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(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buuri Kati   puheenjohtaja 
Mielikäinen Juha varapuheenjohtaja 
Holopainen Petteri jäsen 
Karhu Anu  jäsen  
Ovaskainen Jarkko jäsen 
Nisonen Lasse jäsen 
Rings Mervi  jäsen 
 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja, saapui 
  klo 17.01 
Tapanainen Matti ” I varapuheenjohtaja 
Junni Antti  ” II varapuheenjohtaja  
Mäkelä Johanna esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä Vesterlund Tommy esitteli 
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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
 
ASIAT 

 

§:t 77 - 96 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
           

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Kati Buuri                  Johanna Mäkelä 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 25.5.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Mervi Rings       Anu Karhu  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 26.5.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson 
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77. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja seuranta; hyvinvointirakenteen selkeyttäminen   
      Lemin kunnassa 
 
Kunnanhallitus 3.5.2021 § 65 
 

Kuntalain (17.3.1995/365/1§) ja terveydenhuoltolain 
(1326/2010/12§) mukaan kunnan ja kuntayhtymän tulee edistää 
asukkaidensa hyvinvointia. Valtuustolle on kerran 
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma ja toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava 
valtuustolle vuosittain. Valtuustokauden päätteeksi on tehtävä 
neljävuotiskertomus. Maakunnallinen laaja hyvinvointikertomus 
valmistuu syksyn 2021 aikana. Tämä tulee antamaan suuntaviivat 
kunnan omalle neljävuotiselle laajalle hyvinvointisuunnitelmalle 
yhdessä kunnan strategian kanssa.  

 
Hyvinvointirakenteet kunnassa vaativat uudistamista. Lakisääteisten 
terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien tehtävien ja 
toimintojen tulee olla suunnitelmallisesti ja taloudellisesti hoidettu. 
Lemin kunta on ainoa kunta maakunnan alueella, jossa hyvinvointiin 
liittyvät rakenteet ovat jäsentämättä ja näin ollen ne eivät ole linjassa 
muiden maakunnan kuntien kanssa.  
 
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut kunnan hyvinvointirakenteiden 
uudistamisen. Valmisteluun on osallistunut Eksoten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen päällikkö varmistaen osaltaan, että kunnan 
linjaukset noudattaisivat maakunnassa muualla käytössä olevia 
vastaavia rakenteita. Valmisteltu rakenne on kuitenkin suunniteltu 
lemiläiset ominaispiirteet huomioiden. 

 
Valmistelu kytkeytyy kuluvan vuoden talousarviossa hyväksyttyihin 
sitoviin tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueen 
tavoitteissa on seuraava tavoite: ”Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen sekä seurannan prosessien selvittäminen ja 
selkeyttäminen. Syntyy kuvaus, miten em. liittyviä asioita Lemillä 
viedään eteenpäin ja edistetään. Tämä edesauttaa jatkossa 
vaikuttavuudeltaan parempien tavoitteiden löytämistä.”  

 
Hyvinvointityöhön, organisoitumiseen ja aikataulutukseen liittyvä 
valmistelutilanne on ollut kunnanhallituksen evästyskeskustelussa 
29.3.2021. Evästyskeskustelun jälkeen luonnosteltu, nyt 
kunnanhallitukselle esitettävä, malli on esitelty laajennetulle 
johtoryhmälle 20.4.2021.  Laajennetun johtoryhmän keskustelussa 
oli mukana myös Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
päällikkö.   
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Oheisesta kuvasarjassa on kuvattu mm. hyvinvointiin liittyvä 
lainsäädäntöpohja, toiminnan tarkoitus, toiminnan merkitys mm. 
valtionosuuksiin. Lisäksi kuvasarjan loppupuolella on 
hyväksyttäväksi esitettävä hyvinvointirakenne ja vuosikello. Asiaa 
esittelemään on kokoukseen pyydetty vapaa-aikasihteeri sekä 
Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö.  
 
Mikäli asia etenee esitettävällä tavalla, tullaan malli esittämään 
hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitusta pyydetään 
asettamaan varsinainen hyte-työryhmä, johon pyydetään 
nimeämään luottamushenkilöedustaja, järjestöjen edustaja, 
henkilöstön edustaja sekä edustaja myös Eksotesta. 
Poikkihallinnollisena perustyöryhmänä toimisi laajennettu 
johtoryhmä.  

