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181. IT-palveluiden tuottaminen 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 181 

 

Lemin kunta on toiminut yhteistyössä Meita Oy:n kanssa IT-

palveluiden tuottamisessa jo vuosia. Ratkaisu pohjautuu alun perin 

pienten kuntien yhteisiin taloushallinnon ohjelmiin ja yhteiseen 

konesaliin. Tästä mallista on edetty ensin Saita Oy:n kanssa ja 

nykyisin Meita Oy:n kanssa siten, että kunta on toiminut omassa 

laiteympäristössä omine verkkoratkaisuineen ja taloushallinnon 

ohjelmien käyttäminen on tapahtunut citrixin kautta. Toimintavarma 

toimintatapa laitekannan moninkertaistuttua ja IT:n tultua osaksi 

jokaisen työntekijän arkipäivää on nykyresurssein hoidettuna 

mahdotonta.  

 

Asiaa on pohdittu jo useamman vuoden ajan. Erityisesti 

koronaviruksen esille tuomien riskien takia asiaa ryhdyttiin 

selvittämään tarkemmin keväällä 2020. Kunnassa on yksi atk-

tukihenkilö ja selvitystyötä on tehty yhdessä hänen kanssaan alusta 

lähtien. Meita Oy:stä pyydettiin tarjous IT-palveluiden tuottamisesta 

Lemin kunnalle ja ensimmäinen versio tarjouksesta saatiin 

elokuussa 2020.  Tarjousta on myöhemmin täsmennetty mm. 

laitekannan osalta. Jatkossa kunnan tarvitsemat IT-laitteet ja 

lisenssit sekä niihin liittyvä ylläpito hankitaan (laite- ja 

käyttäjäkohtaisesti hinnoilteltuna) palveluna Meita Oy:n kautta. 

Alkuvaiheessa kunnan oma käyttöiältään sopiva laitekanta 

pystytään hyödyntämään käyttöikänsä loppuun asti ja vuokraa ei 

silloin laitteen osalta sisällytetä Meita Oy:n veloitukseen.  

 

Kyseessä on liiketoimintasiirto ja atk-tukihenkilö siirtyy 

liikkeenluovutuksen mukana Meita Oy:n palvelukseen ns. vanhana 

työntekijänä. Atk-tukihenkilö on ollut siirtoon liittyvässä 

suunnittelussa ja selvittelyssä mukana alusta lähtien. Hän on 

tietoinen tapahtuvasta työnantajan vaihtumisesta, mikäli palvelut 

jatkossa tuotettaisiin Meita Oy:n toimesta tällä ratkaisulla.  

 

Tarjouksen kuukausihinta on 9.814 euroa. Muilta osin tarjous on 

liiketoimintasalaisuuteen vedottuna salainen. Käyttöönottoprojektin 

hinta on 70.000 euroa.  
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Mikäli kunnanhallitus hyväksyy Meita Oy:n tarjouksen ja 

kunnanvaltuusto hyväksyy tämän tarjouksen mukaisen muutoksen 

sisältävän talousarvion, aloitetaan Meita Oy:n kanssa keskustelut 

siirron yksityiskohdista ja siirron valmistelut välittömästi. 

Suunnitelmana on ollut, että siirtohetki tapahtuisi maalis-huhtikuussa 

2021.  

 

Meita Oy:n toimitusjohtaja Salli Kortelainen osallistuu 

kunnanhallituksen kokoukseen ja selvittää tarjousta 

kunnanhallitukselle.  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Meita Oy:n tarjouksen IT-palveluiden 

tuottamisesta. Kyseessä on ns. inhouse-hankinta. Tarjouksen 

mukainen kuukausihinta on 9.814 €/kk (alv 0%) ja 

käyttöönottoprojektin hinta on 70.000 euroa (alv 0%).  Kyseessä on 

liikkeenluovutus ja atk-tukihenkilö siirtyy Meita Oy:n työntekijäksi ns. 

vanhana työntekijänä.  

 

Siirrosta tullaan laatimaan sopimus, joka sisältää täsmällisesti 

siirtoon liittyvät asiat ja ajankohta. 

 

Kunnanhallituksen myönteinen päätös edellyttää, että 

kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion tältä osin 

kokouksessaan 14.12.2020. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että Meita Oy:n toimitusjohtaja Salli Kortelainen osallistui 

kokoukseen asiasta käydyn keskustelun ajan klo 17.04 – 17.23. 

 

Merkittiin, että Lasse Nisonen saapui tämän pykälän käsittelyn 

aikana klo 17.05. 

_______ 
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182. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 182 

 

Valtiovarainministeriö on 19.11.2020 tekemällään päätöksellä 

myöntänyt harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 

2020 410.000 euroa.  

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen tarvearviointi on 

perustunut pääosin kunnan hakemuksesta ja tilinpäätöksistä 

saataviin tietoihin kunnan taloudellisesta tilasta. Lisäksi arvioinnissa 

on huomioitu paikallisina erityisolosuhteina muun muassa 

valtionosuuksien ja veropohjan taloudellisesti merkittävät 

muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti vuodelle 2020. 

