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130. Valtuuston 24.8.2020 päätösten täytäntöönpano 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 130 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa 

valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että 

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto 

on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, on 

kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta ja asia on 

viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin 

se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, 

jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta 

hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 

valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.  

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös seuraavista 
valtuuston 24.8.2020 tekemistä päätöksistä: 
 

29 § Rantatontin myynti nettihuutokaupalla 
30 § Vanhan kunnanvirasto 1:n myynti nettihuutokaupalla 

 

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

  

Kunnanjohtajan päätösehdotus    

 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 24.8.2020 tekemät päätökset, 

§:t 29 ja 30, eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, kuuluvat 

valtuuston toimivaltaan, eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia. 

Kunnanhallitus päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön.     

 

Päätös  Hyväksyttiin.  
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131. Valtuustoaloite  

 

Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 34  

 

 Päätös Hallintosäännön 109 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen  

  asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on  

  oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa  

  koskevissa asioissa.  

 

Jarkko Ovaskainen jätti puheenjohtajalle alla mainitun 

valtuustoaloitteen, joka lähetetään sitä enempää käsittelemättä 

kunnanhallituksen valmisteltavaksi. 

 

Valtuustoaloite kuntalaiskyselystä / Jarkko Ovaskainen: 
 
Lemin kunta voisi järjestää kuntalaiskyselyn kuntalaisille vuoden 2021 

alussa. Usein kuuluu sanonta "että Lemillä on aina säästetty". On eletty 

kovia aikoja ja tulevaisuudessakin joudutaan säästämään. Nyt on 

kuitenkin aika kehittää ja kehittyä.  

Kyselyn pääaiheina voisi olla mm. tämänhetkinen kunnan tilanne 

(huomioiden Korona, jos se on vielä ajankohtainen kyselyn tullessa 

ulos), miten on kuntana onnistuttu, mitä kunnalta odotetaan, uusia 

kehityskohteita ja ideoita, asukastyytyväisyys..? Hyvät ideat 

säästökohteista ovat myös tervetulleita. 

Kysely voitaisiin toteuttaa niin, että kehityskohteisiin vastatessa pääsee 

vastaamaan toimialoittain (sivistys, tekninen ja hallinto/yleinen. Myös 

"vapaan sanan osio" on hyvä olla kyselyssä. 

 ________________ 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 131 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

  Kunnanhallitus lähettää aloitteen hallintotoimiston valmisteluun.  

 

 Päätös Hyväksyttiin.  

 



LEMIN KUNTA  
Kunnanhallitus 14.9.2020         259 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

132. Lausuntopyyntö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valituksen johdosta 

 

Kunnanhallitus 24.8.2020 § 119 

 

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. 

ELY-keskus vaatii, että Lemin Kivijärven rantaosayleiskaavan muutos 

kumotaan siltä osin, kun se koskee kiinteistöä Kiviharju 416-435-1-40. 

Vaatimuksen perusteet ovat esityslistan liitteenä olevassa Itä-Suomen 

hallinto-oikeuden lausuntopyynnössä. 

Vastine liitteineen on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään 

11.9.2020.  

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

 

 Kunnanjohtajan ehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja 

allekirjoittamaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

Lisäksi päätettiin, että lausunto toimitetaan sähköpostilla 

kunnanhallitukselle tiedoksi ennen sen lähettämistä hallinto-oikeudelle. 

Lausunto tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen virallisesti 

tiedoksi.  

  ___________ 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 132 

 

Kunnanjohtaja on valmistellut ja allekirjoittanut lausunnon, joka on 

toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostilla 3.9. ennen lausunnon 

lähettämistä hallinto-oikeudelle. Lausunto laadittiin yhteistyössä  

Karttaako Oy:n kanssa.  
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 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

   Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedoksi.  

 

 Päätös Hyväksyttiin.  
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133. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 

 

Kunnanhallitus 24.8.2020 § 120  

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta 

harkinnanvaraisesti valtion talousarvioin rajoissa, jos kunta 

ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten 

vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen 

arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityispiirteet. 

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on 

hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on 

esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. 

Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on 

hakemuksen liitteeseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja 

mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa 

korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen 

liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina 

jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä 

toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.  

 

Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä 

valtiovarainministeriöön. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne 

toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten 

tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi. Valtiovarainministeriön 

kirje 4.8.2020 oheismateriaalina. 

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden 

korotusta ja oikeuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja 

allekirjoittamaan hakemuksen. 

