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37. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma   

       vuosiksi 2020 - 2022 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 37 

 
Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 119 antanut toimielimille ohjeen 
talousarvioehdotukseksi vuodeksi 2020 ja 
taloussuunnitelmaehdotukseksi vuosiksi 2020 - 2022. 
Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 2.12.2019 ja 9.12.2019. 
Kunnanvaltuustolle talousarvio esitetään päätettäväksi 
19.12.2019 kokouksessa. 
 
Tulevan vuoden talousarviovalmistelu on ollut poikkeuksellinen. 
Lemin kunnassa käynnissä oleva YT-prosessi on vaikuttanut 
talousarviovalmisteluun ja aikatauluun. Yhteistoimintamenettelyn 
vaikutusten johdosta talousarvion valmistelu ja vaikutusten 
arviointi on vielä kesken. 
 
Teknisen toimen talousarvio pohjautuu siihen, että lakisääteiset 
palvelut pystytään toteuttamaan nykytason mukaisesti siten, että 
vuoden 2019 talousarvio ei kasva. Teknisen toimen 
investointiesitys vuodelle 2020 on liitteessä 1. 
 
Kunnanhallituksen 19.8.2019 § 119 päätöksen mukaan 
toimielimillä on mahdollisuus tarkentaa käyttösuunnitelmaa 
15.2.2020 asti valtuuston päättämän talousarvion pohjalta. 
Talousarviovalmistelu vuodelle 2020 on liitteessä 2. 
  
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund puh. 0400 150 651) 

 
Teknisen johtajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarviovalmistelun 
vuodelle 2020 tulosaluetasolla. Talousarviovalmistelu jatkuu 
edelleen ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 tarkentuu 
myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  _________  
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38.  Talouden seuranta 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 38 

  

Tekninen lautakunta kävi läpi teknisen toimen talouden tilanteen 

1.1. – 31.10.2019 (liite 3.) 

 

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

Teknisen johtajan päätösehdotus  

 

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 _________ 
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39.  Määrärahamuutos 

 

Kunnanhallitus 21.10.2019 § 159 

 

Koulukeskuksen läheisyydessä sijaitsevan ns. vanhan kuntosalin 

käyttötarkoituksen ratkaisemiseksi olisi syytä suorittaa 

rakenteiden purkuja, jotta nähdään onko rakennus korjattavissa. 

Tähän on arvioitu kuluvan 10.000 euroa. Purkukustannukset eivät 

ole aktivoitavia investointimenoja vaan käyttötalouden kulua. 

Tämän ja käyttötarkoituksen muutoksen takia esitetään 

määrärahasiirtoa investointiosasta käyttötalouteen seuraavasti 

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

4603). 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2019 talousarviossa siirretään 10.000 euroa investointiosasta 

koulukeskuksen korjauskohteet kustannuspaikalle 5575 muut 

kiinteistöt tilille 5240 rakennusten ja alueiden kunnossapito. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 

 

Kunnanvaltuusto 4.11.2019 § 58 

 

 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

_________ 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 39 

 

 Teknisen johtajan päätösehdotus  

 

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahamuutoksen tiedoksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 _________ 
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40.  Ajankohtaisia asioita 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 40 

 

- säästötoimenpiteet  

- muut asiat 

 

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

Teknisen johtajan päätösehdotus  

 

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi. 

 

Päätös Merkittiin asiat tiedoksi. 

  _________  
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41. Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 21 / 2019 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 41 

 

Lemin kunnan jäsen Jussi Stoor on hakenut 12.11.2019 oikaisua 

teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 21 Työntekijän 

irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. 

Päätöksestä ei löydy päiväystä, mutta päätös on asetettu 

nähtäväksi 12.11.2019.   

 

Lisäksi Stoor vaatii oikaisua kohtaan Päätös: ”Lain ja 

työehtosopimuksen mukaiset työnhakuvapaa, vuosilomat ja 

työaikasaldokertymät huomioidaan pidettäväksi jäljellä olevan 

palvelussuhteen aikana, eikä niistä suoriteta erikseen korvausta”, 

koska päätös on lainvastainen.  