 

Ministeriö on asettanut korotuksen käytölle seuraavat ehdot: 

1) Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisen 

ehtona on, että arviointimenettelyssä mukana ollut kunta 

toteuttaa sitä koskevan kuntalain 118 §:n mukaisen 

arviointiryhmän esityksen mukaiset toimenpiteet palveluiden 

edellytysten turvaamiseksi 

2) Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ei saa aiheuttaa 

vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa 

olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että 

investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia 

talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä 

varautua korotuksesta riippumatta.  

3) Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus on tarkoitettu 

varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka 

ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen 

johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen 

velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa 

oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin kuten 

valtionosuusuudistuksen siirtymätasauksen päättymiseen.  

 

Käytännössä Lemin kunnalle myönnetty valtionosuuden korotus 

kohdistuu aiempien alijäämien kattamiseen.  

 

 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 30.11.2020         365 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Jos kunta on tyytymätön päätökseen, sillä on mahdollisuus tehdä 

kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Lemin kunta merkitsee päätöksen tiedokseen ja tyytyy siihen. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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183. Talouden väliraportti lokakuun lopun tilanteesta; määrärahamuutosesitys 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 183 

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 

lokakuun lopun tilanteessa (poikkeuksena investoinnit, joiden 

toteuma vastaa kirjanpidon 25.11.2020 tilannetta).  

  

Kirjanpidon raportteihin marraskuussa tehdyt talousarviomuutokset 

näkyvät vasta marraskuun kirjanpidon raporteissa. Toimintatuottojen 

tai toimintakulujen toteumassa ei ole aiemmin raportoituun nähden 

merkittäviä muutoksia.  

 

Eksoten osalta kunnan on hyvin todennäköisesti kirjanpidon 

säännösten mukaan kirjattava pakollinen varaus kuntayhtymän 

tekemän alijäämän osalta. Arvioitu Lemin osuus on arviolta noin 

650.000 euroa. Määrä täsmentyy Eksoten tekemän tilinpäätöksen 

myötä helmikuussa 2021.  

 

Valtio on päättänyt seitsemästä lisätalousarviosta kuluvalle vuodelle.  

Seitsemännen lisätalousarvion lisäys Lemin kunnan valtionosuuksiin 

on yhteensä 293.932 euroa. Esillä on ollut ajatus siitä, että kunnat 

siirtäisivät yhdenmukaisin päätöksin lisätalousarvioon sisältyvän 

koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuneen 

kompensaatio-osuuden Eksotelle.  Lemin osuus tähän liittyen on 

130.382 euroa. Tästä syystä varovaisuuden periaatteen mukaan 

kunnan valtionosuuden lisäykseksi talousarvioon esitetään 

seitsemännen lisätalousarvion perusteella 163.550 euroa.  

 

Kunnalle marraskuussa myönnetty 410.000 euron 

harkinnanvarainen valtionosuuden korotus kirjataan kuluvan vuoden 

valtionosuuksiin lisäykseksi. Kaikkiaan talousarvioon esitetään 

valtionosuuksiin lisäystä 573.550 euroa.  

 

Verotulojen määrä muutetun talousarvion mukaan on 10,760 milj. 

euroa. Lokakuun alun veroennustekehikon mukaan kunnalle kertyisi 

verotuloja yhteensä 10,812 milj. euroa. Kumulatiivinen tilitettyjen 

verotulojen kertymä marraskuun tilitysten jälkeen on 10,055 milj. 

euroa.  
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Ohessa esitetään tuloslaskelmatasoinen raportti koko kunnan osalta. 

Se osoittaa 683.627,37 euron ylijäämää lokakuun lopussa. Parannus 

edelliseen vuoteen on merkittävä, sillä edellisenä vuonna alijäämän 

määrä oli 690.382,38 euroa. Kuukausittaiset tilinpäätökset eivät 

sisällä tulojen tai menojen jaksotuskirjauksia, joten vuoden lopun 

tilannetta ei voi suoraan päätellä lokakuun lopun tilanteen 

perusteella. Odotettavissa on kuitenkin mahdollisuus tehdä lievästi 

positiivinen tilinpäätös, vaikka Eksoten osalta kirjattaisiin sen 

alijäämän johdosta pakollinen varaus. 

 

Lisäksi ohessa on raportti tulosalueitten (ulkoisen erät) talousarvion 

toteumasta.  

 

Investointien toteumasta esitetään kirjanpidon tilanne 25.11.2020 

hetkellä.  

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit lokakuun 

lopun tilanteessa ja välittää raportoinnit eteenpäin valtuustolle 

tiedoksi.  