  Päätös  Hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus 14.9.2020 § 133 

 

Kunnanjohtaja on laatinut ja allekirjoittanut 31.8.2020 päivätyn  

harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen.  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee harkinnanvaraisen valtionosuuden 

korotushakemuksen tiedokseen.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMIN KUNTA  
Kunnanhallitus 14.9.2020         263 
 

pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

134. Etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 134 

 

Etuostolain 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa 

sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää 

maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja 

suojelutarkoituksia varten.  

Etuostolain 2 §:n mukaan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan 

oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä 

(etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen 

kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa 

sovituilla ehdoilla.  

Yksityinen taho on myynyt yksityiselle taholle 28.8.2020 päivätyllä 

kauppakirjalla seuraavat Lemin kunnassa sijaitsevat kiinteistöt 

rakennuksineen ja liittymiin liittyvine oikeuksineen:  

- Ryöppäänpäällys 416-405-3-18 tilan pinta-ala 1,91 ha, mikä on  

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia.  

- Pajuaho 416-405-4-31 tilan pinta-ala on 2,850 ha, mikä on 

metsämaata eikä siellä ole rakennuksia,  

- Kuivala 416-413-1-47 tilan pinta-ala on 0,3150 ha, mikä on 

metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia,  

- Unottu 416-405-4-62 tilan pinta-ala on 4,448 ha, mikä on 

rakennusmaata 0.99 ha (yleiskaavan mukainen rakennuspaikka 0,7 ha 

ja asemakaavan mukaiset rakennuspaikat yhteensä 2900 m2) ja 

metsämaata 3,458 ha (metsämaasta asemakaavan mukaista 

puistoaluetta n. 2,2 ha). Kauppaan kuuluvat rakennukset Unottu 416-

405-4-61 tilalla (Lepikontie 60b, 54850 Kuukanniemi) ja Unottu 416-

405-4-62 tilalla (Lepikontie 60b, 54850 Kuukanniemi).  

 

Kauppahinta on satakaksikymmentätuhatta kolmesataa (120 300) 

euroa.  
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Lemin kunnalle on perusteltua käyttää etuostolain mukaista otto-

oikeutta tässä kiinteistökaupassa. Kaupan kohde rajautuu kunnan 

omistamaan alueeseen, jolle on käynnistymässä 2021 uuden 

asemakaavan laadinta. Kiinteistökaupan mukaista tilaa on mahdollista 

kehittää kaavoituksen keinoilla mm. yhdyskuntarakentamiseen sekä 

virkistykseen.  

 

Hallintosäännön 22 §:n perusteella kunnanhallituksen toimivallassa on 

päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Mikäli kunnanhallitus päättää 

etuosto-oikeuden käyttämisestä, tulee se tehdä siten ehdollisena, että 

kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvioon lisämäärärahan 

hyväksymistä kyseessä olevien kiinteistöjen ostamiselle.  

 

Kauppakirja ja kiinteistörekisterikartta liitteenä. Kauppakirjan tiedot ovat 

28.8.2020 päivättyjen lainhuutotodistusten mukaiset. 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
  

Kunnanhallitus käy keskustelun asiaan liittyen. Kunnanjohtajan 
päätösehdotus annetaan kokouksessa.  

 

 Päätös Kunnanhallitus kävi kokouksessa asiasta laajan keskustelun.  

Merkittiin lisäksi, että kunnanhallitus oli kuullut ostajaosapuolta ennen 

kunnanhallituksen kokousta klo 16.45-17.00.  

 

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että Lemin kunta käyttää etuosto-oikeutta 

edellä selostettuun kauppaan selostusosassa ilmenevien perustelujen 

perusteella edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää tätä tarkoitusta 

varten lisämäärärahan. 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

125.000 euron lisämäärärahan maanhankintaa varten.  

Merkittiin, että tekninen johtaja Tommy Vesterlund oli läsnä 

kokouksessa asiasta käydyn keskustelun ajan. 
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135. Tuomelankankaan tontin kauppakirja  

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 135 

 

Kunnan ja yksityisen tontinostajan kesken on neuvoteltu tontin 

myymisestä Tuomelankankaan alueelta. Kauppa koskee 

Tyypäskankaantie 9:ssä sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikkaa. 

Kyseessä on tila AO12-4. Kiinteistötunnus 416-406-2-55. Pinta-ala 

0,2665 ha. 

 

Kauppahinta on 5.330,00 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 Hyväksyttiin.  
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136. Talouden väliraportit heinäkuun lopun tilanteesta 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 136 

 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti 

heinäkuun lopun tilanteessa.  

