessa. 

Perussopimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista päättää, 

mitä rakennuksia kuntayhtymä omistaa. Perussopimuksen 

mukaan kuntayhtymä on edelleen velvollinen järjestämään 

toimitilat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa siten, että 

jäsenkuntia kohdellaan yhtäläisin perustein. 

 

6. Jäsenkuntien vastuut kuntayhtymän veloista ja 

kuntayhtymään kohdistuvista velvoitteista, vastuista ja 

alijäämästä määräytyvät kuntayhtymän peruspääoman 

jäsenkuntaosuuksien suhteessa, aivan kuten nykyisen 

perussopimuksenkin mukaan on ollut. Perussopimuksen 

ilmaisuja on tarkennettu siten, että perussopimuksen 

sanamuodot vastaavat yksiselitteisesti sitä, miten nykyisen 

perussopimuksen osittain tulkinnanvaraisia ilmaisuja on 

tähän saakka käytännössä jäsenkuntien kesken tulkittu. 

 

Luonnos Eksoten uudeksi perussopimukseksi, sekä kooste, josta 

käy ilmi Suomen Kuntaliiton mallipohja kuntayhtymän 

perussopimukseksi, Eksoten nykyinen perussopimus sekä 

ehdotus uudeksi perussopimukseksi 1.1.2020 lukien, on 

esityslistan liitteenä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Lemin kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 

hyväksyy oheisen luonnoksen mukaisen Eksoten uuden 

perussopimuksen. Samalla valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan 

tai tämän määräämän allekirjoittamaan sopimuksen kunnan 

lukuun sekä hyväksymään tarvittaessa sopimusluonnokseen 

toteutettavat tarpeelliset tekniset tai muut vähämerkitykselliset 

muutokset.  

 

Eksoten uusi perussopimus tulee voimaan 1.1.2020 korvaten ja 

kumoten samalla Eksoten 1.1.2016 voimaan tulleen 

perussopimuksen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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164. SALAINEN: Perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuuden hakeminen   

        kunnalle 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 164 

 

Pentti Kalevi Karstinen on kuollut 6.2.2019 Lemillä. Häneltä ei 

jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen 

omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. 

Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo 

Valtiokonttori. 

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea 

kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään 

kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. 

Hakemus tulee toimittaa Valtiokonttorin kirjaamoon 7.1.2020 

mennessä.  

Perukirjan mukaan kuolinpesän varat muodostuvat seuraavasti: 

 Tilivarat ja käteisvarat 73.041,38 euroa 

 Sijoitusvarallisuus 25.816,70 euroa 

 Ajoneuvo 6.900,00 euroa 

 Asunto-osake Kiint.Oy Lemin Männikkö 53m2 osoitteessa 

Toukkalantie 1, arvo 25.000 € 

 Muuta varallisuutta 812,43 euroa 

 Perittävän varat yhteensä 131.570,51 euroa. 

 Perittävän ja kuolinpesän velat ja varaukset yhteensä 

6.469,64 euroa. 

 Kuolinpesän säästö yht. 125.100,87 euroa. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä 

käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa 

omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla 

tarpeeksi yleisluonteinen. Hakemusta ei tarvitse muuten 

perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle 

perustu tarveharkintaan. 

   

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunta päättää hakea Pentti Kalevi Karstisen kuolinpesän 

omaisuuden Lemin kunnalle. Esitys käyttötarkoituksesta tehdään 

kokouksessa. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

  Perintö päätettiin hakea käytettäväksi etsivään vanhustyöhön. 

  _________ 
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165. Eräiden metsäkiinteistöjen myynti 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 165 

 

Kunnanhallitus on alkuvuodesta käsitellyt eräiden 

metsäkiinteistöjen myyntivalmisteluin liittyviä asioita. Tuolloin 

osasta tiloista päätettiin selvittää esim. Metso-kelpoisuus. 

Selvitysten jälkeen seuraavat kiinteistöt voidaan laittaa myyntiin. 

Niistä on teetetty Metsänhoitoyhdistyksen toimesta 

arviolausunnot.  

 

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus laittaa myyntiin seuraavat metsäkiinteistöt: 

 416-431-5-23, Nuorasuo, koko kiinteistö 

 416-407-1-7 Lamminpää, koko kiinteistö 

 416-434-1-99 Kalliola, koko kiinteistö. 

 

Myynnistä ilmoitetaan kunnan nettisivuilla sekä Länsi-Saimaan 

Sanomissa.  Kunta pidättää itsellään hylätä tai hyväksyä saadut 

tarjoukset. Lopullisesta myynnistä saatujen tarjousten pohjalta 

päättää hallintosäännön toimivallan mukaisesti kunnanvaltuusto. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nuorasuo sijaitsee Lemin Sutelan 

kylässä, Lamminpää Lemin Juvolan kylässä ja Kalliola Lemin 

Torviniemen kylässä. Karttakooste kohteista on liitteenä. 

