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102. Rantatontin myynti nettihuutokaupalla 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 15 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen myyntiä. 

 
Myytävä rantatontti sijaitsee Lemin Kuhasensaaressa osoitteessa 
Kuhasensaarentie 217 C, kiinteistötunnus 416-428-1-299.  
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi kiinteistön 416-428-1-299. 
Karttaote myytävästä kiinteistöstä on liitteenä. 

 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  _________  
 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 4 

 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

  _________ 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 102  
 

Kuhasensaarentie 217 C rantatontti on ollut myytävänä nettihuu-
tokaupassa huutokaupat.com sivustolla 2.6. - 12.7.2020. 
Määräaikaan mennessä tontista on jätetty 84 tarjousta, joista 
korkein tarjous on 47 750 euroa. 
 
Korkein tarjous jäi alle kunnanvaltuuston määrittämän 50 000 
euron, mutta kaksi viereistä tonttia (217 A ja B) on myyty 45 000 
eurolla.  
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
Kuhasensaarentie 217 C rantatontti (kiinteistötunniste 416-428-1-
299, pinta-ala 0,4304 ha) myydään nettihuutokaupassa 
korkeimman tarjouksen tehneelle henkilölle hintaan 47 750 euroa 
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä siten, että kauppakirja  

on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa valtuuston 
päätöksen lainvoimaistumisesta, muuten kauppa katsotaan 
automaattisesti peruuntuneeksi. 
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103. Vanhan kunnanvirasto 1:n myynti nettihuutokaupalla 
 

Kunnanhallitus 17.2.2020 § 16 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen ja 
rakennusten myyntiä.  
 
Vanhan kunnanviraston myynti-ilmoituksessa on huomioitava mm. 
seuraavat asiat: rakennuksen kunto ja tuleva käyttötarkoitus 
(liiketoimintasuunnitelma), kaavamerkinnät ja -määräykset, sijainti, 
toritoiminta sekä kuntalaisaloite Lemin Tapulinaukion ja sen 
lähialueen ideointi/suunnittelukilpailu (KH 1.7.2019 § 133). 
 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 
 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi liitteenä olevan myynti-ilmoituksen 
mukaisesti vanhan kunnanvirasto 1:n, joka sijaitsee kiinteistöllä 
416-407-21-1.   
 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset.  

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
  _________  

 

Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 5 

 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

  _________ 
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Kunnanhallitus 3.8.2020 § 103  
 

Vanha kunnanvirasto, osoitteessa Toukkalantie 2, on ollut 
myytävänä nettihuutokaupassa huutokaupat.com sivustolla 2.6. - 
12.7.2020. Määräaikaan mennessä kohteesta on jätetty yhdeksän 
(9) tarjousta, joista korkein tarjous on 10 000 euroa.  
 
Kyseessä on vain rakennuksen myynti. Mikäli kunnanvaltuusto 
hyväksyy esitetyn rakennuksen myynnin, neuvotellaan 
rakennuksen ostajan kanssa laadittavasta tontin 
vuokrasopimuksen sisällöstä. Kunnanhallitus hyväksyy 
laadittavan vuokrasopimuksen hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.  
 
Korkeimman tarjouksen jättänyt on esittänyt liiketoimintasuunni-
telmana pyrkiä kunnostamaan rakennus käyttökuntoon yhdessä 
museoviraston kanssa. Koneellinen ilmanvaihto poistetaan ja 
rakennukseen palautetaan painovoimainen ilmanvaihto.  
 
Rakennuksessa voisi kunnostuksen jälkeen olla toimistotiloja, 
liiketiloja, harrastustiloja tai asuintiloja. Tilojen käyttö tarkentuu 
remontin jälkeen olevan kysynnän mukaan. Liiketoimintasuunni-
telman mukaan myös kesätorin pitäminen tontilla voi jatkua.  
 
Rakennuksen poistamaton hankintameno heinäkuun lopussa 
2020 on 44 114,63 euroa. Hyväksymällä tehdyn tarjouksen tulee 
rakennuksen kaupasta kirjattavaksi 34 114,63 euron tappio. 
Rakennuksen vuosittaiset kiinteistöhoidon kulut ovat talousarvion 
mukaan noin 5 000 euroa. Talousarvion kuluihin ei sisälly 
minkäänlaisia korjauskuluja. Rakennukseen ei kohdistu enää 
arvonlisäveron palautusvastuuta.  
 