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto lisää 

peruspalvelujen valtionosuuden talousarviota 573.550 euroa 

(kustannuspaikka 7000, kirjanpidon tili 7520). 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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184. Lausunto Eksotelle toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan ratkaisun taloudellisten   

        vaikutusten kattamiseksi 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 184 

 

Eksote on toimittanut kunnalle oheisen lausuntopyynnön 

26.11.2020. Lausuntopyynnössä kuvatusti palkkakiistan ratkaisu tuo 

Eksotelle yli 30 milj. euron kertakustannukset ja noin 8 milj. euron 

vuosittaiset lisäkustannukset. Nykyisillä jäsenkuntaosuuksilla ei ole 

mahdollista suunnitella Eksoten taloutta tasapainoon ja kattaa jo 

syntyneitä alijäämiä. Eksoten jäsenkuntien palvelutarve on myös 

osoittautunut suunniteltua palvelurakennetta raskaammaksi eikä 

alkuperäistä toimintakykyohjelman mukaista palvelurakennetta 

pystytä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa.  

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien korotustarve lausuntopyynnön 

mukaan on vuosina 2020-2023 noin 65 milj. euroa. Tästä 

palkkakiistan ratkaisun takautuvat ja vuotuiset vaikutukset ovat 

yhteensä noin 58 milj. euroa. Korotustarvetta laskettaessa on 

huomioitu jo Eksoten omina lisätoimenpiteinä 15,5 milj. euron 

säästö- ja toimenpideohjelmat ja toisaalta palvelutarpeen kasvu 

ikärakenteen vanhentuessa. Vuonna 2021 koronakustannuksiin on 

suunniteltu saatavaksi täysimääräiset korvaukset joko suoraan 

valtiolta tai kuntien Eksotelle siirtämien valtionosuuksien kautta. 

Tämän toteutuminen tulee edellyttämään kunnilta päätöksiä 

koronakustannusten kattamiseksi tarkoitettujen valtionosuuksien 

siirtämisestä Eksotelle. Vuoden 2020 osalta laskelmissa on korona-

avustuksina huomioitu suoraan valtiolta 7,5 milj. euroa. Vuoden 

2020 valtion 7. lisätalousarvion Etelä-Karjalan kunnille 

koronakustannuksiin jaettavaa 5,5 milj. euron valtionavustus on 

myös huomioitu 65 milj. euron lisärahoitustarpeessa, mutta tämä 

edellyttää myös kuntien päätöksiä asiasta. 

 

Eksoten lausuntopyynnön mukaan tällä hetkellä ainoana 

vaihtoehtona on jäsenkuntien maksuosuuksien korottaminen 65 milj. 

eurolla vuosina 2021-2023 sovittuun kustannusuraan verrattuna.  
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Tästä vuodelle 2021 on suunniteltu kohdennettavaksi 37,8 milj. 

euroa, vuodelle 2022 12,9 milj. euroa ja vuodelle 2023 13,8 milj. 

euroa. Esitetyt jäsenkuntien maksuosuudet ilmenevät 

lausuntopyynnöstä.  

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten perussopimuksen 

talousarviota käsittelevän 18 §:n 5 momentin mukaan 

toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon 

voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on hyväksyttävä 

talousarviovuoden aikana ja niihin on haettava jäsenkuntien 

lausunnot.  

 

Kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa, hyväksyvätkö 

jäsenkunnat jäsenkuntien maksuosuudet lausuntopyynnössä 

esitetyn mukaisina. Vuoden 2021 osalta kuntien välinen jako on 

sitova ja vuosien 2022 -2023 kuntien väliset suhteet voivat muuttua 

erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan suhteen sekä kuntien 

välisen laskennallisen käytön muuttuessa.  

 

Jäsenkuntia pyydetään lausumaan asiasta 7.12.2020 klo 20.00 

mennessä. Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida.  

 

Lausuntopyynnön määräpäivän taustalla on Eksoten hallituksen ja 

valtuuston kokousten aikataulut talousarvion vahvistamisen takia.  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitukselle toimitetaan annettava lausuntoehdotus 

kokouksen alkuun mennessä. 

 

 Päätös Lemin kunnanhallitus päätti lausuntonaan esittää seuraavaa:  

Lemin kunnanhallitus hyväksyy Eksoten esittämän maksuosuuden 

vuodelle 2021. Vuosien 2022 ja 2023 esitetyt maksuosuudet 

kunnanhallitus hyväksyy ehdollisesti.  
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Kunnanhallitus edellyttää, että jäsenkuntien ja kuntayhtymän välillä 

on jatkettava neuvotteluja vuosien 2022-2023 jäsenkuntaosuuksien 

pienentämiseksi nyt esitetystä. Lemin kunnanhallitus muistuttaa, 

että Eksoten omien lisätoimenpiteiden ja 15,5 milj. euron säästö- ja 

toimenpideohjelmien toteuttaminen on tärkeää. 