 

Merkittiin, että Arto Penttilä poistui tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 18.20. 

_________ 
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166. Asuntotontin kauppakirja, Kirkonkylän asemakaava-alue 

 

Kunnanhallitus 16.9.2019 § 135 

 

Kunnan ja yksityisen tontinostajan kesken on neuvoteltu tontin 

myymisestä Kirkonkylän alueelta. Kauppa koskee Niemelänpolku 

6:ssa sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikkaa. Kyseessä on tila 

AO 21/1. Kiinteistötunnus 416-407-4-142. Pinta-ala 0,1043 ha. 

 

Kauppahinta on 14.295,00 euroa. Kauppahinnan lisäksi peritään 

vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut, yhteensä 2.728, euroa. 

Kaikki muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä olevasta 

kauppakirjaluonnoksesta. (valm. talous- ja hallintojohtaja 

Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen 

kauppakirjan. Kauppakirja on allekirjoitettava 3 kuukauden 

kuluessa tämän päätöksen lainvoimaistumisesta. Muuten kauppa 

katsotaan automaattisesti peruuntuneeksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 

  

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 166 

 

Tekniselle johtajalle on 28.10.2019 ilmoitettu, että kauppa 

perutaan.  

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

  

Kunnanhallitus merkitsee kaupan peruuntumisen tiedokseen. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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167. Kunnanviraston aukioloajat 1.1.2020 alkaen 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 167 

 

Osana kunnan yt-prosessia on tuotu esille, että supistuva 

henkilöstömäärä edellyttää kunnanviraston aukioloaikojen 

supistamista. Tällä hetkellä kunnanvirasto on auki arkisin klo 9-15 

paitsi tiistaina, jolloin aukioloaika on 9-15.30.  

 

Asiakaspalvelua (esim. kuntosalikorttien myynti) on suunniteltu 

siirrettäväksi kirjastolle. Samoin kirjastolta olisi jatkossa nykyistä 

laajemmin saatavissa lomakkeita yms. kunnan materiaalia.  

 

Kunnanviraston aukioloaikojen suunnittelussa on huomioitu myös 

kauempana työssäkäyvien mahdollisuus asioida kunnanvirastolla 

ilman ajanvarausta.  

 

Asiaa on käsitelty kunnanviraston henkilöstön keskuudessa 

virastopalaverissa 12.11.2019.  

 

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

  

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

1.1.2020 alkaen kunnanvirasto on auki arkisin tiistaina klo 10-17 

ja keskiviikkona klo 8-15 ja perjantaina klo 9-13. 

 

Muina aikoina asiointi on mahdollista erikseen sopien esim. 

sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että uusien aukioloaikojen sopivuutta 

seurataan saadun palautteen perusteella. 

  _________ 
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168. Täyttölupa päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttämiselle 8.1. – 30.5.2020 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 168 

 

Lemin perusopetuksessa työskentelee kevätlukukaudella 2020 

kolme virassa olevaa opettajaa, jotka ovat hakeneet osa-

aikaisuutta eri perusteilla.  

 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37 § 2 momentin mukaan 

opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 

huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 

työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi 

olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. 

 

Koulukeskuksessa on työskennellyt päätoiminen tuntiopettaja 

syyslukukauden 2019 ajan ja opetettavina aineina ovat olleet 

käsityö (pehmeät materiaalit), äidinkieli ja kirjallisuus sekä 

alakoulun luokanopettajan tunteja. Tuntiopettajuutta hoitaa 

valmistuva opettaja, joka on saamassa luokanopettajan ja 

aineenopettajan kelpoisuuden käsityöhön (pehmeät materiaalit). 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 

Kyseisen tuntiopettajan tehtävän täyttämiseen varaudutaan 

talousarvion laadinnassa.  

 

Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta lupaa 

päätoimisen tuntiopettajan tehtävän määräaikaiseen 

täyttämiseen ajalle 8.1.- 30.5.2020. Opetettavina aineina ovat 

käsityö (pehmeät materiaalit), äidinkieli ja kirjallisuus sekä 

luokanopettajan tunteja. 

 

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

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan päätoimisen tuntiopettajan 

tehtävän täyttämiselle ajalle 8.1.- 30.5.2020. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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169. Täyttölupa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuuden täyttämiselle 8.1. –  

        30.5.2020 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 169 

 

Lemin koulukeskuksen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori on 

hakenut opintovapaata ajalle 8.1.- 30.5.2020. 

