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77. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 1.6.2020 – 31.5.2021 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 77 

 

Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia 

toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän 

toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhempi. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Voimassa olevan hallintosäännön 72 §:n mukaan puheenjohtajisto 

valitaan 1 vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa on 2 

varapuheenjohtajaa. 

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan 

toimikaudeksi 1.6.2020 – 31.5.2021. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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78. Hallinnon asiantuntija, viran täyttö 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 78 

 

Hallinnon asiantuntijan viranhakuilmoitus on julkaistu mol.fi:ssa 

27.4.2020. Samaan aikaan virka on ilmoitettu haettavaksi myös 

kunnan verkkosivuilla sekä sanomalehti-ilmoituksella Etelä-

Saimaassa, Kouvolan Sanomissa sekä Länsi-Savossa. 

Hakemukset tuli jättää 15.5.2020 klo 15.00 mennessä.  

 

Kunnanhallitus valitsi 18.5.2020 valintaryhmän valinnan 

valmistelua varten. Virkaan saatiin 4 hakemusta. Valintaryhmä 

valitsi hakemusten perusteella haastatteluun kaksi viranhakijaa, 

joilla valintaryhmän näkemyksen perusteella olisi riittävä koulutus- 

ja työkokemuspohja ja siten parhaat edellytykset hallinnon 

asiantuntijan viran hoitamiselle.  

 

Valintaryhmä haastatteli Marjo Ruokoniemen ja Henriikka Mäkelän 

27.5.2020. 

 

Valintaryhmän yksimielinen ehdotus on, että hallinnon 

asiantuntijan virkaan valitaan koulutuksen, työkokemuksen, 

haastattelun sekä suosittelijoiden lausuntojen perusteella 

oikeustradenomin tutkinnon vuonna 2010 ja ylemmän amk-

tutkinnon vuonna 2017 sähköisen asioinnin ja arkistoinnin 

koulutusohjelmassa suorittanut Marjo Ruokoniemi. Kieltäytymisen 

varalle valintatyöryhmä esittää hallintotieteiden kandidaatin 

Henriikka Mäkelän valintaa.   

 

Ruokoniemi on ilmoittanut, että on valmis hoitamaan myös kunnan 

tietosuojavastaavan tehtävää ja hänellä on myös tähän riittävä 

koulutus sekä kokemus. Asiakirjahallinnan osalta Ruokoniemellä 

on erityisen vahva työkokemus ja kokemusta myös erilaisista 

tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista. 

 

Kunnan johtoryhmässä on sovittu 2.6.2020, että kunnan 

hallintosääntö valmistellaan toimielimille päätöksentekoprosessiin 

alkusyksyyn mennessä.  
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Hallintosääntöön lisätään hallinnon asiantuntijan virka valtuuston 

aiemman päätöksen mukaisesti, esitetään lakkautettavaksi 

keskusarkistonhoitajan sekä talous- ja hallintojohtajan virat ja 

valmistellaan hallintosääntöön näiltä osin tarvittavat päätösvallan 

muutokset.  

 

Ruokoniemi on ilmoittanut, että mikäli tulee valituksi, niin hän voi 

ottaa viran vastaan 16.7.2020.  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus valitsee hallinnon asiantuntijan virkaan 

koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun sekä suosittelijoiden 

lausuntojen perusteella oikeustradenomin tutkinnon vuonna 2010 

ja ylemmän amk-tutkinnon vuonna 2017 sähköisen asioinnin ja 

arkistoinnin koulutusohjelmassa suorittaneen Marjo Ruokoniemen. 

Kieltäytymisen varalle valintatyöryhmä esittää valittavaksi 

hallintotieteiden kandidaatin Henriikka Mäkelän. 

 

Kunnanhallitus päättää, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi 16.7.2020 

hetkeen vahvistetaan 3.500 euroa. KVTES:n mukainen 

yleiskorotus lisätään tehtäväkohtaiseen palkkaan 1.8.2020. Viran 

hinnoittelutunnus KVTES:n mukaan on 01ASI040.  

 

Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä 

lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan 6 

kuukauden koeaikaa. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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79. Kivijärven rantaosayleiskaavan yleiskaavamuutokset 

 

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 20 

 

Ranta-alueiden maanomistajat ovat jättäneet yhteensä 4 

yleiskaavan muutoshakemusta. Kunnan tekninen toimi on 

alustavasti tarkastanut hakemukset ja todennut, että 

kaavamuutostarvetta on. 