 

Kunnanhallitus toteaa myös, että se esittää kunnanvaltuustolle 7. 

lisätalousarvioon sisältyvien koronavirustestauksesta ja 

jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvauksen siirtämisen 

Eksotelle. Vuoden 2021 valtionosuuksien osalta tehtäviin 

ratkaisuihin ei kunnanhallitus ota etukäteen kantaa vaan ne 

ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

 

Merkittiin, että Kati Buuri poistui kokouksesta esteellisenä tämän 

asian käsittelyn ajaksi klo 17.37 – 17.49 (hallintolain 28 §:n 1 

momentin 4 kohta, palvelussuhdejäävi). 

 

Puheenjohtajana toimi Juha Mielikäinen. 

_______ 
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185. Valtionosuuden siirtäminen Eksotelle jäsenkuntien maksuosuuksien  

        määräytymisperusteista poiketen 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 185 

 

Valtion vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa osoitetaan 

kunnille koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien 

kustannusten korvaamiseen kertaluonteinen 350 milj. euron lisäys. 

Lemin kunnan osuus tästä valtionosuuden lisäyksestä on 130.382 

euroa.  

 

Etelä-Karjalan alueella koronaviruksen testauksesta ja 

jäljittämisestä vastaa Eksote. Kuntayhtymän omistajaohjausta 

toteuttavassa kuntajohtajien neuvottelukunnassa on linjattu, että 

jäsenkunnat siirtävät testausmääriin perustuvan valtionosuuden 

lisäyksen Eksotelle. Lisäys siirretään niillä maksuperusteilla, jotka 

ovat lisävaltionosuuden maksuperusteena riippumatta jäsenkuntien 

maksuosuuksien määräytymisperusteista tai jäsenkunnan hyväksi 

tosiasiallisesti tulleista suoritteista. Eksoten 2021 

talousarvioehdotus on valmisteltu tältä pohjalta. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtion vuoden 2020 

seitsemänteen lisätalousarvioon perustuva 130.382 euron 

valtionosuuden kertaluonteinen lisäys siirretään Eksotelle 

jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteista poiketen 

sellaisenaan. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy 

vuoden 2020 talousarvioon seuraavan muutoksen: 

- lisätään valtionosuuksiin 130 382 euroa (kp 7000, kirjanpidon 

tili 7520) 

- lisätään avustusmenoihin 130 382 euroa (kp 1461 Eksote, 

kirjanpidon tili 6050 avustukset) 
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Merkittiin, että Kati Buuri poistui kokouksesta esteellisenä tämän 

asian käsittelyn ajaksi klo 17.56 – 17.58 (hallintolain 28 §:n 1 

momentin 4 kohta, palvelussuhdejäävi). 

 

Puheenjohtajana toimi Juha Mielikäinen. 

_______ 
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186. Kutilan kanava Oy:n perustaminen 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 186 

 

Etelä-Karjalan liitto on toimittanut 26.11.2020 oheisen pyynnön 

Lemin kunnalle Kutilan kanava osakeyhtiön perustamiseen ja siihen 

mukaan ryhtymiseksi.  

 

Perustettavan yhtiön osakepääomaksi esitetään 500.000 euroa, 

joka jakaantuisi seuraavasti: Taipalsaaren kunta 225.000 euroa, 

Lappeenrannan kaupunki 225.000 euroa ja loput 50.000 euroa 

jaetaan mukaan lähtevien vähemmistöosakkaiden kesken erikseen 

sovittavilla jakosuhteilla.  

 

Ennakkotietojen mukaan Puumala on ilmoittanut kiinnostuksensa 

olla mukana jollain euromäärällä ja Savitaipaleen kanta on myös 

aiemmin ollut varovaisen mahdollinen mukaan tuloon, mikäli 

mukaan lähtee myös muita kuntia.  

 

Lemin kunnalta toivotaan 15.000 euroa perustettavan yhtiön 

pääomitukseen ja 30.000 euroa kanavainvestointiin.  Kirjeen 

mukaan kolmen prosentin omistusosuus tarkoittaa enimmillään noin 

4.200 euron vuotuisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia.  

 

Kunnanvaltuustoilta toivotaan alustavia päätöksiä osakeyhtiön 

osakkuudesta sekä varautumisesta investointiin tarvittavaan 

kuntarahoitukseen. Etelä-Karjalan liitto pyrkii osaltaan siihen, että 

valtion ja/tai muu hankerahoitus on mahdollisimman suuri, jotta 

kuntien omarahoitusosuus voisi olla myös esitettyä pienempi. Mutta 

sen varaan ei tässä vaiheessa voida päätöksentekoa rakentaa.  

 

Etelä-Karjalan liitto pyytää kannanottoa 11.12.2020 mennessä 

Lemin kunnan kiinnostuksesta tulla vähemmistöosakkaaksi Kutilan 

kanava osakeyhtiöön ja osallistua sen rahoitukseen. 

 

Oheisena Etelä-Karjalan liiton kirje 26.11.2020 

 

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

 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Päätösehdotus annetaan 

kokouksessa. 

 

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus ei näe perusteita muuttaa 9.11.2020 § 173 tekemää 

päätöstä. 