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan vuosilomasta 24 päivää on 

sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta 

(talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden 

alkuun mennessä. Irtisanomisaikana kesälomakausi ei ole vielä 

alkanut, joten jäljellä olevan palvelussuhteen aikana ei voida 

velvoittaa pidettäväksi vuosilomia kuin vuosilomalain 

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

täytyy antaa lomakorvauksen muodossa eli rahana.  

 

Kolmantena asiana oikaisuvaatimuksessa oli pyydetty teknistä 

lautakuntaa selvittämään viranhaltijapäätöksen 

selostuskohdassa mainittua ”Ennen irtisanomista työnantaja on 

selvittänyt mahdollisuudet sijoittua Lemin kunnassa muihin 

tehtäviin”, että miten mahdollisuudet on selvitetty kun kunta 

työnantajana ei ole sitä työntekijälle selvittänyt. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely: 

 

Viranhaltijapäätös on annettu irtisanottavalle henkilölle kolmen 

muun henkilön läsnä ollessa 11.11.2019. Viranhaltijapäätöksessä 

on viitattu päätöksen liitteenä annettavaan erilliseen 

irtisanomisilmoitukseen. Irtisanomisilmoituksessa on päivämäärä 

11.11.2019 kolme kertaa.  
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Hallintolain 51§:n mukaan viranomaisen on korjattava 

päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 

jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen 

eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.  

 

Koska kyseessä on em. lain kohdan mukainen virhe, ehdotetaan 

tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että päätöksen päivämäärä on päätöksen liitteen 

mukainen päivämäärä 11.11.2019.  

 

Oikaisuvaatimuksen toisen osan, eli vuosiloman osalta on saatu 

KT Kuntatyönantajalta seuraava vastaus: 

 

Vuosilomaa voi määrätä irtisanomisajalle siten kuin muutoinkin 

kyseiseen ajankohtaan voisi määrätä vuosilomaa pidettäväksi.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 31.3.2019 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi ennen 2.5.2020.  

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 31.3.2020 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2020 (kesäloman 

osuus) ja talviloman osuuden osalta aikaisintaan 1.10.2020.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020 - 31.3.2021 lomaa voidaan 

määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2021.  

 

Sopimalla lomia voidaan pitää vapaammin.  

 

Päätöksessä on myös päätetty, että työntekijä vapautetaan 

työntekovelvoitteesta allekirjoitushetkestä lukien. Tämä 

kokonaisuus käytiin kunkin irtisanottavan kanssa läpi. 

Työnantajalla oli alkuperäisenä ajatuksena, että 

työntekovelvoitteesta vapauttaminen välittömästi antaa 

työntekijälle lisää palkallisia vapaapäiviä, mutta vastavuoroisesti 

lomat kuluvat irtisanomisaikana.  
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Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut irtisanottavan avustajana 

irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa 11.11.2019 ja jo 

tuossa tilaisuudessa he yhdessä ilmaisivat selvästi, että eivät tule 

hyväksymään em. menettelyä vuosilomien osalta. 

 

Mahdollisten muiden työtehtävien selvittämisen osalta selvitetään 

seuraavaa: 

 

Viranhaltijapäätöksestä ilmenee, että hallinnon toimialalta 

palkanlaskennan toiminnan järjestämiseksi 11.11.2019 

suoritettujen irtisanomisten jälkeen jää vakituiseen työsuhteeseen 

kaksi työntekijää. Keskusarkistonhoitajan virkaa ei täytetä 

vakituisesti, tämäkin selviää viranhaltijapäätöksen 

selostusosasta. Vastaavantyyppistä työtä tekevien joukosta on 

irtisanottu kirjanpitäjä sekä sivistystoimen kanslisti. Jäljelle ei jää 

mitään vastaavantyyppistä työ/virkatehtävää, jota voitaisiin 

tarjota. Toimialajohtajat ovat suoritettujen irtisanomisten 

yhteydessä tutkineet kunnan muut mahdolliset avoimet tehtävät, 

jotka voisivat olla mahdollisia viranhaltijapäätöksessä irtisanotulle 

ja samalla tietenkin myös kaikille muille irtisanotuille henkilöille. 