Vanhassa kunnanvirastossa sijaitsee kunnan päätearkisto. Sen 
siirtämiseksi esimerkiksi ns. vanhaan kuntosalirakennukseen 
rakennettavaan arkistotilaan on aloitettu kartoitustyö. 
Päätearkiston hoitaminen asianmukaisesti edellyttää joka 
tapauksessa jonkinlaisia investointeja. Varsinaista virastokäyttöä 
rakennuksessa on ollut edellisen kerran vuonna 2007.  
 
Korkein tarjous esitetään hyväksyttäväksi, koska kunnalla ei ole 
tarvittavia varoja rakennuksen kunnostamiseen eikä omaa 
käyttötarvetta rakennukselle.  
 
 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus  3.8.2020    204     
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 
Lisäksi ostajan kanssa pyritään neuvottelemaan päätearkiston 
säilyttämislupa rakennuksessa, kunnes aineistolle on järjestynyt 
uusi tila, johon se saadaan siirrettyä.   
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651, 
kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vanha 
kunnanviraston rakennus osoitteessa Toukkalantie 2 myydään 
nettihuutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle T. Kiljunen 
kiinteistöt Oy:lle hintaan 10 000 euroa. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy rakennuksen myynnin kauppakirjan 
valtuuston myönteisen myyntipäätöksen jälkeen.  
 
Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy rakennuksen myynnin, 
neuvotellaan tontin vuokraamisesta pitkäaikainen vuokrasopimus, 
jonka kunnanhallitus hyväksyy.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä siten, että kauppaan  
  liittyvät asiakirjat on laadittava ja allekirjoitettava kolmen  

kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaistumisesta, 
muuten kauppa katsotaan automaattisesti peruuntuneeksi 
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104. Toukkalantie 4:n osakkeiden myynti nettihuutokaupalla 
 
Kunnanhallitus 17.2.2020 § 17 
 

Vuodelle 2020 on ideoitu kokeiltavaksi nettihuutokauppaa, jolla 
pyritään edistämään kunnan omistamien kiinteistöjen ja 
rakennusten myyntiä.  
 
Toukkalantie 4:n liikehuoneistossa toimi vielä vuonna 2019 Etelä-
Karjalan maaseututoimi, nyt tila on tyhjä. Toukkalantie 4:n 
liikehuoneistossa on 67,5m² ja liikehuoneisto on mahdollista 
muuttaa asunnoksi käyttötarkoituksen muutoksella. 
 

  (valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 040 015 0651) 
 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 
nettihuutokauppaan myytäväksi Toukkalantie 4:n koko 
osakekannan (osake nro.t 0001461-0002898) 

 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _________ 
 
 
Kunnanvaltuusto 2.3.2020 § 6 

 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

  _________ 
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Kunnanhallitus 3.8.2020 § 104  
 

Kunnan omistaman liikehuoneiston osakekanta Toukkalantie 
4:ssä on ollut myytävänä nettihuutokaupassa huutokaupat.com 
sivustolla 2.6. - 12.7.2020.  
 
Määräaikaan mennessä kohteesta on jätetty yhdeksän (9) 
tarjousta, joista korkein tarjous on 4 500 euroa.    
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hylkää saadun tarjouksen liian alhaisen hinnan 
takia.  
 
Liikehuoneiston käyttäjäksi pyritään löytämään ulkopuolinen 
vuokralainen.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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105. Talouden väliraportit kesäkuun lopun tilanteesta 

 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 105 

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti 

kesäkuun lopun tilanteessa.  

Talouden toteuman osalta ennusteeseen liittyy merkittävää 

epävarmuutta koronaviruspandemian takia.  

Kunnan omassa toiminnassa toimintatuotot eivät kerry talousarvi-

ossa hyväksytyllä tavalla. Suurimmat poikkeamat tulevat olemaan 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa sekä todennäköisesti 

myös myyntivoitoissa. Sekä perusopetus että varhaiskasvatus 

ovat hakeneet koronaviruspandemian aiheuttamien haittojen tms. 

parantamiseksi hankerahoja, joista myönteisen päätöksen osalta 

saatu tulo on kirjattu kirjanpitoon kokonaisuudessaan 

etupainotteisesti tuloksi. Kulut toteutuvat syksyllä tai mahdollisesti 

tulevan vuoden aikana, jolloin hanketukea siirretään vastaavasti 

ensi vuodelle.  

