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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
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KOKOUSAIKA Maanantai 27.9.2021 klo 18.00 – 18.13 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskuksen auditorio 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Holopainen Petteri  Okko Veli-Pekka pois § 55 
Junni Antti   Ovaskainen Jarkko 
Junnikkala Mika  Penttilä Arto 
Kahelin Jari  Rings Mervi pois § 55 
Karhu Anu   Stoor Jussi 
Konttinen Tuula  Taipale Henri 
Laitinen Sonja  Talka Seppo 
Laurikainen Ritva  Tapanainen Matti pois § 55 
Makkonen Esa  Tölski Jarmo 
Mielikäinen Juha pj.  Värtö Nina pois § 55 
Nisonen Lasse 
 
Varajäsenet: 
Husu-Tuuliainen Tarja § 55 klo 18.10-18.12 
Rikula Taru § 55 klo 18.10-18.12 

  

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Vesterlund Tommy Pöytäkirjanpitäjä, vs. kunnanjohtaja 
   Rousku Anne Rehtori 
   Kivinen Mia Varhaiskasvatusjohtaja 
   Ruokoniemi Hanna Hallinnon asiantuntija 
      

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 

ASIAT §:t 53 - 57 

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

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Mika Junnikkala ja Sonja Laitinen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä (pois § 55) 
Pöytäkirjanpitäjä § 55 

 
 

Juha Mielikäinen           Tommy Vesterlund  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet ovat samalla 
varustettu nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 30.9.2021  

Allekirjoitukset 

 
 
Mika Junnikkala  Sonja Laitinen  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 
 

Lemillä 30.9.2021 

Virka-asema 

 
 

 
Hallinnon asiantuntija  Hanna Ruokoniemi  
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53. Kunnanjohtajan valinta 
 
Kunnanhallitus 12.7.2021 § 114 
 

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

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

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

  
Päätös Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti yksimielisesti 

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

 
Kunnanvaltuusto 19.7.2021 § 26 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

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

 
Kunnanhallitus 9.8.2021 § 145 
 

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

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

 
Jatkovalmistelua varten on syytä valita valmisteluryhmä. 

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

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

 
Päätös Merkittiin tiedoksi suoritetut toimenpiteet. 
 

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

  _______ 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 167 
 

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

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

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

 
Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että 

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

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

 
 
Kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 53 
 

Päätös Lemin uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti kasvatus- ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri Kati Rekola 1.12.2021 alkaen tai 
sopimuksen mukaan. 

 
Jussi Stoor ei osallisuusjäävinä osallistunut tämän pykälän 
käsittelyyn (poissa klo 18.04-18.06). 

 
 

Jakelu Kunnanjohtajahakijat 
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54. Lausunto arviointikertomuksen johdosta 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 169 
 

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

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle liitteessä esitetyn 
lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_______ 
 
 
Kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 54 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

Liite Arviointikertomuslausunto 2020  
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55. Takaushakemus, Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 173 
 

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

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

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

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_______ 
 
 
Kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 55 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

Veli-Pekka Okko, Mervi Rings, Matti Tapanainen, Nina Värtö sekä 
Tommy Vesterlund eivät palvelussuhdejääveinä osallistuneet 
tämän pykälän käsittelyyn (pois klo 18.10-18.12). Varajäseninä 
tämän pykälän käsittelyyn osallistuivat Tarja Husu-Tuuliainen ja 
Taru Rikula. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn aikana 
toimi puheenjohtaja Juha Mielikäinen. 

 
 

Jakelu Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot 
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56. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 56 
 
 Päätös Ei kiireellistä käsittelyä vaativia asioita. 
 
 
 
 
57. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 57 
 
 Päätös Ei ilmoitusasioita. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
 
Pykälät 56, 57 
 
 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 

Viranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Viranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 
PL 1744, 70101 Kuopio 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät    53, 54, 55   Valitusaika 
     30 päivää 
 
 
 
 

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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                              Liitetään pöytäkirjaan 
                              

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 
kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postisoite  Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus 
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle                           Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