 

Muutoshakemukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen 

kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, 

puh. 040 724 4603)  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

1. Kunnanhallitus päättää käynnistää kaavamuutoksen jätettyjen 

muutoshakemusten perusteella. 

 

2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 1000 €/muutos 

hyväksytystä kaavamuutoksesta. 

 

3. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Karttaako Oy:n 

kaavamuutosten laatijaksi. 

 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 

 

Kunnanhallitus 21.10.2019 § 149 

 

Kunnanhallituksen 18.2.2019 käsittelyn jälkeen on kuntaan jätetty 

yksi muutoshakemus aiemmin käsiteltyjen lisäksi. Se on huomioitu 

tässä esitettävässä aineistossa.  

Karttaako Oy on valmistellut 20.9.2019 päivätyt 

kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman.  
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavan valmisteluaineiston MRA 

30 §:n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan 

osalliset ja viranomaiset.  

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

   _________ 

 

Kunnanhallitus 9.3.2020 § 28 

 

Kunnanhallituksen 21.10.2019 käsittelyn jälkeen kuntaan on jätetty 

kuudes muutoshakemus aiemmin käsiteltyjen lisäksi. Se on 

huomioitu tässä esitettävässä aineistossa. 

 

Saatujen viranomaislausuntojen perusteella (erityisesti ELY-

keskuksen lausunto 27.11.2019) kaavaehdotusaineisto on uusittu 

14.2.2020. Liitteenä on uusi kaavaehdotusaineisto sekä saadut 

viranomaislausunnot. 

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen MRA 19 §:n 

mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan 

osalliset ja viranomaiset MRL:n mukaisesti. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 79 

 

Kivijärven rantaosayleiskaavan kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 

2.4. - 3.5.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta pyydettiin 

lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan 

liitolta, Lappeenrannan seudun ympäristöpalveluilta sekä 

Savitaipaleen kunnalta.  
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Lisäksi kaavamuutosalueiden maanomistajia ja lähimpiä 

naapureita tiedotettiin kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kirjeitse.  

Kaavaehdotuksesta saapui kolme lausuntoa, mutta ei yhtään 

muistutusta. Savitaipaleen kunta ilmoitti, ettei näe tarvetta lausua 

kaavaehdotuksesta. 

Kaavan laatijan vastineet Kivijärven rantaosayleiskaavan 

muutosten ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin esitetään 

oheisessa liitteessä.  

Kaavaehdotusasiakirjoihin ei ole tehty muutoksia ehdotusvaiheen 

jälkeen. 

Kaava-asiakirjat ovat vietävissä kunnanvaltuuston lopulliseen 

hyväksymiskäsittelyyn. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää kaavoittajan vastineiden hyväksymistä ja 

edelleen 14.2.2020 päivättyjen kaava-asiakirjojen hyväksymistä 

kaikkine liitteineen kunnanvaltuustossa MRL 37 §:n mukaisesti. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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80. Talouden raportti huhtikuun lopun tilanteessa 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 80 

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti 

huhtikuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Koronavirusepidemian 

vaikutukset eivät vielä näy merkittävästi huhtikuun lopun 

tilanteessa. Myyntituottojen toteuma on 476.492,68 euroa, noin 26 

% talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 6.150.373,05 euroa, 

noin 32,4 % talousarviosta. 

 

Koronavirusepidemia vaikuttaa myyntituottojen kertymään. 

Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen myyntituottoja ei kerry 

suunnitellulla tavalla. Suurimman yksittäisen riskin tulopuolelle 

aiheuttaa myyntivoittojen toteuma. Talousarvioon on budjetoitu 

300.000 euroa erilaisia myyntivoittoja joiden toteutumiseen myös 

koronaepidemia vaikuttanee. 

 

Koronaepidemian vaikutuksia Eksoten talouden kehittymiseen on 

tarkasti vaikea arvioida lukuisten epävarmuustekijöiden takia. 

Tämän hetken vaikutuksesta arvio on noin 10 milj. euroa koko 

Eksoten tasolla. Valtion lisätalousarvion vaikutuksia koronan 

aiheuttamiin lisäkustannusten korvaamiseen ei tällä hetkellä 

myöskään tiedetä. 

 

Kuntaliiton veroennusteesta saatiin 22.5.2020 päivitetty 

ennustearvio. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät 

koronavirustilanteen vaikutuksesta kuntien verotuloihin. 

Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 

7 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna.  

Joulukuisen veroennusteen mukaan vuoden 2020 verotulon määrä 

oli 11,226 milj. euroa. Talousarvion verotuloarvio on 11,248 milj. 

euroa. Toukokuun veroennuste on laskenut 10,492 milj. euroon. 