Oman toiminnan toimintakulut ovat toteutuneet pieniä poikkeuksia 

lukuun ottamatta talousarviossa hyväksytyllä tavalla. Eksoten 

osalta on odotettavissa lisäkuluja ja ne voivat olla merkittäviä.  

Kunnallisen henkilöstön palkkaratkaisu syntyi keväällä ja vuodelle 

2020 vaikuttaa 1.8.2020 lukien tehtävä yleiskorotus 1,22 %. 

Tämän ratkaisun euromääräinen suuruus on Lemillä noin 25.000 

euroa. Tähän on talousarviossa varauduttu.  

Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna koronaviruksen johdosta 

tehtyjen valtionapuratkaisujen takia noin 670.000 euroa enemmän 

kuin talousarviossa. Tästä on kuitenkin huomioitava se, että noin 

250.000 euroa on takaisin perittävää vuodella aikaistettua 

menetettyjen verotulojen kompensaatiota. Lisäksi valtion 

tekemässä neljännessä lisätalousarviossa on kunnille kohdistettu 

valtionosuutta myös sellaisista toimista, joista kustannukset ensi 

vaiheessa kertyvät Eksotelle.  
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Verotulojen osalta veroennustekehikon kertymäennusteet Lemille 

ovat pääosin koronaviruksen vaikutuksesta huonot. Tulevalle 

vuodelle ennustetaan yhteensä 10,575 milj. euron verokertymää. 

Se on noin 673 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. 

Menetys olisi vastaavansuuruinen kuin tulokertymän positiivinen 

määrä valtionosuuksissa.  

Verotulojen osalta merkittävää on huomata se, että 

kertymäennusteet jäävät taloussuunnitelmaa huomattavasti 

alemmaksi vuosien 2021 ja 2022 osalta. Hyväksyttyyn 

taloussuunnitelmaan ennusteet otettiin loppuvuonna 2019 

julkaistusta veroennustekehikosta. Pääosin 

koronaviruspandemian aiheuttamana veroennustekehikko 

ennustaa vuodelle 2021 635.000 euroa vähemmän verotuloja ja 

vuodelle 2022 noin 880.000 euroa vähemmän tuloja. Ennusteisiin 

liittyy epävarmuutta ja valitettavasti epävarmuus on 

todennäköisesti edelleen huonompaan suuntaan.  

Valtion kunnille tekemiä kompensointeja tuleville vuosille ei ole 

vielä esitetty, mutta niitä on kuntakentän vaikean tilanteen osalta 

joka taholta tuotu esille.  Suuri osa kunnista on ajautunut tai on 

ajautumassa taloudellisesti hyvin vaikeaan tilanteeseen ja 

tulevaisuutta on vaikea ennustaa.  

Talouden osalta on keskityttävä oman toiminnan osalta erityisesti 

lakisääteisten palveluiden laadukkaaseen tekemiseen mahdolli-

simman tehokkaasti ja taloudellisesti. Hankerahoja tulee hakea 

aina kun se vain on järkevästi mahdollista, eikä kehittämistä voi 

unohtaa tiukkuuteen vedoten. Kuluva kevät osoitti, että 

perustoiminta edellyttää toimivia etäyhteyksiä. IT-järjestelmien 

toimintavarmuuden lisäämiseksi on etsittävä ratkaisuja 

esimerkiksi Meita-yhteistyön lisäämisellä.  

Ohessa on tuloslaskelmatasoinen raportti koko kunnan osalta. Se 

osoittaa 294 323 euron ylijäämää kesäkuun lopussa. Edellä 

selostettujen tuloalentumien (varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, 

myyntivoitot) ja menolisäysten (Eksoten) takia ennuste koko vuo-

den ylijäämästä voi kääntyä alijäämäiseksi. Tilannetta seurataan  
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kuukausittain ja valtuustolle esitetään talousarviomuutokset 

myöhemmin syksyllä.  

Lisäksi ohessa on kaksi raporttia tulosalueitten talousarvion 
toteumasta. Toisessa on käsitelty vain kunkin alueen ulkoisia 
tuloja ja menoja. Toiseen on sisällytetty myös sisäiset tulot ja 
menot. Koska sisäisten menojen kohdentamisessa laskentatapa  
on aiemmasta hieman muuttunut, on syytä seurata rinnalla myös 
laskelmia, joista sisäiset on eliminoitu pois.   
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit 

kesäkuun lopun tilanteessa ja välittää raportoinnit eteenpäin 

valtuustolle tiedoksi.  