  
(valm. vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen puh. 040 595 7350, 
kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus kuulee vapaa-aikasihteerin ja Eksoten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen päällikön selvityksen oheisesta 
kuvasarjasta. Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee 
tässä vaiheessa esityksen tiedokseen. Asia tuodaan varsinaisesti 
päätettäväksi (ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esitettäväksi) 
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Näin valtuustoryhmillä 
on mahdollisuus käydä asiasta omat keskustelut ennen 
kunnanhallituksen varsinaista päätöksentekoa.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 77 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden rakenteisiin yms. liittyvä aineisto on 
ohessa edellisessä kokouksessa käsitellyn mukaisesti 
päätöksentekoa varten.  
 
Rakenteessa on kuvattu, että kunnassa hyvinvointia koordinoi 
hyvinvointikoordinaattori. Hyte-työhön liittyvät virkatehtävät ovat jo 
olleet vapaa-aikasihteerin toimenkuvassa. Virkanimikemuutos on 
linjassa muiden kuntien kanssa maakunnan alueella. 

 
Varsinaiset hyte-työryhmään liittyvät nimeämispyynnöt yms. 
tehdään vasta valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. 
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(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
   
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
   

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy oheisessa 
aineistossa kuvatun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän 
hyvinvointirakenteen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
suunnittelun ja seurannan vuosikellon.  
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vapaa-
aikasihteerin virkanimike muutetaan hyvinvointikoordinaattoriksi.  
 

 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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78.  Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen   
       (VATE) 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 78 
 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen keskeisinä 
tavoitteina on: 
 

 kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,  

 turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelut kaikille Suomessa asuville,  

 parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, 

 turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 

 vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen 
heikkenemiseen, ja  

 hillitä osaltaan julkisen talouden kustannusten kasvua.  
 
Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä 
pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Väliaikainen 
valmistelutoimielin perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. 
 
Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan 
väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun 
voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä 
lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston 
toimikauden alkua 1.3.2022 ja uuden aluehallituksen työn 
aloittamista. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. 
Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen 
hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja 
yhteistyörakenteista. Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä voidaan 
puhekielessä käyttää lyhennettä VATE. Etelä-Karjalassa on 
ennakoivasti aloitettu epävirallisen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen toiminta maaliskuussa 2021.  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava kuntien, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, 
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen 
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta 
ja taloudesta.  
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Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava 
valtiovarainministeriölle kahden kuukauden sisällä 
voimaanpanolakien voimaantulosta. 
 
Esityksenä on, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 
toimii tulevan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
asettavana viranomaisena sekä koollekutsujana ja vastaa myös 
toimielimen hallinnollisesta tuesta.  
 
Eksote pyytää ennakoiden kunnilta ja Etelä-Karjalan alueen 
pelastustoimelta vahvistuksen varsinaisen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vahvistamaan, 
että Eksote toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajana ja 
koollekutsujana.  
 
Tässä vaiheessa väliaikaiseen valmistelutoimielimeen pyydetään 
nimeämään asiantunteva virkamiesedustusto (edustajat ja 
varaedustajat) seuraavin periaattein: 
 
- Lappeenrannan kaupunki, 1 edustaja ja varaedustaja 
- Imatran kaupunki, 1 edustaja ja varaedustaja 
- Pohjoiset kunnat (Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala), 1 yhteinen 

edustaja ja varaedustaja 
- Länsi-Saimaan kunnat (Taipalsaari, Savitaipale, Lemi ja 

Luumäki), 1 yhteinen edustaja ja varaedustaja 
- Etelä-Karjalan alueen pelastustoimi, 3 virallista edustajaa ja 

heille 1 yhteinen varaedustaja 
- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ml. erityishuoltopiirin 

edustajat ja varaedustajat seuraavasti  
o perusterveydenhuolto 1 edustaja ja varaedustaja 
o sosiaalihuolto 1 edustaja ja varaedustaja 
o sairaanhoitopiiri 1 edustaja ja varaedustaja 
o erityishuoltopiiri 1 edustaja, jonka varaedustaja on sama 

sosiaalihuollon kanssa 
o mahdolliset tietyn asiakokonaisuuden mukaiset edustajat 

(kuten talous, henkilöstö ja laki) enintään 6 + yhteinen 
varaedustaja 

 
Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi VATE-valmistelijaryhmä tai -
sihteeristö, johon kuuluvat edustajat Eksotelta (2) ja Etelä-Karjalan 
alueen Pelastustoimelta (1). Väliaikainen valmistelutoimielin 
vahvistaa asian ensimmäisessä kokouksessaan. 
 
