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213. Valtuuston 15.11.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 213 
 

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 15.11.2021 tekemistä päätöksistä: 
 

1. Tuloveroprosentti vuodelle 2022 
2. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2022 
3. Saimaan Kuitu Oy:n omistusjärjestelyt 
4. Valtuustoaloite, Tonttikaupan vilkastuttaminen 
5. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
6. Ilmoitusasiat 

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

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 15.11.2021 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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214. Talouden raportti lokakuun lopun tilanteesta 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 214 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
lokakuun lopun tilanteessa (ulkoiset ja sisäiset erät, ulkoinen 
tuloslaskelma, investoinnit). Lokakuun lopun ulkoisessa 
tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 1.401.900 euroa, 
noin 87 % talousarviosta. Tässä on huomioitava se, että tuissa ja 
avustuksissa on vuodelle 2022 siirtyviä avustuksia. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi metsänhoitosuunnitelman 21.7.2021 
§ 34. Sen pohjalta rakennustarkastaja on hoitanut merkittäviä 
puunmyyntikauppoja. Tähän raportointijaksoon oli kirjattu 
puunmyyntikaupat metsänhakkuusopimuksilta (213.400 €), 
kirjanpidon raportin tulosta on korjattu mittaustodistusten mukaiseen 
myyntiin, 32.000 euron summaan. 
 
Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 16.640.900 euroa, noin 85 % 
talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 84 %.  
 
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. Lokakuun lopulla Eksoten 
toteuma oli 87 %. 
 
Syyskuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle 
kertyvien verojen määrä ja toteutuma lokakuun lopussa: 
 

  Ennuste 
Muutettu  
Ta2021 

Ero 
Tot Tot% TA 

Tot% 
Enn Enn-Ta 

Kunnallisvero 10 507 10 421 86 8 312 80 79 

Kiinteistövero 924 970 -46 824 85 89 

Yhteisövero 619 582 37 583 100 94 

Yhteensä 12 050 11 973 77 9 719 81 81 

 
Verovuoden jako-osuuksia tarkistetaan vähintään kerran ja 
viimeistään silloin, kun edellisen verovuoden verotus on valmistunut. 
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Jos jako-osuuksia tarkistettaessa jako-osuudet muuttuvat, niin kaikki 
verovuodelta siihen mennessä jo tilitetyt verot oikaistaan 
vastaamaan uusia jako-osuuksia. Tästä seuraa, että toisilta 
veronsaajilta peritään näille jo tilitettyjä veroja takaisin ja toisille 
veronsaajille maksetaan lisää. Lemille tilitetään lisää joulukuussa. 
 

 
 
Investointien toteumat on esitetty lokakuun tilanteessa. 
Tuomelankankaan 3. vaiheen toteuma ylittyy 33.000 euroa 
muutetusta talousarviosta (175.000 euroa). Vesi- ja viemärilaitoksen 
100.000 euron määrärahasta on mahdollisesti siirrettävissä osa 
Tuomelankankaan hankkeelle, koska hanke sisältää vesilaitoksen 
verkostoon kuuluvia investointeja. Tosin osa Tuomelankankaan 
vesi- ja viemäriverkostoon liittyvistä kohteista (mm. pumppaamo) 
voidaan perustellusti kirjata myös suoraan vesi- ja viemärilaitoksen 
100.000 euron kohdalle.   
 
Talousarvio näyttäisi toteutuvan edelleen hyvin.  Eksoten talouden 
toteumalla on suuri merkitys kunnan talouden lopulliseen 
toteumaan.  

(valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 

 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen lokakuun lopun 
talousraportoinnin. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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215. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 215 
 

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelma päätyy 96.010 euron 
ylijäämäiseen tulokseen. Taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 
ylijäämän taso on vuosittain miljoona euroa. Kunnan talouden 
tasapainotussuunnitelma on kuvattu osana talousarvion 
yleisperusteluja. Talousarvioon ja -suunnitelmaan on pyritty 
ottamaan realistisesti huomioon eri tietolähteistä saadut tiedot. 
Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Kuntaliiton ennusteiden 
mukaisesti.  
 
Laaditun talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on säilyttää 
laadukkaat peruspalvelut, taata mahdollisuuksia kuntalaisten 
hyvinvoinnin ylläpitoon ja viihtyvyyden lisäämiseen, olla yritysten 
tukena elinvoiman lisäämisessä sekä panostaa uusien 
asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen uusien asukkaiden 
houkuttelemiseksi kuitenkaan talouden tasapainotustoimia 
unohtamatta.  
 