 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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106. Kiinteistö Oy Lemin vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon 
välitilinpäätökset ajalta 1.1.-30.6.2020 
 
Kunnanhallitus 3.8.2020 § 106 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa Kiinteistö Oy 

Lemin vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon 

välitilinpäätökset ajalta 1.1. - 30.6.2020. 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden välitilin-

päätökset. 

 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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107. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman toteutuminen ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana 
 
Kunnanhallitus 3.8.2020 § 107 
 

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman 
toteutumisesta kesäkuun loppuun mennessä on laadittu oheinen 
raportti. Pääsääntöisesti toiminnassa on edetty talousarviossa ja 
käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla.  
 
Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalla koronavirus muutti 
maalis-kesäkuussa toimintaa siten, että kehittäminen jäi 
luonnollisesti taka-alalle samalla kun keskityttiin kunnan 
lakisääteisten toimintojen järjestämiseen annettujen 
viranomaismääräysten ja -suositusten mukaisesti. Lisäkuluja on 
aiheutunut jonkin verran etätyöhön ja sähköisten kokousten 
edellyttämistä muutoksista.  
 
Tulojen puolella myyntivoitot eivät ole kertyneet talousarviossa 
edellytetyllä tavalla. Eksoten osalta koronavirus on myös 
aiheuttanut lisäkustannuksia, joiden lopullinen suuruus selviää 
vasta loppuvuodesta.   

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus   

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen käyttösuunnitelman 
toteutumisen raportin ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta.  

   
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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108. Täyttölupa määräaikaisen kokin palkkaamiseksi 
 
Kunnanhallitus 3.8.2020 § 108 
 

Lemin kunnan keittiöissä työskentelee kahdeksan vakinaista 
työntekijää, joista kaksi on jäämässä lakisääteiselle työvapaalle.  
Työvapaille jäävien henkilöiden poissaolot ajoittuvat ajalle 
25.8.2020 - 29.5.2021 ja 24.9. - 17.8.2021.  
 
Työvapaiden aikana tarvitaan sijainen kokin tehtäviin ajalle 
21.9.2020 - 17.8.2021.  
 
(valm.tekninen johtaja Tommy Vesterlund p. 0400 150 651) 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
 Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kokin sijaisen palkkaamiseen 

ajalle 21.9.2020 - 17.8.2021.   
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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109. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.7.2020, Remusenmäki  

 

 Kunnanhallitus 4.6.2018 § 71   

Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo Ellonen ovat tehneet Itä-

Suomen hallinto-oikeudelle valituksen kunnanvaltuuston päätöksestä 

9.4.2018 § 7, jolla on myyty määräala tilasta Remusenmäki 416-417-

2-30. Päätös on valittajien käsityksen mukaan mm. syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 

ylittänyt toimivaltansa, päätöstä tehtäessä ei ole noudatettu hyvän 

hallinnon periaatteita, päätös on maankäyttö- ja rakennuslain 

vastainen, kunta on käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja ylittänyt 

siten toimivaltansa ja päätös on kuntalain vastainen.  

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselta lausuntoa 

valituksen johdosta viimeistään 11.6.2018.  

Valituskirjelmä ja luonnos lausunnoksi ovat liitteinä. Muut asiakirjat 

ovat nähtävänä kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti 

Pitkänen, puh.040 724 4603)  

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

Kunnanhallitus antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.  

 Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin.  

  __________ 

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 96  

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 6.8.2018 lähettänyt tiedoksi hallinto-

oikeuteen 3.8.2018 Antti Pokkiselta saapuneen vastineen. Vastine 

esitellään kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Pentti 

Pitkänen, puh. 040 724 4603)  

Kunnanjohtajan päätösehdotus   

Kunnanhallitus merkitsee Pokkisen vastineen tiedoksi ja päättää 

pitäytyä 4.6.2018 antamassaan lausunnossa.  

 Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus 21.10.2019 § 151   
 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 7.10.2019 antanut päätöksen 
kunnallisvalitukseen, jonka Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo 
Ellonen olivat tehneet kunnanvaltuuston päätöksestä 9.4.2018 § 7.   
 