Talousarviopoikkeama verotuloissa esitetyillä luvuilla on siis noin -

760.000 euroa.  

 

Valtionosuuksiin on tehty tarkistuspäätös ja kuluvan vuoden 

ennuste parani noin 250.000 eurolla.  
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Verotulojen alentumaa ”paikataan” maksamalla ylimääräistä 

valtionosuutta kuluvana vuonna, mutta vastaava summa 

vähennetään seuraavana vuonna korkojen kera. Valtionosuuksia 

päätösten mukaan kertyy 6.955.602 euroa. 

 

Valtion lisätalousarvion vaikutusta kunnan talouden tilanteeseen ei 

pystytä tällä hetkellä vielä laskemaan, mutta tiedossa on se, että 

talous ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. 

Talousarviopoikkeamat verotuloissa ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon menoissa voivat olla merkittäviä. Myös tulevien 

vuosien talouskehitys on hyvin paljon heikompi kuin mitä vuoden 

2020 talousarviota laadittaessa oletettiin. Talouden kehitystä 

seurataan ja valtuustolle esitetään talousarviomuutoksia tietojen 

täsmennyttyä.  

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen huhtikuun lopun 

talousraportoinnin ja lähettää sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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81. Kuntalaisaloite, Rusokirsikkapuiden istuttaminen Lemin kunnan kirjaston aukiolle 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 81 

 

Kuntaan on toimitettu seuraava kuntalaisaloite 29.5.2020: 

 

Ehdotan, että Lemin kunta istuttaisi 1-5 kappaletta 

rusokirsikkapuun taimia Lemin kunnan kirjaston leikkipuiston 

viereiselle aukiolle.  

 

Paikkana kirjaston aukio olisi loistava sijaintinsa ansiosta ja 

samalla puut antaisivat varjoisan levähdyspaikan leikkipuistossa 

leikkiville lapsille sekä heidän vanhemmille. 

 

Kuntalaisena olisin itse valmis myös osallistumaan yhden taimen 

hankintaan.  

 

Katja Olkkonen, Lemi 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle toimelle 

valmisteltavaksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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82. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 82 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa 

toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan 

toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 

aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 

saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat 

aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

 

Valtuusto on edellisen kerran käsitellyt kuntaan jätetyt aloitteet 

24.6.2019 § 33. 

 

Aiemmista aloitteista keskeneräisenä on 18.12.2017 jätetty aloite 

tonttikaupan vauhdittamisesta. Jari Kahelin ja Antti Junni ovat 

tehneet kuntalaisaloitteen, jonka Antti Junni jätti valtuustossa 

18.12.2017. Aloitteen valmistelun yhteydessä on todettu, että 

kuituliittymien hankintaan ei ole määrärahaa ja liittymän 

tarjoaminen kaupan päälle osalle tontinostajia ei ehkä kohtele 

ostajia tasapuolisesti. Näistä syistä valmistelua ei toistaiseksi 

jatkettu. Aloitteen osalta 18.6.2018 valtuustossa on Antti Junni 

tehnyt esityksen, että kunnanhallitus tutkisi, miten aloitteen ideaa 

kuituverkon hyödyntämisessä markkinoinnissa voisi hyödyntää. 

Kati Buuri kannatti tuolloin selvityksen jatkamista ja valtuusto 

päätti, että aloitetta ei todeta aloitteena loppuun käsitellyksi. 

 

Kunnanvaltuusto on 2.3.2020 § 7 päättänyt eräiden vanhojen 

asuntotonttien kaupanteon vauhdittamiseksi alentaa niiden hintoja 

50 %:lla.  Saimaan Kuitu Oy on markkinoinut myös Lemin alueella 

valokuituliittymiä tarjoushintaan.  Kuituliittymän kytkeminen 

yksittäisiin tonttikauppoihin aloitteessa esitetyllä tavalla ei kohtele 

aiempia tonttikauppoja tehneitä kuntalaisia tasapuolisesti. Tilanne 

olisi erilainen esimerkiksi uuden kaavoitetun alueen kohdalla, 

jolloin kaikille siltä alueelta tonttinsa ostaville tilanne tarjouksen 

suhteen olisi samanlainen. Näin ollen tämä 18.12.2017 jätetty 

aloite esitetään loppuun käsitellyksi.  
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Lemin perussuomalaisten 16.12.2019 jättämä valtuustoaloite 

liittyen sivistyslautakunnan päätökseen 20.11.2019 § 58 

liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotuksesta on käsitelty 

sivistyslautakunnassa 22.1.2020 § 3.  Aiemmin samassa 

kokouksessa   §:ssä 2 lautakunta alensi alle 18-vuotiaiden osalta 

käyttömaksuja, joten valtuustoaloite ei aiheuta jatkotoimenpiteitä ja 

valtuustoaloitteen asiakohdat on huomioitu.  