Talousarvio on laadittu realistisesti keskittyen siihen, että 
lakisääteiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti. Lainsäädännön 
edellytysten täyttämiseksi asiahallintatietojärjestelmän käyttöönotto 
jatkuu vuonna 2022 sekä kuntatietoraportointi lisää automatisoitujen 
raporttien määrää. Perusopetuspalveluiden tai varhaiskasvatus-
palveluiden osalta merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei ole 
tiedossa. Hankerahoja pyritään hyödyntämään jokaisella toimialalla 
mahdollisuuksien mukaan ja näillä on erityisesti lisäresurssia 
mahdollistava vaikutus juuri varhaiskasvatukseen sekä 
perusopetukseen.  
 
Investointimenot on 468.650. euroa vuonna 2022 ja se alittaa 
suunnitelmapoistojen määrän. Merkittävimpiä investointiesityksiä 
ovat peruskunnallistekniikan rakentamisen jatkaminen 
Tuomelankangas 3. –alueelle (250.000 €) sekä vesi- ja 
viemärilaitoksen investoinnit (100.000 €). Lisäksi arkistotilan 
rakentamiseen esitetään 90.000 euron määrärahaa. Pitkäaikaista 
lainaa on esitetyn investointiohjelman ja nykyisten 
lainanlyhennysohjelmien perusteella nostettava 800.000 euroa.  
Lainoja lyhennetään lyhennyssuunnitelmien mukaan 1.039.800 
euroa.  
 
Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 24.11.2021 ja 
tekninen lautakunta 25.11.2021. 
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Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen joulukuussa 
ennen valtuuston kokousta. 
 
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman 
aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle oheismateriaalina. 
 
(valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 
talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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216. Kunnanjohtajan valinnan vahvistaminen ja johtajasopimus 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 216 
 

Kunnanvaltuusto on 27.9.2021 § 53 valinnut kunnanjohtajaksi 
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Kati Rekolan 
1.12.2021 alkaen. 
 
Kunnanjohtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Rekola on 
toimittanut 21.10.2021 selvityksen terveydentilastaan 
työnantajalleen ja ilmoittanut kirjallisesti 8.11.2021 ottavansa viran 
vastaan. 
 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä 
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. 
 
Johtajasopimusneuvottelut hallituksen puheenjohtajien sekä 
kunnanjohtajan välillä on käyty 15.10.2021 ja johtajasopimus on 
allekirjoitettu 21.10.2021. Oheismateriaalina on johtajasopimus. 
 
Kunnanjohtajan vuosittaiset tavoitteet määritellään kerran vuodessa 
maaliskuun loppuun mennessä käytävässä kehityskeskustelussa, 
johon osallistuvat kunnanjohtaja, kunnanhallituksen 
puheenjohtajisto ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. 
 
(valm. kunnanhallituksen puheenjohtaja Anu Karhu, 
anu.karhu@lemi.fi) 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanvaltuuston 27.9.2021 § 53 
päättämän kunnanjohtajan valinnan. Lisäksi kunnanhallitus 
hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan johtajasopimuksen ja 
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 
johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan ehdon. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että Kati Rekola oli poissa tämän käsittelyn ajan klo 
17.37–17.40. 
_______ 
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217. Täyttölupa nuorisotyöntekijän toimeen 1.1.2022 alkaen 
 
Sivistyslautakunta 24.11.2021 § 59 
 

Kunnan nuoriso-ohjaaja / etsivä nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut 
11.11.2021 vakituisesta työsuhteesta. 
 
Nuoriso-ohjaajan tehtävä perustettiin vuonna 2014 85 % työajalla. 
Vuonna 2015 työajaksi muutettiin 100 %, kun etsivän 
nuorisotyöntekijän tehtäviin lisättiin etsivä nuorisotyö. Palkkaukseen 
on saatu 50 % aluehallintoviraston etsivän nuorisotyön 
hankeavustusta.  
 