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Kunnanvaltuusto on tehnyt 
päätöksensä harkintavaltansa rajoissa. Kunnanvaltuuston päätös ei 
ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä 
syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen.   
 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.  
 
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi 
myös kunnanvaltuustolle.  
 

 Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin.    
 _________ 
 
Kunnanhallitus 20.1.2020 § 1  
 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt selitystä korkeimmalle hallinto-
oikeudelle jätettyyn muutoksenhakuun liittyen Itä-Suomen hallinto-
oikeuden ratkaisuun 7.10.2019 nro 19/0456/2. Selitys tulee jättää 
24.1.2020 mennessä.   
 
Rakennustarkastaja ja vt. kunnanjohtaja ovat valmistelleet selityksen, 
selitys liitteenä. (valmistelijat rakennustarkastaja Pekka Rantanen, 
puh. 040 034 0147 ja vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä 040 724 
4603).  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Kunnanhallitus antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen 
mukaisen selityksen.  
 

  Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus 3.8.2020 § 109 
 

Korkein hallinto-oikeus on 1.7.2020 antanut päätöksen valituk-
seen, jossa Antti Pokkinen, Ilkka Ellonen ja Timo Ellonen vaativat, 
että Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja Lemin kunnanvaltuuston 
päätökset kumotaan.  
 
Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta yleiskaavaa koskevan 
valitusperusteen osalta. Ratkaisu perustuu kuntalain 135 §:n 3 
momenttiin, jonka mukaan valittajan tulee esittää 2 momentissa 
tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
Pokkinen ja Elloset eivät ole valittaneet Lemin kunnanvaltuuston 
päätöksestä hallinto-oikeuteen yleiskaavaa koskevalla perusteella. 
Koska valitusperuste on esitetty vasta korkeimmassa hallinto-
oikeudessa, valitus oli tältä osin jätettävä tutkimatta.  

 
Muilta osin korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt 
valituksen. Kun tutkituilta osin on otettu huomioon hallinto-
oikeuden päätöksen perustelut ja hallinto-oikeuden soveltamat 
oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt 
vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen 
muuttamiseen ei ollut perusteita.  
 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen, eikä siitä voi 
valittaa muulle tuomioistuimelle. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksen ja saattaa sen tiedoksi myös kunnan-
valtuustolle.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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110. Kunnanhallituksen kokousaikataulu 
 
Kunnanhallitus 3.8.2020 § 110 

 

Kunnanhallituksen kokousaikatauluksi vuoden 2020 toiselle 

vuosipuoliskolle esitetään seuraavaa: 

 

 ma 24.08.  

 ma 14.09.  

 ma 12.10.  

 ma 09.11.  

 ma 30.11. 

 ma 07.12.  

 

Kokoukset pidetään Vanhassa Pappilassa klo 17 alkaen.  

Asioiden vaatiessa kokouksia voidaan järjestää useammin.  

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää kokoontua edellä esitetyn 

kokousaikataulun mukaisesti. Kunnanjohtaja voi sopia 

kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa myös tarvittavista 

aikataulumuutoksista. 

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus  3.8.2020    217     
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

111. Viranhaltijapäätökset  

 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 111 

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty 

kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 

asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 

alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja 

jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

Kunnanhallitukselle on 30.7.2020 mennessä saapunut  

- kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 24, 26 ja 27 

- vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 25  

- vt. talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätös § 11.  

 

(valm. hallinnon asiantuntija Marjo Ruokoniemi, p. 0400 675 635)  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset ja 

toteaa, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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112. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 112 

 

  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: 

 

1. Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä 

ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja 

väestötietoviraston kirje 12.6.2020 oheismateriaalina.  

 

2. Savitaipaleen kunnan kirje 24.6.2020 - lomituspalveluiden 

uudistaminen.  

 

Muut 

- Leinuksen ojitusyhtiön kokous Vanhassa Pappilassa 4.8. klo 19. 

 

(valm. hallinnon asiantuntija Marjo Ruokoniemi, p. 0400 675 635)  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että ilmoitusasiat merkitään 

kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa 

anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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113. Ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 113 

 

 Savitaipaleen ja Lemin kunnan yhteinen sivistystoimenjohtaja 

on irtisanoutunut virastaan 11.8.2020 alkaen. 