 

Markku Peutereen 25.6.2019 jättämä aloite Lemin Tapuliaukion ja 

sen lähialueen ideointi/suunnittelukilpailun järjestämisestä on 

keskeneräinen. Vanha kunnanvirasto on päätetty 

kunnanvaltuuston 2.3.2020 § 5 päätöksen mukaisesti laittaa 

myyntiin huutokaupalla. Vanha kunnanvirasto ympäröivine 

alueineen kytkeytyy aloitteessa esitetyn asian käsittelyyn niin 

merkittävässä määrin, että ensin on odotettava mikä 

myyntiyrityksen lopputulos tulee olemaan. Aloitteen mukainen 

ideointi / suunnittelukilpailu on varteenotettava vaihtoehto kun 

mietitään toimintaa kunnan keskeisellä paikalla sijaitseville alueille.  

 

Antti Junnin 4.12.2019 jättämä aloite ”Tervetuloa Lemille- 

kampanja” on käsitelty kunnanhallituksessa 9.12.2019 § 184. 

Kunnanhallitus päätti laittaa asian lisävalmisteluun 

täsmällisemmän toteutussuunnitelman saamiseksi yrittäjiltä. 

Toistaiseksi suunnitelmaa ei ole vielä saatu.  

 

Katja Olkkosen 29.5.2020 jättämä kuntalaisaloite 

rusokirsikkapuiden istuttamiseksi Lemin kunnan kirjaston aukiolle 

esitetään edelleen valmisteluun tekniselle toimelle. 

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet ja toteaa, että 

keskeneräisinä ovat Markku Peutereen, Antti Junnin ja Katja 

Olkkosen jättämät kuntalaisaloitteet, muilta osin kaikki jätetyt 

aloitteet ovat loppuun käsiteltyjä. 
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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83. Asuntotontin kauppakirja, Mikonharjun asemakaava-alue 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 83 

 

Kunnan ja yksityisen tontinostajan kesken on neuvoteltu tontin 

myymisestä Mikonharjun alueelta. Kauppa koskee Mikonkaari 

6:ssä sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikkaa. Kyseessä on tila 

AO7-T1. Kiinteistötunnus 416-406-1-100. Pinta-ala 0,1423 ha. 

 

Kauppahinta on 2.830,00 euroa. Kauppahinnan lisäksi peritään 

vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut, yhteensä 2.728,00 euroa. 

Kaikki muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä olevasta 

kauppakirjaluonnoksesta. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, 

puh. 040 724 4603) 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen 

kauppakirjan. Kauppakirja on allekirjoitettava 3 kuukauden 

kuluessa tämän päätöksen lainvoimaistumisesta, muuten kauppa 

katsotaan automaattisesti peruuntuneeksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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84. Kunnanjohtajan erityistoimivallan lakkaaminen 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 84 

 

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen 

takia kunnanhallitus on päättänyt 30.3.2020 §:ssä 36 ottaa 

käyttöön kunnanvaltuuston 6.4.2020 §:ssä 10 hyväksymän 

hallintosääntömuutoksen jälkeen kunnanjohtajan eritystoimivallan. 

Erityistoimivalta otettiin käyttöön peruspalvelujen turvaamiseksi ja 

häiriötilanteen normalisoimiseksi tilanteissa, jotka koskevat 

toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, 

taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, 

tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä 

päätöstä.  

 

Koronavirustilanteen leviäminen on saatu Suomessa 

rajoitustoimenpitein rauhoittumaan ja erilaisista leviämisen 

ehkäisemiseksi tarkoitetuista rajoitustoimenpiteistä on voitu 

asteittain luopua. Tautitilannetta seurataan alueellisesti ja 

valtakunnallisesti. Ns. toisen aallon tulemista pidetään edelleen 

mahdollisena.  