Nuoriso-ohjaajan 100 % työaika on koostunut 50 % yhteisöllistä 
nuorisotyöstä, joka on ollut lähinnä nuortentilatoimintaa, tapahtumia 
ja retkiä sekä 50 % kohdennetusta nuorisotyöstä eli etsivästä 
nuorisotyöstä. Nuoriso-ohjaajan työnkuvaan on kuulunut näiden 
lisäksi koulunuorisotyötä, nuorisovaltuuston sihteerin tehtävät sekä 
digitaalista nuorisotyötä. 
 
Tarve nuorisotyöntekijälle kunnassa on merkittävä ja haemme lupaa 
nuorisotyöntekijän toistaiseksi voimassa olevan toimen 
täyttämiseen. 
  
Nuorisotyöntekijän tehtävänkuva on samalla päivitettävä ja 
selkiytettävä. 
 
Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva nuorisoalan koulutus 
(esim. yhteisöpedagogi AMK, sosionomi AMK, nuoriso- ja 
yhteisöohjaajan tai vapaa-ajanohjaajan tutkinto). 
 
Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työaika on 38,25 h/vko (sisältäen 
ilta- ja viikonlopputyötä).  
 
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, puh. 040 595 7350) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää 1.1.2022 
alkaen nuorisotyöntekijän toimi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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Kunnanhallitus 29.11.2021 § 217 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus myöntää luvan täyttää nuorisotyöntekijän toimi 
1.1.2022 alkaen. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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218. Aluevaalit 23.1.2022, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen,  
        ennakkoäänestys sekä vaalimainonta 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 189 
 

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. 
_______ 

 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 200 
 

Kunnanhallitus valitsi edellisessä kokouksessaan 11.10.2021 Heli 
Sairasen Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi. Heli Sairanen toimii samanaikaisesti myöskin 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana, joten hänen tilalleen 
Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakuntaan olisi syytä valita 
toinen henkilö. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee Kuukanniemen äänestysalueen 
vaalilautakuntaan Heli Sairasen tilalle toisen henkilön. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi puheenjohtajaksi Kuukanniemen 

äänestysalueen vaalilautakuntaan Jarmo Tölskin. 
 _______ 

 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 218 
 

Kunnanhallitus valitsi Teemu Kemppaisen varapuheenjohtajaksi 
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan.  
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Teemu Kemppainen on ilmoittanut, että ei pysty osallistumaan 
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan vaalipäivänä 
22.1.2022, joten hänen tilalleen on valittava toinen henkilö. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen 
vaalilautakuntaan Teemu Kemppaisen tilalle toisen henkilön. 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kirkonkylän 

äänestysalueen vaalilautakuntaan Petteri Holopaisen. 
 _______ 
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219. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen kunnissa 15.11.-31.12.2021 
 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 201 
 

Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 
valitaan 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavissa vaaleissa 
(ns. vaalipiiripaikat). Tasauspaikoilta valitaan 9 jäsentä ja 9 
varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja yksi 
varajäsen. 
 
Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin 
vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 
Kaakkois-Suomesta valitaan 5 jäsentä. 
 
Jäsenäänestyksenä toimitettavat vaalit ovat suljetut suhteelliset 
listavaalit. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet eli 
Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on 
vaaleissa asukaslukuaan (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Lemin 
kunnan äänimäärä on 2 973.  
 
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole 
määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. 
Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan 
äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. 
Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa 
tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä 
mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty 
vaalijärjestelmään. 
 
Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää 
kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös 
kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla 
yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia 
voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla, 
jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys 
yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen 
ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella. 
 
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta kokoontuu tammikuussa 
2022, jolloin se päättää valtuuskunnan tasauspaikoista ja vahvistaa 
valtuuskunnan vaalien tuloksen. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalien 
tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäsenille, 
Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. 
 
Oheisena Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä 
vv2021.pdf. 
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Lisätietoja vaaleista https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/kuntaliiton-
organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-
vaalit/yleiskirjeet-ja-ohjeet . 
 
(valm. hallinnon asiantuntija Hanna Ruokoniemi, p. 040 067 5635) 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus päättää millä tavoin äänet jaetaan ehdokaslistoille. 
Mikäli yksimielistä päätöstä ei synny, asiasta päätetään vaalilla, 
jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. 
 
Vt. kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija syöttää 
annetut äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät 
vaalijärjestelmään 15.11.- 31.12.2021 välisenä aikana. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 
 _______ 

 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 219 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus päättää millä tavoin äänet jaetaan ehdokaslistoille. 
Mikäli yksimielistä päätöstä ei synny, asiasta päätetään vaalilla, 
jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. 
 