Tarkastelussa on käyty läpi kaikki kunnan tehtäväalueet mukaan 

lukien varhaiskasvatus sekä opetustoimi. Vapaita, mahdollisia 

työtehtäviä ei tällä hetkellä ole. 

 

Kahdeksan henkilön osalle syntyy merkittävä muutos työnkuvaan 

kunnassa suoritettujen irtisanomisten seurauksena. Näistä 

kahdeksasta viisi on toimistotyötä tekeviä. 

Viranhaltijapäätöksessä on selvitetty pääpiirteissään se, kuinka 

irtisanotun työtehtävät jaetaan jäljelle jäävien työntekijöiden 

kesken.   

 

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

Teknisen johtajan päätösehdotus 

 

Hallintolaki 51 §:n perusteella tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen 

päivämäärä on päätöksen liitteen mukainen päivämäärä 

11.11.2019.  
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Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksen kohteena 

olevan päätöksen vuosilomiin viittaava kohta muutetaan siten, 

että   

 

vuosilomat korvataan työntekijälle työ- ja virkaehtosopimuksen 

mukaisesti siten, että lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 

31.3.2019 kertyneet jäljellä olevat lomat määrätään pidettäväksi 

palvelussuhteen lopussa siten, että lomapäivät on pidetty 

11.3.2020 palvelussuhteen päättyessä.  Muu lomaosuus 

maksetaan rahana.   

 

Lisäksi tekninen lautakunta antaa selostuksena kursiivilla 

selostusosaan merkityn siitä miten työnantaja on selvittänyt 

mahdollisuudet sijoittua Lemin kunnassa muihin tehtäviin. 

 

 Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 

  _________ 
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42. Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 22 / 2019 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 42 

 

Lemin kunnan jäsen Jussi Stoor on hakenut 12.11.2019 oikaisua 

teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 22 Työntekijän 

irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. 

Päätöksestä ei löydy päiväystä, mutta päätös on asetettu 

nähtäväksi 12.11.2019.   

 

Lisäksi Stoor vaatii oikaisua kohtaan Päätös: ”Lain ja 

työehtosopimuksen mukaiset työnhakuvapaa, vuosilomat ja 

työaikasaldokertymät huomioidaan pidettäväksi jäljellä olevan 

palvelussuhteen aikana, eikä niistä suoriteta erikseen korvausta”, 

koska päätös on lainvastainen.  

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan vuosilomasta 24 päivää on 

sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta 

(talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden 

alkuun mennessä. Irtisanomisaikana kesälomakausi ei ole vielä 

alkanut, joten jäljellä olevan palvelussuhteen aikana ei voida 

velvoittaa pidettäväksi vuosilomia kuin vuosilomalain 

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

täytyy antaa lomakorvauksen muodossa eli rahana.  

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely: 

 

Viranhaltijapäätös on annettu irtisanottavalle henkilölle kolmen 

muun henkilön läsnä ollessa 11.11.2019. Viranhaltijapäätöksessä 

on viitattu päätöksen liitteenä annettavaan erilliseen 

irtisanomisilmoitukseen. Irtisanomisilmoituksessa on päivämäärä 

11.11.2019 kolme kertaa.  

 

Hallintolain 51§:n mukaan viranomaisen on korjattava 

päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 

jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen 

eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.  
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Hallitus 
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Koska kyseessä on em. lain kohdan mukainen virhe, ehdotetaan 

tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että päätöksen päivämäärä on päätöksen liitteen 

mukainen päivämäärä 11.11.2019.  

