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KOKOUSAIKA Maanantaina 7.2.2022 klo 15.00–15.32 

 
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Toukkalantie 5 + Teams -etäyhteys 

 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Tapanainen Matti puheenjohtaja 
Talka Seppo  varapuheenjohtaja 
Rikula Taru  jäsen (Teams) 
Tuomi Paula  jäsen  
Olkkonen Eila  jäsen, saapui 15.03 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 

Savolainen Jesse hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 
 
ASIAT 

 

§ 1–2 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi   
 valittiin Paula Tuomi ja Taru Rikula. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä  

 
 
 
Matti Tapanainen  Jesse Savolainen 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 7.2.2022 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Paula Tuomi  Taru Rikula 

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 
 

 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 8.2.2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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1. Läsnäolo ja esittely tarkastuslautakunnan kokouksessa 

 

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 § 10 

 

Hallintosäännön 68 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 

puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja 

lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 

läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin 

päättäessä. 

 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan 

kokouksiin. 

 

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman 

viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 

Ehdotus Tarkastuslautakunta toteaa hallintosäännön 68 §:n mukaisen 

läsnäolo- ja esittelykäytännön. 

 

Päätös Todettiin. Kokoussihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Hanna 

Ruokoniemi. 

 _______ 

 

Tarkastuslautakunta 7.2.2022 § 1 

 

Tarkastuslautakunnan kokoussihteeriksi aiemmin valittu hallinnon 

asiantuntija Hanna Ruokoniemi ei ole enää Lemin kunnan 

palveluksessa. Hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö 

kokoussihteeriksi. 

 

 Päätösehdotus 

 

Tarkastuslautakunta valitsee uudeksi kokoussihteeriksi / 

pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteerin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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2. Tilintarkastajan valinta vuosille 2022–2025 

 

Tarkastuslautakunta 21.9.2021 § 20 

 

Tilintarkastuspalvelujen sopimuskausi loppuu tarkastuskauteen 

2021. 

 

Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon 

ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on 

määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. 

Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. 

 

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan 

tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua 

tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. 

 

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden 

tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän 

laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset 

riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on 

kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. 

 

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole 

vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.  

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee 

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle. 

 

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää aloittaa tilintarkastuspalvelujen 

kilpailutuksen tilintarkastuskausille 2022–2026. 

 

Päätös Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa tilintarkastuksen 5 

vuodeksi vuosille 2022–2026. Pyydetään tarjoukset kolmelta 

tilintarkastusyhteisöltä. 

 _______ 
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Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 25 

 

Ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt tarjoukset 

kolmelta tilintarkastusyhteisöltä. Päätetään tilintarkastusyhteisö 

vuosille 2022–2026. Saapuneet tarjoukset tuodaan kokoukseen. 

 

Päätös Tarjoukset pyydetään seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä: BDO Oy, 

Mikkelin Tilintarkastus Oy ja KPMG Oy Ab. Tarjoukset käsitellään 

seuraavassa kokouksessa. 

 _______ 

 

Tarkastuslautakunta 7.2.2022 § 2 

 

Määräaikaan mennessä on saapunut tarjoukset BDO Audiator 

Oy:ltä ja Mikkelin tilintarkastus Oy:ltä. Saadut tarjoukset ovat 

tarjouspyynnön mukaisia. 

 

Molemmat tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä asetetut 

soveltuvuusvaatimukset. Liitteenä tarjousvertailu. 

 

Asian aiemmissa käsittelyissä on ollut virheellisesti vuosiluvut 

2022–2026, joille tilintarkastusyhteisö valitaan. Tarjouspyynnössä 

tilintarkastusyhteisöä on haettu neljäksi vuodeksi vuosille  

2022–2025.  

 

 Päätösehdotus 

 

  Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Kokouksessa tehty päätösehdotus 

 

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

 

1. tilintarkastusyhteisön toimikauden pituus on neljä vuotta 

2. saatujen tarjousten sekä tarjouspyynnössä määriteltyjen 

valintakriteerien perusteella Lemin kunnan hallinnon ja talouden 

tarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosille 2022–2025 valitaan 

BDO Audiator Oy 
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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: 1–2 

 

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

 

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 tarkastuslautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 
 
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. 

 

 

 

 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
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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. 

 

 