Vt. kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija syöttää 
annetut äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät 
vaalijärjestelmään 15.11.- 31.12.2021 välisenä aikana. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnan äänimäärän 

jakamisesta ehdokaslistoille noudatetaan kunnanvaltuuston 
poliittisia voimasuhteita. 

 
 Kunnanhallitus suoritti vaalin ja tulos sekä äänimäärät listoille 

jaetaan kunnanvaltuuston poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. 
 

Hallinnon asiantuntija syöttää annetut äänimäärät sekä mahdolliset 
tyhjät ja hylätyt äänimäärät vaalijärjestelmään 15.11. – 31.12.2021 
välisenä aikana. 
_______ 

  

https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/kuntaliiton-organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-vaalit/yleiskirjeet-ja-ohjeet
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/kuntaliiton-organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-vaalit/yleiskirjeet-ja-ohjeet
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/kuntaliiton-organisaatio-ja-paatoksenteko/kuntaliiton-valtuuskunnan-vaalit/yleiskirjeet-ja-ohjeet
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220. Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaaminen 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 220 
 

Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiön anomusta kokouksessaan 7.10.2021. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tarvitsee käyttörahalainaa 
Hiitolanjoen hankkeisiin, jo tälle syksylle Kangaskoskelle. Urakat 
rahoitetaan osin hankerahoituksella, joka saadaan käyttöön vasta 
jälkikäteen. Lisäksi alv-palautusten saaminen kestää aina joitain 
kuukausia. 
 
Säätiölle voidaan myöntää Kuntarahoitukselta koroton limiitti, josta 
voi nostaa tarvittavia summia enintään vuoden ajalle. Nostoista ei 
tule varaus- tai muita kertamaksuja. Kuntarahoitukselle selkein 
ratkaisu on, että yksi kunta (kuten Rautjärvi) takaa 
kuntayritystodistuslimiitin. Tämä kunta sitten pyytää muilta kunnilta 
omavelkaiset vastatakaukset. Kuntalaki määrittelee, että kunnan on 
saatava takaukselle ”riittävä vastavakuus”. 
 
Limiitti suositellaan haettavaksi riittävän suurena, esimerkiksi 
miljoonan euron suuruisena. 
 
Päätöksenään työvaliokunta suhtautui myönteisesti rahoitusmalliin, 
jossa Rautjärven kunta takaa Kuntarahoituksen 
kuntayritystodistuslimiitin. Muissa kunnissa todettiin olevan valmius 
omavelkaisen vastatakauksen esittämistä valtuustoille 
Kuntarahoitus Oy lainalimiitistä. 
 
Takauksen valmistelu annettiin kunnanjohtaja Harri Anttilan ja 
rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksen valmisteltavaksi. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää maakunnan 
virkistysalueita verrattain pienellä kuntien rahoituksella, mutta 
hankkii ja kehittää maakunnan matkailun ja retkeilyn kannalta 
merkittäviä virkistysalueita ainoastaan hankerahoituksen turvin eikä 
sille ole kertynyt riittävää maksuvalmiutta jatkuvasti laajenevaan 
hankeaikaiseen rahoitukseen, vaikka jälkikäteen saatavat 
hankeavustukset kustannukset kattavatkin. 
 
Tällä hetkellä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteutuksessa 
olevia hankkeita ovat: 

- Saari- ja rantakohteet Läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla 
- Karhusaari – Keidas keskellä kaupunkia 
- Ketjureaktio – Eteläinen Saimaa pyörämatkailijan paratiisi 
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- Suvorov – matkailun kehittämishanke 
- Pyöräillen ja retkeillen eteläiselle Saimaalla – 

Pyörälauttahanke 
- Hiitolanjoen kosket 
- Yhteinen Saimaannorppamme – Sarviniemen esteettömyys 

ja infotaulut 
 
Hiitolanjoen ennallistaminen on poikkeuksellisen suuri 
kolmivuotinen hanke, joka sitoo säätiön varoja merkittävästi vuoden 
2023 vuoden loppuun saakka. Kangaskosken ennallistamisen 
toteutuksen myötä säätiön varat on sidottu, jolloin ilman väliaikaista 
rahoitusta Lahnasenkosken ja Ritakosken ennallistamistyöt sekä 
retkeilyalueinvestoinnit lykkääntyvät tavoiteaikataulusta, jos 
virkistysaluesäätiön hankeaikaista rahoitusta pystytä turvaamaan. 
Hankkeen etenemisen varmistaminen edellyttää enintään 1.000.000 
euron väliaikaisen rahoituksen varmistamisen. Tämän jälkeenkin on 
tarpeen huolehtia säätiön kyvystä vastata hankkeiden 
toteuttamisessa. 
 