 

 Avoimet ovet Vanhassa Pappilassa 21.8. klo 10-14. 

Asukasilta Kuukanniemen koululla 22.9. klo 18. 

 

 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Sarviniemessä pidettävään 

30-vuotisjuhlatilaisuuteen 29.8. klo 13 osallistuvat Juha 

Mielikäinen ja Johanna Mäkelä.   

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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114. Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 
 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 114  
 

Itä-Suomen hallinto-oikeudelta on 30.7.2020 saapunut 
lausuntopyyntö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jättämään 
valitukseen, joka koskee Lemin kunnanvaltuuston 15.6.2020,  
21 §, tekemää päätöstä Kivijärven osayleiskaavan muutoksista.  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Lausunto hallinto-oikeudelle tulee jättää 11.9.2020 mennessä. 
Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tässä vaiheessa 
tiedoksi.  

 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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115. Kivijärven osayleiskaavan muutokset 2019 voimaantulo 
 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 115  
 

Lemin kunnanvaltuusto on 15.6.2020 § 21 hyväksynyt 14.2.2020 
päivätyt Kivijärven osayleiskaavan muutokset 2019.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt hyväksymispäätök-
sestä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 

Valitus koskee kohdetta 3 kiinteistöillä Kiviharju 416-435-1-40. 
Valituksessa vastustetaan rakennusoikeuden siirtoa 
Savitaipaleen kunnan vesistöltä Lemin kunnan puolelle. 
Valituksen tarkoittama alue on esitetty oheisessa sijaintikartassa 
Kohde 3. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § 1. mom mukaan "Kunnan-
hallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan 
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-
alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei 
voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös 
viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle 
sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa 
kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon." 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 15.6.2020 § 21 

hyväksymät Kivijärven osayleiskaavan muutokset 2019 tulemaan 

voimaan siltä osin, mihin päätöksestä jätetyn valituksen ei katsota 

kohdistuvan. 

Voimaantulo ei koske seuraavia liitekartoissa esitettyjä 
valituksenalaisia alueita kiinteistöillä Kiviharju 416-435-1-40 
(sijaintikartta Kohde 3). 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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116. Täyttölupa ja koulunkäynninohjaajan siirtäminen vakinaiseen työtehtävään 
 
Sivistyslautakunta 1.7.2020 § 40 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia 

virkoja, toimia ja yli kolmen kuukauden määräaikaisia sijaisuuksia 

ei saa täyttää ilman kunnanhallituksen lupaa. 

 

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. Lisäksi koulunkäynninohjaajat työskentelevät 
itsenäisessä vastuussa olevina työntekijöinä aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa. 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus  3.8.2020    223     
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

Lemin perusopetuksessa työskentelee neljä vakinaista 
koulunkäynninohjaajaa ja kaksi vakinaista iltapäivätoiminnan 
ohjaajaa. Vuosittain on palkattu lisäksi määräaikaisia ohjaajia. 
Lemin perusopetuksessa on työskennellyt koulunkäynninohjaajan 
ja opettajien sijaisena sama henkilö usean vuoden ajan. 
 
Henkilö on työn ohessa suorittanut aamu- ja iltapäivätoiminnan ja 
koulunkäynninohjaajan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon 
ja saanut tutkintotodistuksen keväällä 2020.  
Työntekijä on osoittautunut soveltuvaksi koulunkäynninohjaajan 

tehtävään ja on hoitanut vuosien aikana työtehtävät oma-

aloitteisesti ja pitkäjänteisesti. Koska Lemin perusopetuksessa ei 

koulunkäynninohjaajien tarve ole vähentymässä, on perusteltua 

vakinaistaa henkilö, joka on työskennellyt tehtävässä useita vuosia 

ja saanut kelpoisuuden tehtävään. 

 

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

 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa vakinaistaa 

yksi koulunkäynninohjaajan toimi 1.9.2020 alkaen ja nimetä siihen 

koulunkäynninohjaaja Taina Kolehmainen. Henkilö on antanut 

suostumuksensa asiaan. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Kunnanhallitus 3.8.2020 § 116 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  
 

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunkäynninohjaajan 

vakinaistamiselle 1.9.2020 alkaen sivistyslautakunnan esityksen 

mukaisesti.   

 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: 102-116 

 

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 kunnanhallitus 
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 – 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. 

 

 