 

Lemin kunta ei ole mukana Kutilan kanava -hankkeessa. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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187. Hallintosääntö 1.1.2021 alkaen 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 187 

 

Lemin kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

29.5.2017. Hallintosääntöön on sen jälkeen tehty päivityksiä esille 

tulleiden muutostarpeiden myötä.  

 

Kunnan muutaman viimeisen vuoden toiminnalliset muutokset ovat 

vaikuttaneet aiempiin virkarakenteisiin. Osa viroista on tullut 

tarpeettomiksi alueellisesti hoidettujen toimintojen takia. Kunnan 

toimintoja on kaikilta osin tarkasteltu uudella tavalla ja tehtävä- ja 

vastuujakoja on esitettävässä hallintosäännössä jaettu pyrkien 

toimimaan olemassa olevien taloudellisten resurssien puitteissa. 

Vuoden 2019 aikana todettiin, että hallintosääntö on syytä päivittää 

kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.  

 

Merkittävimpiä muutoksia hallintosäännössä ovat toimivallan jaossa 

tapahtuneet muutokset hallintopalvelujen ja teknisten palvelujen 

toimialojen kesken sekä toimivallan jakaminen sivistyspalvelujen 

toimialan sisällä. Hallintopalvelujen alueelta on siirretty teknisen 

toimialalle mm. rakennusten vuokraaminen. Hallintopalvelujen ja 

teknisten palvelujen toimivalta on pyritty kirjaamaan 

hallintosääntöön siten, että toimivalta on siellä missä luonnollisesti 

on asiaan liittyvää osaamista. Näin toimien poistetaan 

päällekkäisyyttä. Sivistyspalvelujen toimialalla toimialajohtajan 

toimivaltaa käyttävät jatkossa rehtori perusopetuksen osalta, 

varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatuspalvelujen osalta ja 

kunnanjohtaja muiden sivistystoimen tulosalueiden osalta. 

Kokonaiskoordinaatio sivistystoimessa on kunnanjohtajalla.  

 

Luvussa 16 esitetään kokouksista ja luottamustehtävien hoidosta 

maksettavat korvaukset 1.1.2021 alkaen. Palkkiorakenteeseen ei 

ole tehty muutamaa täsmennystä lukuun ottamatta merkittäviä 

muutoksia. Taksoihin on tehty vähäiset korotukset. Jatkossa 

taksoihin tehdään 147 §:n mukaisesti tarkistukset talousarviossa 

yleisperusteluosassa tehtävällä päätöksellä aiemman käytännön 

mukaisesti.  
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Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen 1 §:ssä luetellut muut ohjeet 

tullaan päivittämään kiireellisyysjärjestyksessä vuoden 2021 aikana.  

 

Hallintosääntöä on käsitelty luottamushenkilöiden toimesta 

virkamiesvalmistelun jälkeen kunnanhallituksen valitsemassa 

hallintosääntötyöryhmässä marraskuun 2020 aikana. 

Hallintosääntötyöryhmän esitys uudeksi hallintosäännöksi on 

esityslistan ohessa. Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosääntöä 

kokouksessa 3.12.2020. Mikäli siinä käsittelyssä tulee jotain 

olennaista muutostarvetta esille, tuodaan asia tiedoksi ja 

tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallitukselle. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää, että  

- kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön 

voimaan 1.1.2021.  

- uuden hallintosäännön tullessa voimaan kumoutuu aiempi 

hallintosääntö sekä kaikki aiemmat säännöt ja päätökset, 

jotka ovat ristiriidassa uuden hallintosäännön kanssa 

- hallintosäännön hyväksymisen myötä kunnanvaltuusto 

hyväksyy, että talous- ja hallintojohtajan, maaseutusihteerin, 

sivistystoimenjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, kanslistin, 

maankäyttöinsinöörin sekä keskusarkistonhoitajan virka 

lakkautetaan ja että varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen 

virkanimike muutetaan varhaiskasvatusjohtajan 

virkanimikkeeksi.  

 

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen hallintosääntöluonnoksen 56 §:ään 

tehtiin täydennys tietosuoja-asetukseen liittyvällä viittauksella. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen em. täydennyksellä. 

 _______ 
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188. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 188 

 

Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelma päätyy 56.200 euron 

ylijäämäiseen tulokseen. Taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 

ylijäämän taso on vuosittain hieman enemmän kuin vuonna 2021. 

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.  

 

Kuluvan vuoden aikana yleistä talouden tilannetta on voimakkaasti 

heikentänyt koronaviruksen aiheuttamat lisäkustannukset ja 

menetykset verotuloissa. Koronavirustaudin vaikutukset tulevat 

olemaan negatiivisia tuleville vuosille, vaikka rokotteen avulla taudin 

leviäminen saataisiin estettyä.  

 

Eksoten kustannuskehitys ei pysy vuosi sitten sovitulla 1,5 % 

kustannusnousu-uralla. Takautuvasta palkkaratkaisusta aiheutuu 

kuluvalle vuodelle merkittävä kululisäys, joka kerättäneen ensi 

vuonna kunnilta jäsenosuuksissa.  