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö esittää, että kunnat antaisivat 
takauksen Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuslimiitille. 
 
Kuntalain mukaan takaus edellyttää: 

- Kunnanvaltuuston päätöstä takaussitoumuksen tai muun 
vakuuden antamisesta toisen velasta. 

- Kunnan myöntämä takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa 
kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 

- Kunnan takaukseen tai muuhun vakuuteen ei saa sisältyä 
merkittävää taloudellista riskiä. 

- Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai 
vastavakuuksilla. 

 
Valmistelussa on päädytty esittämään, että Rautjärven kunta antaisi 
tarvittavan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:lle ja Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiö kiinnittäisi omistamiaan kiinteistöjä 
hankintahinnaltaan 1.150.000 euron määrästä lainan vakuudeksi 
sekä virkistysaluesäätiön jäsenkunnat antaisivat vastatakauksen 
Rautjärven kunnalle. 
 
Näin kuntalain edellytykset täyttyisivät niin Rautjärven kunnan kuin 
muidenkin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien osalta. 
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Rautjärven kunnanhallitus käsitteli 18.10.2021 § 201 Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamista, jonka 
perusteella Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja kaikille sen 
kuntajäsenille ilmoitettiin, että Rautjärven kunta on valmis antamaan 
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle 
1.000.000 euron lainalimiitille. 
 
Vastatakauksessa esitetään käytettäväksi jäsenkuntien 
yhteisvastuullista täytetakausta, jossa takaajilta voidaan vaatia 
maksua: 

1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton 
eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä, 

2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,  
3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen 

jälkeen, etteivät vaadi vakuuden myyntiä.  
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö antaa panttina 
kiinteistökiinnitykset Rautjärven kunnan antaman omavelkaisen 
takauksen vakuudeksi ja kuntien vastatakaussitoumuksessa 
sovitaan, että, jos takaaja suorittaa osuutensa ilman, että vakuutta 
on realisoitu, siirtää Rautjärven kunta maksua vastaavan osuuden 
vakuuksista maksun suorittajalle. 
 
Yhteisvastuullinen täytetakaus tarkoittaa sitä, että 
takaussitoumuksen allekirjoittajat sitoutuvat yhdessä maksamaan 
koko Rautjärven kunnalle erääntyneen omavelkaisen takauksen 
määrän vastatakaussitoumuksessa sovitussa suhteessa, mutta 
Rautjärven kunta voi kuitenkin vaatia takauksen maksamista 
yksittäiseltäkin kunnalta, jolle syntyy takausvastuuosuuden 
mukainen regressio-oikeus muilta vastatakauksen antaneilta 
kunnilta. 
 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sääntöjen mukaan säätiön 
purkautuessa säätiön varat ja omaisuus siirtyy kunnille siinä 
suhteessa kuin ne ovat perustamisvaiheessa tai toimintaan mukaan 
tullessaan sijoittaneet tai rahoittaneet kiinteän omaisuuden 
hankintoja. 
 
Edellä mainittu periaate huomioiden vastatakauksen suhteellinen 
osuus voitaisiin painottaa niin, että 50 % vastuusta jaettaisiin tasa 
kunnille ja 50 % omaisuusosuuden mukaisesti vuoden 2020 
tilinpäätöksen suhteessa. Näin kuntien osuus vastuu jakaantuisi: 
 
 
 
 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 29.11.2021         411 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
 Pääomaosuus % Takausvastuu % Tot 80 %  
Lappeenranta 59,6 35,4 44,2 
Imatra  27,4 19,3 24,1 
Taipalsaari    5,1   8,1 10,2 
Savitaipale    1,0   6,0   7,5 
Rautjärvi    4,5   7,8   9,8 
Ruokolahti    1,1   6,1   7,6 
Parikkala    0,7   5,9   7,4 
Luumäki    0,4   5,8   7,2 
Lemi    0,1   5,6   7,0 
 
Mahdollisten kielteisten päätösten tai valitusten takia ehdoksi tulisi 
lisäksi määritellä, että yhteisvastuu tulee voimaan, kun yli 80 % em. 
takausvastuista on toteutunut, jolloin Rautjärvi voi panna täytäntöön 
omavelkaisen takauksen myöntämisen. Enimmäisvastuuosuus 
lainapääomasta on merkitty taulukon oikeaan sarakkeeseen. 
 