Eksoten hallitus vahvistaa ennalta nimetyn väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanon ehdollisesti kesäkuussa 2021.  
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Täten kokoonpano on riittävällä aikataululla selvillä eduskunnan 
tehdessä päätöksen hyvinvointialueen toimeenpanosta. 
 
Virallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä tukeva muu 
työskentely- ja seurantarakenne, kuten poliittinen seurantaryhmä, 
vahvistetaan viimeistään syyskuussa 2021, kun kesäkuun 
kuntavaalien tulokset ovat selvät ja nimeämiset uuden kauden 
valtuustoon, hallitukseen ja jaostoihin/lautakuntiin on tehty.  
 
Uudistuksen valmisteluissa hyödynnetään aiemman Sipilän 
hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen materiaaleja soveltuvin 
osin, samoin kuin käynnissä olevien STM-rahoitteisten 
kehittämishankkeiden toimenpiteitä ja tuloksia.  
 
VATE-nimeämiset raukeavat ilman erillistä vahvistusta, mikäli 
hyvinvointialueiden toimeenpanossa ei Suomen eduskunnan 
päätöksellä edettäisi ennalta esitetyssä aikataulussa. Asia varmistuu 
eduskunnan käsittelyssä kesä-heinäkuussa 2021. 
 
Eksote pyytää nimeämään VATE:n varsinaisen edustajan ja tämän 
varaedustajan edellä esitetyn mukaisesti sekä vahvistamaan 
Eksoten aseman asettavana viranomaisena ja koollekutsujana 
torstaihin 3.6.2021 klo 15 mennessä Eksoten kirjaamoon 
kirjaamo@eksote.fi.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus nimeää Etelä-Karjalan hyvinvointialueen 
väliaikaiseen valmistelutoimielimeen VATE:en varsinaisen ja 
varaedustajan. Lisäksi kunnanhallitus vahvistaa, että Eksote toimii 
väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajana ja koollekutsujana. 

 
Päätös  Kunnanhallitus vahvisti, että Eksote toimii väliaikaisen 

valmistelutoimielimen asettajana ja koollekutsujana.  
 

Mervi Rings esitti, että varsinaiseksi edustajaksi VATE:een 
esitetään Johanna Mäkelä ja varaedustajaksi Kari Kuuramaa. Lab-
ammattikorkeakoulun hallitukseen on jo sovittu valittavaksi Kari 
Kuuramaa §:ssä 79. Länsi-Saimaan alueen tasapuolisuuden 
kannalta on parempi jakaa vastuuta useammalle henkilölle. 
Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn ehdotuksen yksimielisesti. 

 _______ 
  

mailto:kirjaamo@eksote.fi
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79. Jäsenen nimeäminen Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen 
 
Kunnanhallitus 18.1.2021 § 7 
 

Lab-ammattikorkeakoulu pyytää Ruokolahden, Parikkalan, 
Rautjärven, Taipalsaaren, Luumäen, Savitaipaleen ja Lemin kuntia 
yhdessä nimeämään yhden jäsenen Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n 
hallitukseen kaudelle vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous – 
vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous. 
 
Oikeus nimetä hallitukseen jäsen perustuu Saimaan 
ammattikorkeakoulu Oy:n entisten omistajien ja Lappeenrannan-
Lahden teknillinen yliopisto LUT:n väliseen, elokuussa 2017 
solmittuun sopimukseen, jonka mukaan vuorollaan Lappeenrannan 
kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäsen kahdeksi vuodeksi, 
Imatran kaupungilla vuodeksi ja edellä kerrotuilla kunnilla yhdessä 
vuodeksi. 
 
Sopimuksen mukaan nimettävällä henkilöllä tulee olla monipuolista 
yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää 
asiantuntemusta sekä kokemusta ja tuntemusta työ- ja 
elinkeinoelämästä. 
 