 

Talousarvio on laadittu realistisesti keskittyen siihen, että 

lakisääteiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti. Uusina toimina on 

esitetty lainsäädännön edellytysten täyttämiseksi 

asiahallintatietojärjestelmän käyttöönotto alkaen vuonna 2021 sekä 

IT-palveluiden siirto Meita Oy:öön. Perusopetuspalveluiden tai 

varhaiskasvatuspalveluiden osalta merkittäviä toiminnallisia 

muutoksia ei ole tiedossa.  
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Hankerahoja pyritään hyödyntämään jokaisella toimialalla 

mahdollisuuksien mukaan ja näillä on erityisesti lisäresurssia 

mahdollistava vaikutus juuri varhaiskasvatukseen sekä 

perusopetukseen.  

 

Investointien kokonaismäärä on 511.000 euroa vuonna 2021 ja se 

alittaa suunnitelmapoistojen määrän. Merkittävimpiä 

investointiesityksiä ovat peruskunnallistekniikan rakentamisen 

aloittaminen Tuomelankangas 3. –alueelle (100.000 €) 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 700.000 euroa.  

Lainoja lyhennetään lyhennyssuunnitelmien mukaan 926.012 euroa. 

Lainojen lyhennysohjelmia tullaan tarkastelemaan vuoden 2021 

aikana mm. Eksoten jäsenmaksujen nousun takia. Tämä 

edellyttänee valtuustolta lisäpäätöksiä vielä kevättalven 2021 

aikana. 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 25.11.2020 ja 

tekninen lautakunta käsittelee 26.11.2020.  

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen 3.12.2020. 

 

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman 

aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle ja julkaistaan teknisen 

lautakunnan käsittelyn jälkeen 27.11.2020.  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 

talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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189. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ELY-keskuksen valitukseen  

 

Kunnanhallitus 24.8.2020 § 119   

 

Lausuntopyyntö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valituksen 

johdosta  

 

Itä-Suomen hallinto-oikeudelta on 30.7.2020 saapunut 

lausuntopyyntö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jättämään 

valitukseen, joka koskee Lemin kunnanvaltuuston 15.6.2020 § 21 

tekemää päätöstä Kivijärven osayleiskaavan muutoksista.  

 

ELY-keskus vaatii, että Lemin Kivijärven rantaosayleiskaavan 

muutos kumotaan siltä osin, kun se koskee kiinteistöä Kiviharju 416-

435-1-40. Vaatimuksen perusteet ovat esityslistan liitteenä olevassa 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyynnössä. Vastine 

liitteineen on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään 11.9.2020.  

 

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

 

Kunnanjohtajan ehdotus 

  

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja 

allekirjoittamaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden pyytämän 

lausunnon.  

 

Päätös  Hyväksyttiin.  

 

Lisäksi päätettiin, että lausunto toimitetaan sähköpostilla 

kunnanhallitukselle tiedoksi ennen sen lähettämistä hallinto-

oikeudelle. Lausunto tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen 

virallisesti tiedoksi. 

_______ 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 132 

 

Kunnanjohtaja on valmistellut ja allekirjoittanut lausunnon, joka on 

toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostilla 3.9. ennen lausunnon 

lähettämistä hallinto-oikeudelle.  
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Lausunto laadittiin yhteistyössä Karttaako Oy:n kanssa. 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

   Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedoksi.  

 

 Päätös Hyväksyttiin.  

  _______ 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 189 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 23.11.2020 antanut päätöksen, jolla 

ELY-keskuksen valitus on jätetty tutkimatta. Päätös liitteenä. 

 

”Hallinto-oikeus toteaa, että arvioitaessa ELY-keskuksen 

valitusoikeutta, on kiinnitettävä huomiota siihen, onko kysymyksessä 

sellainen kaavapäätös, jossa on käsitelty vaikutuksiltaan 

valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista asiaa. ELY-

keskuksen valituksessa on katsottu, että rantarakennusoikeuden 

siirtäminen kunnan alueelta toisen kunnan alueelle on 

toimintatapana vaikutuksiltaan ainakin maakunnallisesti merkittävä 

asia. Hallinto-oikeus toteaa, että lain esitöissä on esimerkkeinä 

vaikutusten merkittävyydestä esitetty lähtökohtaisesti kaavan 

konkreettisia vaikutuksia joko alueen luontoarvojen tai muiden 

olosuhteiden johdosta taikka kaavan laajalle ulottuvien vaikutusten 

johdosta. Lain esitöissä ja oikeuskäytännössä esitetty huomioon 

ottaen hallinto-oikeus arvioi, että ELY-keskuksen valitusoikeutta 

arvioitaessa on otettava huomioon lähinnä valituksenalaisen 

kaavaratkaisun vaikutuksia. Hallinto-oikeus arvioi, ettei tämän 

yksittäisen kaavaratkaisun kohdalla voida arvioida olevan 

merkittäviä maakunnallisia tai valtakunnallisia vaikutuksia 

pelkästään sillä perusteella, että kysymyksessä on ELY-keskuksen 

käsityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain virheellinen tai 

vakiintuneesta käytännöstä poikkeava tulkinta.  