 

Oikaisuvaatimuksen toisen osan, eli vuosiloman osalta on saatu 

KT Kuntatyönantajalta seuraava vastaus: 

 

Vuosilomaa voi määrätä irtisanomisajalle siten kuin muutoinkin 

kyseiseen ajankohtaan voisi määrätä vuosilomaa pidettäväksi.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 31.3.2019 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi ennen 2.5.2020.  

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 31.3.2020 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2020 (kesäloman 

osuus) ja talviloman osuuden osalta aikaisintaan 1.10.2020.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020 - 31.3.2021 lomaa voidaan 

määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2021.  

 

Sopimalla lomia voidaan pitää vapaammin.  

 

Päätöksessä on myös päätetty, että työntekijä vapautetaan 

työntekovelvoitteesta allekirjoitushetkestä lukien. Tämä 

kokonaisuus käytiin kunkin irtisanottavan kanssa läpi. 

Työnantajalla oli alkuperäisenä ajatuksena, että 

työntekovelvoitteesta vapauttaminen välittömästi antaa 

työntekijälle lisää palkallisia vapaapäiviä, mutta vastavuoroisesti 

lomat kuluvat irtisanomisaikana.  

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut erään irtisanottavan 

avustajana irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa 

11.11.2019 ja jo tuossa tilaisuudessa he yhdessä ilmaisivat 

selvästi, että eivät tule hyväksymään em. menettelyä.  Kaikkien 

11.11.2019 irtisanottujen työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 

mukaan on perusteltua, että työnantaja tulee muuttamaan kaikki 

jo annetut irtisanomispäätökset vuosilomien osalta siten, että 

vuosilomat määrätään pidettäväksi edellä selostetun KT 

Kuntatyönantajien antaman selvityksen mukaisesti.  
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Se osuus vuosilomista, jota työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi 

lomana, maksetaan työntekijälle rahana.  

 

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

Teknisen johtajan päätösehdotus 

 

Hallintolaki 51 §:n perusteella tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen 

päivämäärä on päätöksen liitteen mukainen päivämäärä 

11.11.2019.  

 

Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksen kohteena 

olevan päätöksen vuosilomiin viittaava kohta muutetaan siten, 

että   

 

vuosilomat korvataan työntekijälle työ- ja virkaehtosopimuksen 

mukaisesti siten, että lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 

31.3.2019 kertyneet jäljellä olevat lomat määrätään pidettäväksi 

palvelussuhteen lopussa siten, että lomapäivät on pidetty 

11.3.2020 palvelussuhteen päättyessä.  Muu lomaosuus 

maksetaan rahana.  

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 

  _________ 
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Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

 

43. Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 23 / 2019 

 

Tekninen lautakunta 21.11.2019 § 43 

 

Lemin kunnan jäsen Jussi Stoor on hakenut 12.11.2019 oikaisua 

teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen § 23 Työntekijän 

irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. 

Päätöksestä ei löydy päiväystä, mutta päätös on asetettu 

nähtäväksi 12.11.2019.   

 

Lisäksi Stoor vaatii oikaisua kohtaan Päätös: ”Lain ja 

työehtosopimuksen mukaiset työnhakuvapaa, vuosilomat ja 

työaikasaldokertymät huomioidaan pidettäväksi jäljellä olevan 

palvelussuhteen aikana, eikä niistä suoriteta erikseen korvausta”, 

koska päätös on lainvastainen.  

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan vuosilomasta 24 päivää on 

sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta 

(talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden 

alkuun mennessä. Irtisanomisaikana kesälomakausi ei ole vielä 

alkanut, joten jäljellä olevan palvelussuhteen aikana ei voida 

velvoittaa pidettäväksi vuosilomia kuin vuosilomalain 

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

täytyy antaa lomakorvauksen muodossa eli rahana.  