 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37 § 2 momentin mukaan 

opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 

huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 

työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi 

olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 

Kyseisen viransijaisuuden täyttämiseen varaudutaan talousarvion 

laadinnassa. 

 

Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta lupaa 

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuuden täyttämiseen 

ajalle 8.1.- 30.5.2020.  

 

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

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan äidinkielen ja kirjallisuuden 

lehtorin viransijaisuuden täyttämiselle ajalle 8.1.- 30.5.2020. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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170. Kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan   

        viranhaltijapäätökset 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 170 

 

Kunnanhallitukselle esitetään kokouksessa kunnanhallituksen 

puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan 

päätöspöytäkirjat. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa, 

ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

   _________  
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171. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 171 

 

Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

Viranhaltijapäätökset 

- Rakennustarkastajan päätökset 24.10.2019 – 12.11.2019 

§:t 82, 87 - 93 

 

Muut 

 

1. Eksote 

- Hallituksen pöytäkirja 23.10.2019 

- Hallituksen pöytäkirja 6.11.2019 

- Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.11.2019 

- Valtuuston pöytäkirja 11.11.2019 

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

- Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 17.10.2019 

- Yhtymävaltuuston pöytäkirja 31.10.2019 

3. Imatran kaupunki 

- Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 22.10.2019 

4. Lappeenrannan kaupunki 

- Lupalautakunnan pöytäkirja 29.10.2019 

 

(valm. keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, puh. 040 067 

5635) 

 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään 

kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa 

anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan itsenäisyyspäivän 

6.12.2019 ohjelman. Juhlapuhujana toimii Jarmo Tölski. 

  _________ 
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172. Talouden toteuma lokakuun lopun tilanteessa 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 172 

 

Lisälistalla on kirjanpidon raportti lokakuun lopun tilanteesta. 

Edellisen kerran talousraportteja on käsitelty kunnanhallituksen 

kokouksessa 21.10.2019 § 144. Tuolloin tilikauden alijäämäksi 

ennakoitiin noin 1,25 milj. euron alijäämää. Tilanne ei ole 

olennaisesti muuttunut aiemmasta. (valm. talous- ja 

hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Vt. kunnanjohtajan selvitys talouden toteumasta lokakuun 

lopussa merkitään tiedoksi.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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173. Lautakuntien esittely- ja sihteeritehtävät 

 

Kunnanhallitus 17.6.2019 § 90 

 

Hallintosäännön 129 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus 

päättää toimikaudekseen lautakuntien sihteeri- ja 

esittelytehtävistä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603). 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus määrää esittelijät ja sihteerit toimikaudekseen 

seuraavasti: 

 

Keskusvaalilautakunta 

esittely: lautakunnan puheenjohtaja 

sihteeri:  lautakunta päättää hankittuaan henkilön 

suostumuksen asiaan 

 

Sivistyslautakunta 

esittely:  sivistystoimenjohtaja 

sihteeri:  kanslisti 

 

Tekninen lautakunta 

esittely:  tekninen johtaja tai rakennustarkastaja 

sihteeri:  tekninen johtaja (osastonsihteeri apuna teknisenä 

sihteerinä) 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen siten muutettuna, että 

teknisen lautakunnan sihteerinä toimii tekninen johtaja ilman 

osastonsihteeriä. 

 _________ 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 173 

 

Kunnanhallituksen 17.6.2019 § 90 päätöksen mukaisesti 

sivistyslautakunnan sihteerinä toimii kanslisti.  
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pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Hallintosäännön 129 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus 

päättää toimikaudekseen lautakuntien sihteeri- ja 

esittelytehtävistä. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna 

Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunnan sihteerinä jäljellä olevan toimikauden aikana 

toimii sivistystoimenjohtaja.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

174. Oikaisuvaatimus talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen § 22/2019 

 

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 174 

 

Lemin kunnan jäsen Jussi Stoor on hakenut 12.11.2019 oikaisua 

talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen § 22 Työntekijän 

irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. 

Päätöksestä ei löydy päiväystä, mutta päätös on asetettu 

nähtäväksi 12.11.2019.   

 

Lisäksi Stoor vaatii oikaisua kohtaan Päätös: ”Lain ja 

työehtosopimuksen mukaiset työnhakuvapaa, vuosilomat ja 

työaikasaldokertymät huomioidaan pidettäväksi jäljellä olevan 

palvelussuhteen aikana, eikä niistä suoriteta erikseen korvausta”, 

koska päätös on lainvastainen.  