 

Tilanne on kuitenkin rauhoittunut niin merkittävässä määrin, että 

kunnanjohtajan erityistoimivallan osalta voidaan tehdä päätös sen 

päättämisestä ja palataan kaikelta osin päätöksenteossa 

normaaliolojen toimivallan noudattamiseen. (valm. kunnanjohtaja 

Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että koronavirustautitilanteen takia 

päätetty kunnanjohtajan erityistoimivalta lakkaa ja 

päätöksenteossa siirrytään ns. normaaliolojen hallintosäännön 

noudattamiseen kaikilta osin. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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85. Yksityistieavustusten jakaminen, toimivaltaisen viranomaisen muuttaminen   

      hallintosääntöön 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 85 

 

Hallintosäännön 24§:n mukaan maaseutusihteeri päättää kunnan 

myöntämien yksityistieavustusten jakamisesta kunnanhallituksen 

vahvistamien perusteiden mukaan. 

 

Osana syksyllä 2019 suoritettua yt-menettelyä kunta irtisanoi oto-

sopimuksen maaseutusihteerin työpanoksen ostamisesta 

Lappeenrannan kaupungilta. Oto-sopimus päättyy 30.6.2020.  

 

Yksityistieavustusten jakaminen siirretään rakennustarkastajan 

virkatehtäviin. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön 24 

§:ssä maaseutusihteerin päätösvallasta poistetaan ”päättää 

kunnan myöntämien yksityistieavustusten jakamisesta 

kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan” ja lisätään 

vastaava teksti rakennustarkastajan päätösvaltaan. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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86. Kirjanpidon siirto Meita Oy:lle, tilannekatsaus 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 86 

 

Lemin kunnan kirjanpito ja maksuliikenteen hoitaminen on siirretty 

Meita Oy:lle. Siirto on sujunut kohtuullisen hyvin ja perusasiat ovat 

hoituneet koko siirtoprosessin ajan. Erillisjärjestelmiä on siirretty 

vaiheittain. Osin siirtohetkien viivästymisiin ovat vaikuttaneet 

järjestelmätoimittajan ongelmat mm. koronavirusepidemian takia. 

Käyttöomaisuuskirjanpidon osalta ohjelman käyttöönottoa on 

jouduttu siirtämään talous- ja toimintatilaston laatimisen 

yhteydessä esille tulleiden lisätöiden takia. 

Käyttöomaisuuskirjanpito on Lemillä hoidettu taulukkolaskennalla 

ja menettelyä voidaan tarvittaessa jatkaa vielä vuoden 2020 ajan.  

 

Meita Oy laati Lemille jo loppuvuoden 2019 kirjanpidon. Vuoden 

2019 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä on tehty korjauksia mm. 

kirjanpidon perusraportteihin (tuloslaskelma, tase, 

rahoituslaskelma, investointiosa).  

 

Kunnat ovat vielä vuoden 2019 osalta laatineet talous- ja 

toimintatilastoraportoinnin Tilastokeskukselle aiempaan tapaan. 

Tietoa kerätään palveluista ja tehtävistä mm. 

valtionosuusseurantaa varten. Tilaston tiedonkeruuseen tulee 

muutos ja kunnat siirtyvät automatisoidun raportoinnin piiriin. 

Tiedot siirretään suoraan kirjanpidon järjestelmistä Valtiokonttorille. 

Tämä edellyttää erilaisten raportointien vaatimusten huomiointia 

järjestelmiin tulevaa tiedonkeruuta varten. Käytännössä tilanne ei 

rakenteiden osalta muuttuisi merkittävästi, jos aiemmat 

tiedonkeruut olisi huomioitu jo kirjanpidon rakenteissa. Vuoden 

2019 tilastoa laadittaessa selvisi, että järjestelmiä ei ole 

hyödynnetty täysimääräisesti, ja tilastotiedot on kerätty erilaisilta 

raporteilta manuaalisesti.  

 

Kirjanpidon siirtoon liittyvistä kokemuksista ja esille tulleista 

ongelmista ratkaisuehdotuksineen on pyydetty Meita Oy:ltä 

katsaus. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus kuulee Meita Oy:n kirjanpidon ja controller -

palveluiden palvelupäällikön katsauksen asiaan ja merkitsee 

saadun selvityksen tiedokseen. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että Meita Oy:n palvelujohtaja Pirkko Kosonen ja 

kirjanpidon ja controller-palveluiden palvelupäällikkö Kimmo Kakko 

olivat läsnä asiasta käydyn keskustelun ajan klo 17.20 – 17.41. 

  ________ 
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87. Lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja   

      vakinaisessa työsuhteessa olevan lastenhoitajan siirtäminen varhaiskasvatuksen   

      opettajan toimeen 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 33 

 

Uuden varhaiskasvatuslain 540/2018 luvun 6 § 37 mukaan vuoden 

2030 alusta kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 

henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla 

varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta 

vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.  