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely: 

 

Viranhaltijapäätös on annettu irtisanottavalle henkilölle kolmen 

muun henkilön läsnä ollessa 11.11.2019. Viranhaltijapäätöksessä 

on viitattu päätöksen liitteenä annettavaan erilliseen 

irtisanomisilmoitukseen. Irtisanomisilmoituksessa on päivämäärä 

11.11.2019 kolme kertaa.  

 

Hallintolain 51§:n mukaan viranomaisen on korjattava 

päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, 

jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen 

eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.  
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Koska kyseessä on em. lain kohdan mukainen virhe, ehdotetaan 

tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että päätöksen päivämäärä on päätöksen liitteen 

mukainen päivämäärä 11.11.2019.  

 

Oikaisuvaatimuksen toisen osan, eli vuosiloman osalta on saatu 

KT Kuntatyönantajalta seuraava vastaus: 

 

Vuosilomaa voi määrätä irtisanomisajalle siten kuin muutoinkin 

kyseiseen ajankohtaan voisi määrätä vuosilomaa pidettäväksi.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 31.3.2019 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi ennen 2.5.2020.  

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 31.3.2020 olevat lomat 

voidaan määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2020 (kesäloman 

osuus) ja talviloman osuuden osalta aikaisintaan 1.10.2020.  

 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020 - 31.3.2021 lomaa voidaan 

määrätä pidettäväksi aikaisintaan 2.5.2021.  

 

Sopimalla lomia voidaan pitää vapaammin.  

 

Päätöksessä on myös päätetty, että työntekijä vapautetaan 

työntekovelvoitteesta allekirjoitushetkestä lukien. Tämä 

kokonaisuus käytiin kunkin irtisanottavan kanssa läpi. 

Työnantajalla oli alkuperäisenä ajatuksena, että 

työntekovelvoitteesta vapauttaminen välittömästi antaa 

työntekijälle lisää palkallisia vapaapäiviä, mutta vastavuoroisesti 

lomat kuluvat irtisanomisaikana.  

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut erään irtisanottavan 

avustajana irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa 

11.11.2019 ja jo tuossa tilaisuudessa he yhdessä ilmaisivat 

selvästi, että eivät tule hyväksymään em. menettelyä.  Kaikkien 

11.11.2019 irtisanottujen työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 

mukaan on perusteltua, että työnantaja tulee muuttamaan kaikki 

jo annetut irtisanomispäätökset vuosilomien osalta siten, että 

vuosilomat määrätään pidettäväksi edellä selostetun KT 

Kuntatyönantajien antaman selvityksen mukaisesti.  
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Se osuus vuosilomista, jota työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi 

lomana, maksetaan työntekijälle rahana.  

 

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

Teknisen johtajan päätösehdotus 

 

Hallintolaki 51 §:n perusteella tekninen lautakunta päättää 

täsmentää, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen 

päivämäärä on päätöksen liitteen mukainen päivämäärä 

11.11.2019.  

 

Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksen kohteena 

olevan päätöksen vuosilomiin viittaava kohta muutetaan siten, 

että   

 

vuosilomat korvataan työntekijälle työ- ja virkaehtosopimuksen 

mukaisesti siten, että lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018 - 

31.3.2019 kertyneet jäljellä olevat lomat määrätään pidettäväksi 

palvelussuhteen lopussa siten, että lomapäivät on pidetty 

11.3.2020 palvelussuhteen päättyessä.  Muu lomaosuus 

maksetaan rahana. 

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 

_________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

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

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 37 - 40 

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

hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:  

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Pykälät: 

 

Viranomainen: Tekninen lautakunta 

                                                   Toukkalantie 2, 54710 Lemi 

                                                   sähköposti: leminkunta@lemi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

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

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

 

Pykälät: 

VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun  

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

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

kunnan jäsen.  

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Kunnallisvalitus,                                                Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 41 - 43 

 

Hallintovalitus,                                                   Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:                                                                 Valitusaika 14 päivää 

Pykälät:  
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta. 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

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

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260 
euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella 
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 
 

  Liitetään pöytäkirjaan. 