 

Arvioitaessa valituksenalaisen kaavapäätöksen vaikutuksia ja niiden 

merkittävyyttä on tarkasteltava valituksenalaisen päätöksen laatua 

ja laajuutta sekä vaikutuksia kokonaisuutena.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että valituksessa on kysymys yksittäisen, 

tavanomaiseen tarkoitukseen käytettävän rakennuspaikan 

osoittamisesta suunnittelualueelle. Asiassa esitetystä selvityksestä 

ei ilmene, että kyseisellä alueella olisi erityisen arvokkaita 

luontoarvoja tai muita kaavoituksessa erityisesti huomioon otettavia 

seikkoja. Hallinto-oikeus arvioi, että kaavamuutoksen 

pienimuotoisuus ja alueen olosuhteen huomioon ottaen 

kaavamuutosta ei sen laadun tai laajuuden puolesta voida pitää 

rantarakentamisen tai maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen kannalta vaikutuksiltaan valtakunnallisena tai 

maakunnallisestikaan merkittävänä. 

 

Kysymyksessä oleva yleiskaavamuutoksen hyväksymistä koskeva 

päätös ei edellä lausutuilla perusteilla ole maankäyttö- ja 

rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaikutuksiltaan 

valtakunnallinen tai merkittävä maakunnallinen asia, eikä ELY-

keskuksella siten ole oikeutta valittaa päätöksestä valituksessa 

esitetyillä perusteilla.”  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi 

valtuustolle. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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190. Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 190 

 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksessa on sovittu että kunnanjohtajan 

työn painopistealueet perustuvat valtuuston hyväksymään 

kuntastrategiaan. Kunnanjohtajan työn tavoitteet määritellään 

kuntastrategian ja vuosittaisen talousarvion toiminta- ja 

taloussuunnitelman pohjalta osana vuosittain käytävää 

kehityskeskustelua. Johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus 

hyväksyy kunnanjohtajan vuosittaiset painopistealueet ja tavoitteet.  

 

Kehityskeskustelu on käyty 11.11.2020 kunnanjohtajan ja 

kunnanhallituksen puheenjohtajien kesken. Keskustelussa on 

sovittu, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat 

kuntastrategiasta johdetut tavoitteet. Painopistealueena korostuvat 

talouden tasapainottaminen, asukkaiden hyvinvointi sekä 

palveluiden järjestäminen. Tavoitteiksi esitetään 

 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä seurannan prosessin 

selvittäminen ja selkeyttäminen. Kuvataan, miten tähän liittyviä 

asioita Lemillä viedään eteenpäin ja edistetään. Myös työnjaon 

selkeyttäminen, ketkä valmistelevat ja raportoivat asiat 

kunnanhallitukselle ja raportoinnin aikataulu yms. 

- talouden tasapainottaminen  

o sivistystoimen talouteen perehtyminen syvällisemmin 

o kunnan talouden realiteettien selvittäminen ja tuominen 

päättäjille tiedoksi. Kunnan talouden tilaan vaikuttavat 

erityisesti mm. koronaepidemia ja sotemaakuntauudistus 

- perustoimintojen/-palvelujen ylläpitäminen ja eteenpäin vieminen.  

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön 130 §:n nojalla, että tämä 

asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 

viranhaltijan esittelyä. 

 

 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 30.11.2020         383 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus hyväksyy 11.11.2020 käydyssä keskustelussa 

sovitut edellä selostusosassa selvitetyt painopistealueet ja 

tavoitteet.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää saattaa hyväksytyt painopistealueet 

ja tavoitteet tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

         

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että kunnanjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä 

tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.59 – 19.17 (hallintolain 28 §:n 1 

momentin 3 kohta, intressijäävi). 

 

Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi Kati Buuri. 

_______ 
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191. Kiinteistö Oy Lemin Männikkö osakkeiden myynti 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 191 

 

Kunta on saanut omistukseensa osakehuoneiston Kiinteistöyhtiö 

Lemin Männikkö- nimisestä yhtiöstä. Osakkeet oikeuttavat 53 m2 

asuinhuoneiston hallintaan osoitteessa Toukkalantie 1, Lemi. 

Osakehuoneisto on osa käyttötarkoituksella rajattua testamenttia.   

 

Kunnalla ei ole tälle osakehuoneistolle käyttöä ja se esitetään 

myytäväksi. Myynnistä saatavat varat käytetään Valtiokonttorin 

ehtojen mukaisesti etsivää vanhustyötä toteuttavaan toimintaan. 