Talouden toteuman osalta ennusteeseen liittyy merkittävää 

epävarmuutta koronaviruspandemian takia. Eksoten takautuvilla 

palkkaratkaisuilla on myös mahdollisesti merkittävä vaikutus kunnan 

talouden toteutumiseen kuluvana vuonna. 

Aiemmin kesäkuun raportoinnin yhteydessä on selvitetty, että 

toimintatuotot eivät kerry talousarviossa hyväksytyllä tavalla. 

Suurimmat poikkeamat tulevat olemaan varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuissa (talousarvioalituksen määrän arvioidaan olevan noin 

45.000 euroa) sekä todennäköisesti myös myyntivoitoissa. 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hanketukien kirjaustapa 

etupainotteisesti tulee huomioida talousraportointia tulkitessa. Kulut 

hankkeista syntyvät kirjanpitoon myöhemmin.  

Oman toiminnan toimintakulut ovat toteutuneet pieniä poikkeuksia 

lukuun ottamatta talousarviossa hyväksytyllä tavalla. Eksoten osalta on 

odotettavissa lisäkuluja ja ne voivat olla merkittäviä. Eksoten 

alijäämäennuste heinäkuun lopussa ilman valtion korona-avustuksia ja 

takautuvaa palkkakirjausta lukuun ottamatta on -3,2 milj. euroa. 

Palkkaratkaisusta johtuva alijäämä voi pahimmillaan aiheuttaa lisää 

alijäämää yli 30 milj. euroa Eksoten kirjanpitoon. Tästä Lemin kunnan 

osuus on noin 640 t euroa.  

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, mutta syyskuun alussa 

julkaistu ennuste on hieman parantunut kesäkuiseen verrattuna. 

Tulevalle vuodelle ennustetaan yhteensä 10,732 milj. euron 

verokertymää. Se on noin 516 000 euroa vähemmän kuin 

talousarviossa. Syyskuussa julkaistu veroennuste osoittaa edelleen 

merkittävästi alhaisempaa verotulokertymää vuosille 2021 ja 2022, eli 

niissä ei parannusta kesäkuiseen ole juuri ollenkaan.  

Valtion kunnille tekemiä kompensointeja tuleville vuosille ei ole vielä 

esitetty.   

 

Ohessa on tuloslaskelmatasoinen raportti koko kunnan osalta. Se 

osoittaa 515.507 euron ylijäämää heinäkuun lopussa. Edellä 

selostettujen tuloalentumien (varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, 

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

ylijäämästä voi kääntyä alijäämäiseksi. Tilannetta seurataan 

kuukausittain. 

 

Lisäksi ohessa on raportti tulosalueitten talousarvion ulkoisten tulojen ja 

menojen toteumasta heinäkuun lopun tilanteesta. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus  

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden väliraportit heinäkuun 

lopun tilanteessa.  

 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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137. Sisäisen valvonnan raportointi  

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 137 

 

Sisäisen valvonnan toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitusta 

puolivuosittain. Esimiehet raportoivat toimialajohtajille, toimialajohtajat 

kunnanjohtajalle ja kunnanjohtaja kunnanhallitukselle. 

 

Raportit sisäisen valvonnan toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2020 

esitellään kokouksessa. Sivistyslautakunnan käsittely on 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. Jos lautakunnan käsittelyssä 

tulee esille olennaisia muutoksia, tuodaan raportti jälkikäteen 

kunnanhallitukselle uudelleen.  

 

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee raportit tiedoksi. 

 

 Päätös Hyväksyttiin.  
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138. Ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 138  

 

- Koronaviruksen aiheuttamat järjestelyt kunnan toiminnoissa, 

ajankohtaiskatsaus. 

 

- Sote-lausunnon valmistelun tilanne. 

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvitykset edellä 

mainituista asioista. Lisäksi kunnanhallitus päättää järjestää kokouksen 

aiemmin päätetyn lisäksi maanantaina 21.9.2020.   

 

 Päätös Hyväksyttiin.  

 

Lisäksi käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi Leinus ojitusyhtiön 

ylimääräinen yhtiökokous 15.9.  
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139. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 139 

 

Kunnanhallitukselle esitetään 24.8.-4.9.2020 tehdyt seuraavat 

viranhaltijapäätökset: 

- kunnanhallituksen puheenjohtaja §:t 3-4 ja  

- kunnanjohtaja §:t 30-36.   