Takausvastuuosuus kohdistuu siihen Rautjärven kunnan 
omavelkaiseen takauksen osuuteen, jota ei ole ensisijaisen 
vakuuden realisoinnissa katettu. Takauspääoman lisäksi takaus 
kohdistuu myös muihin kuluihin, jotka Rautjärven kunta on joutunut 
omavelkaisen takauksen perusteella maksamaan. 

 
Takausosuus määrittää takaajien välisen regressiosuhteen 
takaajien välillä tilanteessa, että virkistysaluesäätiö pysty 
maksamaan velkaansa Kuntarahoitukselle ja yhteisvastuullisena 
vastatakauksena joku tai jotkin takaajat ovat maksaneet takauksen 
kokonaisuudessaan Rautjärven kunnalle. 
 
Takaus-, ja vastatakauspäätös esitetään tehtäväksi määräaikaisena 
31.12.2023 saakka. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen 
rahoituksen turvaamisesta vuodesta 2024 eteenpäin tulee laatia 
uusi esitys kuntien käsiteltäväksi. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lemin kunta 
myöntää Rautjärven kunnalle vastatakauksena yhteisvastuullisen 
täytetakauksen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Kuntarahoitus 
Oy:n myöntämälle 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitin 
omavelkaiselle takaukselle, josta Lemin kunnan osuus on 5,6 % ja 
regressiovastuu pääomasta enintään 7,0 % (70 000 euroa) esittelyn 
mukaisten takausosuuksien mukaisesti. 
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Vastatakauksen edellytyksenä on, että lainalimiitin ensisijaisena 
vakuutena ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven 
kunnalle pantteina luovuttamat kiinteistökiinnitykset ja 
vastatakauksen perusteella voidaan vaatia maksua 

1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton 
eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä, 

2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,  
3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen 

jälkeen, etteivät vaadi vakuuden myyntiä. 
 
Rautjärven kunnalle vakuudeksi annetuista kiinteistökiinnityksistä 
siirretään takauksen maksun osuus maksun suorittajalle, jos 
vakuutta ei ole realisoitu. 
 
Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja 
allekirjoittamisesta. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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221. Kuukanniemen osayleiskaavan ja asemakaavan muutokset 
 
Kunnanhallitus 8.3.2021 § 40 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata 
asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä 
toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. 
 
Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin 
kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka 
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 
 
Kunta on hankkinut Kuukanniemen alueelta raakamaata 
kaavoitustarpeisiin vuosina 2013 ja 2020. Kuukanniemen alueen 
elinvoimaisuutta on mahdollisuutta parantaa uusilla 
pientalovaltaisilla asuintonteilla. Alueen tonttitarjonta on tällä 
hetkellä melko vähäistä. 
 
Asemakaavoitettavia alueita on hahmoteltu alustavasti. Ne 
jakautuvat kahteen eri osa-alueeseen noin 5,5 ha ja 3,7 ha. 
 
Asemakaavan laatiminen voidaan aikataulullisesti sovittaa yhteen 
yleiskaavan laatimisen kanssa. Yleiskaavaa varten laaditut 
selvitykset palvelevat myös asemakaavoitusta.  
 
Alustavat asemakaavan rajoitukset ovat liitteenä. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää: 
 

1. käynnistää asemakaavan laatimisen liitekartan mukaisille 

alueille 

2. velvoittaa kunnanjohtajan kilpailuttamaan asemakaavan 

laatimisen konsulttityönä yhdessä yleiskaavatyön kanssa. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Merkittiin, että tekninen johtaja oli läsnä asian käsittelyn ajan. 
 _______ 
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Kunnanhallitus 29.11.2021 § 221 
 

Karttaako Oy on valittu kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä § 
13/2021 laatimaan Kuukanniemen osayleiskaavan ja kahden eri 
osa-alueen asemakaavat. Osayleiskaava laaditaan Kuukanniemen 
ja Juvolan alueille, mukana on myös Pajatien varsialue. 
 