Muulla henkilöstöllä tulee olla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. 

Muutoksen taustalla on erityisesti uuden varhaiskasvatuslakiin 

pohjautuvan varhaiskasvatussuunnitelman asettamat velvoitteet 

pedagogiseen suunnitteluun, toiminnan toteuttamiseen sekä 

arviointiin. 

 

Edellä mainittuun lakimuutokseen viitaten on tärkeää turvata 

varhaiskasvatuksen opettajien toimien määrä Lemin kunnan 

varhaiskasvatuksessa. Suurin osa varhaiskasvatusryhmistä toimii 

henkilöstörakenteella, jossa on yksi varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuuden omaava henkilö sekä kaksi lastenhoitajaa. 

 

Vakinaisessa työsuhteessa oleva lastenhoitaja on saanut 

varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden (sosionomi AMK) 

vuonna 2019 ja on toiminut toimintakauden 2019 - 20 ma. 

varhaiskasvatuksen opettajana. 

 

Henkilö on antanut suostumuksensa siihen, että hänet siirretään 

opettajan toimeen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

 

Muutoksella valmistaudutaan tulevaan lakimuutokseen ajoissa. 

Muutos vahvistaisi myös varhaiskasvatuksen pedagogista 

osaamista.  

 

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtaisen kuukausipalkan 

(2367,13 €) ja lastenhoitajan tehtäväkohtaisen kuukausipalkan 

(2162,48 €) ero on 204,65€. (valm. varhaiskasvatuspalveluiden 

esimies Mia Tikka puh. 040 545 0325) 
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Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa muuttaa 

lastenhoitajan toimi varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 

1.8.2020 alkaen. Arja Sinkkonen siirretään kyseessä olevaan 

varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 1.8.2020 alkaen. Koeaikaa 

ei käytetä, koska henkilö on työskennellyt vastaavassa tehtävässä 

Lemin kunnassa yli puolen vuoden ajan. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 87 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan muuttaa lastenhoitajan toimi 

varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 1.8.2020 alkaen. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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88. Täyttöluvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan toimien 

täyttämiseksi 1.8.2020 alkaen 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 34 

 

Varhaiskasvatuksessa tulee olla 1.8.2020 alkaen kasvatus-, 

opetus- ja hoitotehtävissä vähintään yksi henkilö, jolla on 

varhaiskasvatuslain (540/2018) 26—28 §:ssä säädetty 

ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi 

tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta 

täyttänyttä lasta kohden. Ennen tämä suhdeluku on ollut 1/8.  

 

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen 

kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. 

Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi 

on oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. 

 

Tulevaisuudessa uusi varhaiskasvatuslaki lisää 

varhaiskasvatuksen opettajien määrää päiväkodeissa. Päiväkotien 

henkilöstörakenne tulee muuttumaan siten, että päiväkotien 

henkilöstöstä 2/3 on oltava korkeakoulutettuja. Näistä vähintään 

puolella pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tähän 

henkilöstörakenteen muutokseen on varattu siirtymäaikaa vuoteen 

2030 saakka. 

 

Lemin varhaiskasvatushenkilöstön määrä on ollut jo vuosia sama 

ja määräaikaisia henkilöitä on jouduttu palkkaamaan jo useana 

vuonna. Henkilöstöstä kaksi siirtyy eläkkeelle toimikauden 2020- 

2021 aikana.  

 

Näihin muutoksiin vedoten määräaikaisia varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajien työsuhteita on vaikea perustella ja vuoden 2020 

talousarvioon on varattu määrärahat henkilöstön palkkaamiseen 

saman suuruisena. 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimista kaksi on täytetty 

määräaikaisesti.  
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Jatkossa määräaikaisuudelle ei ole perustetta, koska edelleen on 

tarve täyttää molemmat vakanssit, jotta varhaiskasvatuslain 

mukainen henkilöstömitoitus lapsiryhmässä toteutuu. 

Tulevaisuuden henkilöstörakennetta ennakoiden on perusteltua, 

että toinen toimista on varhaiskasvatuksen opettajan toimi. 