  

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

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus  

  

Kunnanhallitus merkitsee yllämainitut päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei 

se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

  

 Päätös Hyväksyttiin.   
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140. Ilmoitusasiat 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 140 

 

 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 

 

1. Eksoten hallituksen pöytäkirja 2.9.2020  

2. Etelä-Karjalan Maakuntahallituksen pöytäkirja 28.8.2020  

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 

27.8.2020  

4. Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 25.8.2020   

5. Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan pöytäkirja 18.8.2010   

 

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

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 

Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen 

tietoon saatetuiksi, eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin 

toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin.  

 

Päätös Hyväksyttiin.   
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141. Lemin kello nro 12 luovutettu Lemin Kotiseutuyhdistys ry:lle 

 

Kunnanhallitus 14.9.2020 § 141 

 

Lemin kunnanhallitus on 5.6.2000 päättänyt, että tunnustuspalkinto 

”Lemin kello” myönnetään kunnanhallituksen harkinnan ja päätöksen 

mukaan tunnustukseksi Lemiä tunnetuksi tehneelle, kunnan parhaaksi 

ansiokkaalla tavalla toimineelle ja tässä onnistuneelle yksityishenkilölle 

tai yhteisölle.  

 

Lemin kello n:o 12 myönnetään Lemin Kotiseutuyhdistys ry:lle 

seuraavin perustein: 

 

Lemin Kotiseutuyhdistyksen toiminta on laaja-alaista lemiläiseen 

kotiseuturakkauteen liittyvää perinteitä ylläpitävää ja yhteisöllisyyteen 

perustuvaa toimintaa. Kirkonkylällä sijaitseva museo on toiminnan 

keskus: Särätuvan pitopalvelut, Pirtapuodin paikalliset käsityöt ja 

Savusaunan löylyt ovat esimerkkejä taatusta lemiläisestä tuote- ja 

palvelutarjonnasta. Maalaismarkkinat vetävät vuosittain museoalueelle 

runsaasti kuntalaisia, kesäasukkaita ja naapurikuntien väkeä. Jopa 

koronakesänä 2020 toimintaa on pystytty järjestämään ajankohdan 

varotoimet huomioiden.  

 

Kotiseutuyhdistyksen kotiseuturatio on odotettu Lemin alueella 

taajuudella 95,2 Mhz kesäaikana kuuluva radio-ohjelma. 

Kotiseuturatiota on voinut kesä-aikana kuunnella myös internetin 

välityksellä missä vain. Lemin kesäajan tapahtumat on saatu näin 

tiedoksi pitkälti yli Lemin kuntarajojen.  

 

Erityiskiitoksen Lemin kunta haluaa antaa huhti-toukokuun aikana 

tapahtuneen Lemin korona-alkuajan radiotoiminnan, koronaration, 

lähetysten hoitamisesta kolme kertaa viikossa. Koronatiedotusta saatiin 

välitettyä hyvin sellaisiinkin koteihin, joissa tiedonkulkua ei hoideta 

verkkosivujen välityksellä.  Samalla kodeissaan karanteeninomaisissa 

olosuhteissa ohjeiden mukaisesti olevat riskiryhmiin kuuluvat 

kuntalaiset kuulivat mielenkiintoisia Juha Junnosen suorittamia 

haastatteluita. Näin saatiin kotiarkeen vähän elävää kotiseudun elämää 

vaikka itse ei kodin ulkopuolelle uskaltautunutkaan.  
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Lemin Kotiseutuyhdistys ry on monessa mukana ja sen tapahtumia 

monet odottavat vuosi toisensa jälkeen. Lemin kunta haluaa kiittää 

aktiivista yhteistyökumppaniaan Lemin Kotiseutuyhdistys ry:tä. 

Yhdistys on ”Lemin kello” -tunnustuksen edellyttämällä tavalla tehnyt 

Lemiä tunnetuksi ja toiminut kunnan parhaaksi ansiokkaalla tavalla.  

 

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

  

Kunnanjohtajan päätösehdotus    

 

Merkitään hyväksyen tiedoksi. 

 

Päätös  Hyväksyttiin. 

 

Merkittiin, että Petteri Holopainen poistui kokouksesta klo 18.50 ennen 

tämän asian käsittelyä. 
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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: 130-133, 136-141 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 135 

 

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: 135 
 
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 

 
Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Etuostolain 
22 § 1 momentin mukaan valitusoikeus on sekä ostajalla että myyjällä. Hallintovalitus on tehtävä 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
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: 134    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

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 

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

 

 