Kuukanniemen alueen osayleiskaavaan liittyvät 
viranomaisneuvottelut käytiin 22.10.2021.  
 
Kuukanniemen alueen osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on asetettava nähtäville. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää, että osayleiskaavaa koskeva vireilletulo ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan MRL 63 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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222. Sairasen tilan ranta-asemakaavan muutos 
 
Tekninen lautakunta 25.11.2021 § 63 
 

Maanomistaja on päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan 
muutoksen Sairasen tilalla 416-435-8-46. Sairasen tila sijaitsee 
Kivijärven rannalla Kotalahdessa. Tilalle on rakennettu kaksi loma-
asuntoa ja sauna, sekä useita talousrakennuksia. Tilan omistaja on 
tehnyt kaavan laadinnasta sopimuksen Tmi Insinöörityö Alpo 
Leinosen kanssa. 
 
Ranta-asemakaavassa Sairasen tilalle on merkitty kaksi 
lomarakennuksen rakennuspaikkaa (RA), maa- ja metsätalousalue 
(M) ja virkistysalue (VK). Kaavan mukainen rakennusoikeus on 320 
+ 160 k-m2. Kaava on tarkoitus muuttaa niin, että alueen 
rakennuspaikalle 2 voitaisiin rakentaa 84 k-m2:n suuruinen 
lomarakennus, sekä rakennuspaikalle 1 noin 50 k-m2:n suuruinen 
vierasmaja. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaavamuutokseen jo 
rakennetut rakennukset ja merkitä niiden mukaiset kerrosalat. 
Lisäksi rakennuspaikan 1 rakennusoikeus tulisi olemaan 220 + 120. 
Rakennuspaikka 2 muutettaisiin matkailupalvelujen 
rakennuspaikaksi (RM), jolle voisi rakentaa toisen 
lomarakennuksen, 84 m2. Tämän rakennusoikeus tulisi olemaan 
290 + 100. 

 
Koko alueen rakennusoikeus olisi muutoksen jälkeen 510 + 220 k-
m2. RA- rakennuspaikka 1 olisi omana rakennuspaikkana. RM- 
rakennuspaikka toimisi matkailualueena. 
  
Kaavan laatija ja maanomistaja esittelevät hanketta tekniselle 
lautakunnalle 25.11.2021 kokouksen alussa. 

 
  (valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen, puh. 0400 340 147) 
 

Rakennustarkastajan päätösehdotus  
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 15.11.2021 ja 
kaavahankkeen vireilletulon. Lisäksi tekninen lautakunta esittää 
kunnanhallitukselle, että kaavan laatija kuulee osallisia eli 
naapurimaanomistajia ja viranomaisia lähettämällä heille kirjelmän 
kaavamuutoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
kaavaluonnoksen. 
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Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

Tämä pykälä käsiteltiin §:n 58 jälkeen. Kokouksen alussa kuultiin 
maanomistajaa ja hänen asiantuntijaa rakennus- ja 
maanmittausinsinööri Alpo Leinosta. 

 _______ 
 

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 222 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) 15.11.2021 ja kaavahankkeen vireilletulon. Lisäksi kaavan 
laatija kuulee osallisia eli naapurimaanomistajia ja viranomaisia 
lähettämällä heille kirjelmän kaavamuutoksesta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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223. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 223 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 4.11.2021 – 24.11.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanjohtaja § 34–35 
- hallinnon asiantuntija § 23–24 
 
(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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224. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 224 
 

• kiinteistönluovutusilmoitukset 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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225. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 225 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 

1. Aluehallintovirasto 
o Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 

ehkäisevän päihdetyön ohjauskirje 
2. Eksote 

o Hallituksen pöytäkirja 3.11.2021 
3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

o Hallituksen pöytäkirja 18.11.2021 
4. Lappeenrannan kaupunki 

o Ympäristölautakunnan pöytäkirja 16.11.2021 
5. Valtiokonttori 

o Päätös kuolinpesän omaisuudesta 
 

(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/13/514
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202191
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/884
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226. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
 
Tekninen lautakunta 25.11.2021 § 59 
 

Lausuntopyynnön kohde on maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus, jonka valmistelu on käynnistynyt huhtikuussa 
2018. Lisätietoja valmistelusta löytyy osoitteella mrluudistus.fi. 
 
Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon 
monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun 
parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. 
 
Ympäristöministeriö on lähettänyt ehdotuksen hallituksen 
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi lausuntokierrokselle 
27.9.2021. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. 
Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti. 
 
Kyseessä on massiivinen uudistus, jossa on tunnistettu lukuisia 
epäkohtia erityisesti pienien kuntien toimintaympäristöön, eikä 
kaikilla muutoksilla vaikuttaisi olevan uudistuksen päätavoitteiden 
selkänojaa. 
 
Taipalsaari, Savitaipale, Lemi ja Luumäki ovat sopineet yhteistyöstä 
omien lausuntojensa valmistelussa. Lemin kunnan lausunnon antaa 
kunnanhallitus, koska lausunnon kohde liittyy useampaan eri 
vastuualueeseen kunnan toiminnassa. Teknisen lautakunnan 
asiantuntijalausunto kohdistuu lakiesityksen kaavoitus- ja 
maankäyttöosiin. 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Lemin 
kunnan lausunnon lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi huomioiden liitteenä 
olevan lausunto-osion. 

 
 Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
  _______ 
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Kunnanhallitus 29.11.2021 § 226 
 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus antaa Lemin kunnan lausunnon lausuntopyyntöön 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
huomioiden liitteenä olevan lausunto-osion. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä 
käsiteltäväksi. 

  _______ 
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227. Aktiv-OIVA Työllistämishanke 
 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 227 
 

Taipalsaaren kunta on pyytänyt Lemin kuntaa yhteiseen 
Taipalsaaren kunnan hallinnoimaan työllistämishankkeeseen. 
Hankkeeseen haetaan työllisyyspoliittista avustusta (TYPO) TE-
toimistosta. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden 
ajaksi siten, että TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän 
avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan.  
 
Suunnitellun hankkeen tarkoituksena on tehostaa Taipalsaaren ja 
Lemin kuntien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä Taipalsaaren 
kunnan työllistämisyksikön kautta.  
 
Toimintaperiaatteena hankkeessa on yli 300 päivää työttömänä 
olleen pitkäaikaistyöttömän matalan kynnyksen aktivointi 
työkokeiluun ja/tai palkkatuettuun työhön. AKTIV-OIVA 
työllistämishankkeen työntekijät etsivät sopivia työpaikkoja 
yrityksistä, avoimilta työmarkkinoilta, hallintokunnista tai 
kolmannelta sektorilta. Pitkäaikaistyöttömiä lähettävinä tahoina 
toimivat TE-palvelut sekä Työvoiman Palvelukeskus (TYP). 
 
Oheisessa hanke-esittelyssä on kuvattu toimenpiteistä aiheutuva 
säästö kunnan maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. 
Hankkeessa ei tietenkään tavoitella pelkästään euromääräisiä 
säästöjä vaan ensisijaisena tavoitteena on kunkin toimenpiteessä 
olevan henkilön tilanteen paraneminen esimerkiksi työllistymisen tai 
muun suunnitelman täsmentymisen myötä.  
 
Toiminta hankkeessa tapahtuu kolmen hanketyöntekijän voimin. 
Taipalsaaren kunta palkkaa em. työntekijät hanke-esittelyssä 
kuvatulla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 110.000 
euroa, josta puolet rahoitetaan haettavalla TYPO 2021 avustuksella. 
Lemin kunnan hankeosuus on 15.000 €/vuosi. Hankeosuus on 
vuoden 2022–2023 kustannusten kattamiseen.  

 
Ohessa on Taipalsaaren kunnan rahoituspyyntö. Mikäli kunta 
päättää sitoutua esitettävään hankkeeseen, hankehallinnoija laatii 
hakemuksen Kaakkois-Suomen TE-toimistoon.  

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

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 29.11.2021         423 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Lemin kunta sitoutuu omalta osaltaan olemaan mukana 
Taipalsaaren kunnan hallinnoimassa yhteisessä AKTIV-OIVA 
Työllistämishankkeessa vuosina 2022–2023 esitetyllä 15.000 
€/vuosi suuruisella osuudella.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä 
käsiteltäväksi. 

 _______ 
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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: 213–217. 219–226 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 218, 227 

 

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: 218, 227 
 
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. 

 

 

 

 

 

 