Myynti hoidetaan omana työnä, ilmoitukset laitetaan kunnan 

kotisivuille, Länsi-Saimaan Sanomiin ja tori.fi –sivustolle. Tarjoukset 

pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa 5.1.2021 klo 12.00 

mennessä. Asuntoon järjestetään näyttöjä sopimuksen mukaisesti 

koronavirusepidemia huomioiden. Kunnanhallitus pidättää itsellään 

oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.  

 

Hallintosäännön mukaisesti tällaisen irtaimen omaisuuden 

myynnistä päättää kunnanhallitus. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää laittaa myyntiin selostusosassa kuvatulla 

tavalla Kiinteistöosakeyhtiö Lemin Männikkö- nimisen yhtiön 

osakkeet nro 376-430, jotka oikeuttavat 53 m2:n asuinhuoneiston 

hallintaan osakkeessa Toukkalantie 1, Lemi.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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192. Perhepäivähoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi ja  

        vakinaisessa työsuhteessa olevan perhepäivähoitajan siirtäminen    

        varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen 

 

Sivistyslautakunta 25.11.2020 § 67  

 

Vakinaisessa työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja on saanut 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden vuonna 2000 ja on 

sen jälkeen toiminut useita jaksoja päiväkodissa varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajana. Henkilön toiveena on, että hänet siirretään 

lastenhoitajan toimeen toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen. Toimintakauden 2020-2021 hän on toiminut 

Päiväkoti Oravapesän varhaiskasvatuksen lastenhoitajana pienten 

ryhmässä ja siellä on tarvetta tulevaisuudessakin. 

Perhepäivähoitoyksikön perustamiseen ei ole tarvetta ja päiväkodin 

pienten ryhmän henkilöstössä tulee välttää muutoksia. 

Talousarvioon varataan määräraha varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajan toimeen.  

 

(valm. varhaiskasvatuspalveluiden esimies Mia Kivinen puh. 040 

545 0325) 

 

Vt. sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa muuttaa 

perhepäivähoitajan toimi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

toimeksi 1.1.2021 alkaen.  Anniina Redsven siirretään kyseessä 

olevaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen 1.1.2021 

alkaen. Hän on antanut siirrolle suostumuksensa. Koeaikaa ei 

käytetä, koska henkilö on työskennellyt vastaavassa tehtävässä 

Lemin kunnassa yli puolen vuoden ajan. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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Kunnanhallitus 30.11.2020 § 192 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn muutoksen sivistyslautakunnan 

esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 

 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 30.11.2020         387 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

193. Ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 193 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 

ajankohtaisista asioista. 

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan selvityksen 

ajankohtaisista asioista: 

 

- ajankohtaiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset 

- kunnanhallituksen kokousta ei mahdollisesti ole 7.12., mutta 

sen sijaan päätettiin kunnanhallituksen kokoukset 21.12. ja 

18.1.2021 

- kunnanvirasto 1 myyntiin liittyvä valmistelutilanne 

_______ 
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194. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 194 

 

  Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

1. Eksote 

o Hallituksen pöytäkirja 25.11.2020 

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

o Hallituksen pöytäkirja 19.11.2020 

 

(valm. hallinnon asiantuntija Marjo Ruokoniemi, p. 040 067 5635) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen 

tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin 

toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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195. Määrärahan siirto  

 

Tekninen lautakunta 26.11.2020 § 35 

 

Vesi- ja viemärilaitokselle on kuluvan vuoden talousarvioon varattu 

alkaloinnin kehittämiseen viidentoistatuhannen euron (15 000) 

investointimääräraha. 

  

Määräraha varattiin, koska Kuukanniemen vedenottamolla on tarve 

kehittää talousveden alkalointia. Määräraha oli tarkoitus käyttää 

vedenottamon prosessimuutoksen suunnitteluun. Tämä 

suunnittelutyö tehdään omana työnä, eikä siitä siten synny kuluvalle 

vuodelle lisäkustannuksia.  

 

Vesi- ja viemärilaitoksen verkostokorjauksiin ei ole kuluvan vuoden 

talousarviossa määrärahaa. Verkostoon liittyviä korjaustarpeita on 

kuitenkin esiintynyt. Esimerkkinä Juuresahon paineen-

korotusaseman automaation päivitystarve.  

 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 

 Teknisen johtajan päätösehdotus  

 

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -

valtuustolle, että vuoden 2020 talousarviossa alkaloinnin 

kehittämiseen varatun viidentoistatuhannen euron (15 000) 

investointimäärärahan käyttötarkoitus vaihdetaan vesi- ja 

viemärilaitoksen verkostokorjauksiin.  

  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 195 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2020 talousarviossa alkaloinnin kehittämiseen varatun 

viidentoistatuhannen euron (15 000) investointimäärärahan  
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käyttötarkoitus vaihdetaan vesi- ja viemärilaitoksen 

verkostokorjauksiin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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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: 182 – 191, 193 - 195 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 181, 192 

 

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: 181, 192 
 
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 – 17.00 

• 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. 

 

 