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan vuosilomasta 24 päivää on 

sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta 

(talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden 

alkuun mennessä. Irtisanomisaikana kesälomakausi ei ole vielä 

alkanut, joten jäljellä olevan palvelussuhteen aikana ei voida 

velvoittaa pidettäväksi vuosilomia kuin vuosilomalain 

edellyttämällä tavalla. Lomaa ei siis voida antaa lomana, vaan se 

täytyy antaa lomakorvauksen muodossa eli rahana.  

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely: 

 

Viranhaltijapäätös on annettu irtisanottavalle henkilölle kolmen 

muun henkilön läsnä ollessa 11.11.2019. Viranhaltijapäätöksessä 

on viitattu päätöksen liitteenä annettavaan erilliseen 

irtisanomisilmoitukseen. Irtisanomisilmoituksessa on päivämäärä 

11.11.2019 kolme kertaa.  

 

Hallintolain 51§:n mukaan viranomaisen on korjattava 

päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 

jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen 

eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.  
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pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Koska kyseessä on em. lainkohdan mukainen virhe, ehdotetaan 

kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää täsmentää, että 

päätöksen päivämäärä on päätöksen liitteen mukainen 

päivämäärä 11.11.2019.  

 

Oikaisuvaatimuksen toisen osan, eli vuosiloman osalta on saatu 

KT Kuntatyönantajalta seuraava vastaus: 

 

Vuosilomaa voi määrätä irtisanomisajalle siten kuin muutoinkin 

kyseiseen ajankohtaan voisi määrätä vuosilomaa pidettäväksi.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 31.3.2019 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi ennen 2.5.2020.  

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 31.3.2020 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2020 (kesäloman 

osuus) ja talviloman osuuden osalta aikaisintaan 1.10.2020.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020 - 31.3.2021 lomaa voidaan 

määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2021.  

 

Sopimalla lomia voidaan pitää vapaammin.  

 

Päätöksessä on myös päätetty, että työntekijä vapautetaan 

työntekovelvoitteesta allekirjoitushetkestä lukien. Tämä 

kokonaisuus käytiin kunkin irtisanottavan kanssa läpi. 

Työnantajalla oli alkuperäisenä ajatuksena, että 

työntekovelvoitteesta vapauttaminen välittömästi antaa 

työntekijälle lisää palkallisia vapaapäiviä, mutta vastavuoroisesti 

lomat kuluvat irtisanomisaikana.  

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut erään irtisanottavan 

avustajana irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa 

11.11.2019 ja jo tuossa tilaisuudessa he yhdessä ilmaisivat 

selvästi, että eivät tule hyväksymään em. menettelyä.  Kaikkien 

11.11.2019 irtisanottujen työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 

mukaan on perusteltua, että työnantaja tulee muuttamaan kaikki 

jo annetut irtisanomispäätökset vuosilomien osalta siten, että 

vuosilomat määrätään pidettäväksi edellä selostetun KT 

Kuntatyönantajien antaman selvityksen mukaisesti.  
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pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Se osuus vuosilomista, jota työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi 

lomana, maksetaan työntekijälle rahana.  

 

(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Hallintolaki 51 §:n perusteella kunnanhallitus päättää täsmentää, 

että oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen päivämäärä 

on päätöksen liitteen mukainen päivämäärä 11.11.2019.  

 

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevan 

päätöksen vuosilomiin viittaava kohta muutetaan siten, että   

 

vuosilomat korvataan työntekijälle työ- ja virkaehtosopimuksen 

mukaisesti siten, että lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 

31.3.2019 kertyneet jäljellä olevat lomat määrätään pidettäväksi 

ennen 2.5.2020.  Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 

31.3.2020 kertyvää lomaa määrätään pidettäväksi 2.5.2020 

alkaen palvelussuhteen loppuun asti 11.5.2020. Muu lomaosuus 

maksetaan rahana. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 160 – 166, 168 - 173 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa  

hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 167 

HallintolainkättöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Pykälät: 

 

Viranomainen: Lemin kunnanhallitus 

                                                   Toukkalantie 2, 54710 Lemi 

                                                   sähköposti: leminkunta@lemi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

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

________________________________________________________________________________________________ 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Pykälät: 

VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun  

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä 

kunnan jäsen.  

 

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,      Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 174 

 

Hallintovalitus,      Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:    Valitusaika 14 päivää 

 
Pykälät: 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen 
asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. 
 
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 
jollei muuta näytetä. 
 
Vaikutuksiltaan vähäisinä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on 
toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella 
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella,  
että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten 
lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan  
vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom).  
 
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee,  
voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.  

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta. 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet. 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen  
edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös  
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta 
valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä 
säädetään.  

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai  
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla  
vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen  
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että  
viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä  
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle) 
: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 

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. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 
 

  Liitetään pöytäkirjaan. 