 

(valm. varhaiskasvatuspalveluiden esimies Mia Tikka puh. 040 545 

0325) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupia 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen 

opettajan toimien täyttämiseksi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 88 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

ja varhaiskasvatuksen opettajan toimien täyttämiseksi 1.8.2020 

alkaen toistaiseksi. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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89. Täyttölupa erityisopetuksen tuntiopettaja 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 35 

 

Kuukanniemen koulun laaja-alainen erityisopettaja on jäämässä 

eläkkeelle 31.7.2020.  Kyseisen viran täyttämiseen ei tarvita 

kokoaikaista erityisopettajaa jatkossa. Lv. 2020 - 21 laaja-alaisen 

erityisopettajan tunteja on tarjolla 16 h /viikossa. Tuntimäärä 

täyttää päätoimisen tuntiopettajuuden, jolloin tehtävä on 

määräaikaisena helpompi täyttää.  Erityisopetusjärjestelyt laaja-

alaisen erityisopetuksen ja Koulukeskukselle perustetun 

pienryhmän osalta tarkastellaan keväällä 2021. 

 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta 

muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan 

oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin 

liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, 

vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai 

koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on 

vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja 

koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan 

joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 

yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja 

sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.  

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa. 

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa laaja-

alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan viran täyttämiseksi lv.  

2020 - 21. 
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 89 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan laaja-alaisen erityisopetuksen 

tuntiopettajan viran täyttämiseksi lv. 2020 – 21. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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90. Täyttölupa päätoiminen tuntiopettaja 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 36 

 

Lemin perusopetuksessa työskentelee lukuvuonna 2020 - 21 kaksi 

virassa olevaa luokanopettajaa, jotka ovat hakeneet osa-

aikaisuutta eri perusteilla.  

 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37 § 2 momentin mukaan 

opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 

huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai 

työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi 

olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. 

 

Lemin Koulukeskuksessa tarvitaan tuntiopettaja lukuvuodeksi 

2020 - 21 tunteihin, jotka vapautuvat kahden virassa olevan 

luokanopettajan tunneista, jotka ovat hakeneet osa-aikaisuutta. 

Tuntiopettajan opetettavina aineina ovat luokanopettajan tuntien 

lisäksi yläkoulun käsityö (pehmeät materiaalit) ja resurssiopetus.  

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa päätoimisen 

tuntiopettajan viran määräaikaiseen täyttämiseen lv.2020 - 21. 

Opetettavina aineina ovat luokanopettajan tunnit, käsityö (pehmeät 

materiaalit) sekä mahdollisia resurssiopettajan tunteja. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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Kunnanhallitus 8.6.2020 § 90 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan päätoimisen tuntiopettajan viran 

määräaikaiseen täyttämiseen lv. 2020 – 21. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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91. Täyttölupa luokanopettajan viransijaisuus 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 37 

 

Luokanopettajan virassa oleva viranhaltija on hakenut 

virkavapaata ajalle 13.8.2020 – 5.6.2021.  

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 

Kyseisen viransijaisuuden täyttämiseen on varauduttu talousarvion 

laadinnassa. Viransijaisuuden rekrytointi tulisi käynnistää 

mahdollisimman pian virkakelpoisten hakijoiden varmistamiseksi.  

 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

luokanopettajan viransijaisuuden täyttämiseen ajalle 13.8.2020 -

5.6.2021. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 91 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan luokanopettajan viransijaisuuden 

täyttämiseen ajalle 13.8.2020 - 5.6.2021. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 

 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus  8.6.2020         176 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

92. Täyttölupa määräaikaisten koulunkäynninohjaajien tehtävien täyttämiseksi lv. 2020 -   

      2021 

 

Sivistyslautakunta 26.5.2020 § 38 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa.  

 
Lemin koulukeskuksessa ja Kuukanniemen koulussa 
perusopetusta toteutetaan inkluusiomallin mukaisesti eli 
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opetetaan 
yleisopetuksen opetusryhmissä. Lukuvuonna 2020 - 2021 alusta 
alkaen aloittaa toiminnan erityisopetuksen pienryhmä. 
 
Erityisopetusta koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2011 (Laki 
perusopetuslain muuttamisesta 642 /2010). Voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti oppilaalle annettava tuki koostuu 
yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. 
Perusopetuslain mukaan riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea tulee tarjota heti tuen tarpeen ilmetessä.  
Tärkeä osa oppilaiden yksilöllisiä edellytyksiä huomioon ottavia 
järjestelyitä ovat erilaiset tukipalvelut. Perusopetuslain (PoL 
1998/628) 31 §:n mukaan vammaisella ja muuta erityistä tukea 
tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut 
opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä Pol 39 §:n mukainen 
kuntoutus-, ohjaus- ja muut tukipalvelut.  
 
Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto 
huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja, tuntiopettajia, 
koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä (PoL § 37 ). 
Koulunkäyntiavustajan nimike on muutettu vastaamaan paremmin 
tehtävän sisältöä; Lemin kunnassa käytetään 
koulunkäynninohjaaja-nimikettä.  
 
Koulunkäynninohjaajien työn tarkoituksena on tukea oppilaan 
toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä.  Tavoitteena on 
oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa 
siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. 
Koulunkäynninohjaajan tärkeimpiä tavoitteita ovat kasvun 
tukeminen, oppimistilanteissa ohjaaminen ja opettajan työparina 
toimiminen.  
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Lisäksi koulunkäynninohjaajat työskentelevät itsenäisessä 
vastuussa olevina työntekijöinä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  
 
Lemin koulukeskuksessa ja Kuukanniemen koulussa työskentelee 
yhteensä neljä koulunkäynninohjaajaa, joilla on toistaiseksi 
voimassa oleva työsopimus. Kaksi heistä työskentelee osa-
aikaisena omasta pyynnöstään lv. 2020 - 21.    
 

(valm. sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen, puh. 040 631 2605) 

 
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 
määräaikaisten koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. 
Perusopetuslain toteutumisen turvaamiseksi määräaikaisia 
koulunkäynninohjaajia lukuvuodelle 2020 - 21 tulee palkata viisi 
henkilöä: 
 

 kahden vakinaisen koulunkäynninohjaajan osa-aikaisuuden 
vuoksi yksi koulunkäynninohjaaja ajalle 12.8.2020- 5.6.2021. 
Työaika 25 h/vko. 

 yksi koulunkäynninohjaaja ajalle 12.8.2020- 5.6.2021. Työaika 
38,45 h/vko.  

 yksi koulunkäynninohjaaja ajalle 12.8.2020- 5.6.2021. Työaika 
30 h/vko.  

 yksi koulunkäynninohjaaja ajalle 12.8.2020- 5.6.2021 Työaika 
33 h/vko, palkkakustannukset pääosin mahdollisella 
hankerahoituksella. 

 yksi koulunkäynninohjaaja ajalle 12.8.2020- 5.6.2021. Työaika 
33 h/vko, palkkakustannukset pääosin mahdollisella 
hankerahoituksella. 

 
Tarkemmassa lukuvuoden työsuunnitelmassa rehtorilla on 
mahdollisuus muuttaa viikkotunteja siten, että määräaikaisiin 
koulunkäynninohjaajiin käytettävä tuntimäärä on enintään 160 
h/viikko. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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Kunnanhallitus 8.6.2020 § 92 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus myöntää luvan määräaikaisten 

koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen lukuvuodelle 2020 – 21. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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93. Kunnanjohtajan ja vt. talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 93 

 

Kunnanhallitukselle esitetään kunnanhallituksen puheenjohtajan, 

kunnanjohtajan ja vt. talous- ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi ja toteaa, ettei 

käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
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94. Ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 94 

 

- koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt 

toimenpiteet, rajoitteiden lieventyminen 1.6.2020 alkaen. 

Tilannekatsaus 

 

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 

4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 

suoritetuista toimenpiteistä. 

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi myös: 

- Antti Junni kertoi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 

edellisestä kokouksesta 

- kunnanvaltuuston 15.6.2020 klo 19.00 kokous pidetään 

Lemin koulukeskuksen liikuntasalissa. Kokouksessa 

huomioidaan riittävät turvavälit sekä muu ohjeistus liittyen 

koronavirukseen. 
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95. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 95 

 

  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

  Hallintokunnat 

- sivistyslautakunnan pöytäkirja 26.5.2020 

 

Viranhaltijapäätökset 

- Rakennustarkastajan päätökset 15.5.2020 

 

Muut 

1. Eksote 

- Hallituksen pöytäkirja 20.5.2020 

- Hallituksen pöytäkirja 3.6.2020 

2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

- Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 14.5.2020 

3. Etelä-Karjalan liitto 

- Maakuntahallituksen pöytäkirja 18.5.2020 

4. Imatran kaupunki 

- Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 19.5.2020 

5. Kiinteistö Oy Lemin Toukkalantie 4 

- Yhtiökokouskutsu 17.6.2020 

6. Lappeenrannan kaupunki 

- Lupalautakunnan pöytäkirja 14.5.2020 

7. Meidän IT ja talous 

- Yhtiökokouksen pöytäkirja 28.4.2020 

 

(valm. keskusarkistonhoitaja Jesse Savolainen, puh. 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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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 77, 79 - 82, 84 - 95 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 78, 83 

 

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: 78, 83 
 
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. 

 

 