Asiaa on käsitelty Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun 
työvaliokunnassa 11.12.2020. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää esittää, että Lab-ammattikorkeakoulun 
hallitukseen kaudelle vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous – 
vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous nimettäisiin Savitaipaleen 
kunnanjohtaja, tohtori Kimmo Kainulainen. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 79 
 

Kimmo Kainulainen siirtyy pois Savitaipaleelta toisen maakunnan 
alueelle. Hänen tilalleen tulee tehdä uusi esitys Lab-
ammattikorkeakoulun hallitukseen. Kunnanhallituksen kesken 
käydyssä sähköpostiviestittelyssä on sovittu, että Lemin kunta 
esittää Kari Kuuramaata.  
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Tämä sähköpostitse päätetty asia on viestitetty Lab-
ammattikorkeakoulun hallintoon sähköpostilla 4.5.2021. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus vahvistaa pöytäkirjaan, että Lemin kunnan esitys 

Lab-ammattikorkeakoulun hallitukseen on Taipalsaaren 
kunnanjohtaja Kari Kuuramaa. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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80. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset vuodelle 2021 
 
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 13 
 

Kunta on saanut seuraavat valtionosuuspäätökset: 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n 

mukaiset esi- ja esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 

2021 

 

- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan 

yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 

2021 sekä 

 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille 

käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä 

kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 

myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021. 

 
Päätöksiä tarkistettaessa on selvinnyt, että laskentapäivän 
20.9.2020 mukaisten oppilaslukumäärätietojen tiedonsiirrossa on 
tapahtunut virheitä, joiden vaikutus kunnan valtionosuuteen on 
merkittävä. Virheet on korjattu ja opetushallitukseen on 26.1.2021 
toimitettu oheisen liitteen mukaisesti esi- ja perusopetuksen 
valtionosuusrahoitustietojen korjauslomake sähköisesti 
taulukkomuodossa sekä allekirjoitettuna pdf:nä. Tiedot on myös 
korjattu ns. KOSKI-tietovarantoon.  
 
Tehtyjen toimenpiteiden lisäksi kunnan on pyydettävä 
valtionosuuspäätökseen oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Lemin kunnanhallitus pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä 
oikaisemaan Lemin kunnan opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille 
käyttökustannuksiin vuodelle 2021 myönnettävää 
valtionosuuspäätöstä oheisen liitteenä esitettävän 
korjauslomakkeen tietojen perusteella.  
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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Kunnanhallitus 24.5.2021 § 80 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt muutoksenhaun perusteella 
päätöksen 26.4.2021 /VN/27874/2020-OKM-4 opetus- ja 
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä 
valtionosuudesta vuodelle 2021. 
 
Oikaisuvaatimuksen vaikutus on 154.868 euroa lisää valtionosuutta, 
mutta rahoitusjärjestelmästä johtuen käytännössä Lemin 
omarahoitusosuutta pienennetään em. summalla.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
  
 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen opetus- ja kulttuuriministeriön 

26.4.2021 tekemän valtionosuuspäätöksen ja tyytyy siihen.  
 

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. 
  ________ 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 81 
 

Tekninen toimi on valmistellut jätetyn aloitteen pohjalta kirjaston 
aukion elävöittämistä mm. istutuksia lisäämällä.  Kirjastoaukion 
osalta on saatu suunnitelma Piha- ja Puistotyö Kohoselta. 
Suunnitelmalla on tavoiteltu elävän näköistä aluetta vuodenajasta 
riippumatta.  
 
Jätetty aloite on aiheuttanut yhteydenottoja kuntalaisilta, jotka ovat 
ilmoittaneet halukkuutensa osallistua rusokirsikkapuiden 
hankintaan.  
 
Kirkonkylä eloon! –hankkeen tavoitteena on elävöittää 
kirjastoaukiota. Tähän jätetty aloite ja sen pohjalta suoritettu 
viheristutussuunnitelma ovat hyvä pohja. Alueen käytännön 
toteutussuunnitelma on järkevää siirtää tässä vaiheessa 
hanketyöryhmälle.  
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Työryhmä voisi osallistaa kuntalaiset laajemminkin osallistumaan 
alueen suunnitelman toteuttamiseen. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet. 

Kunnanhallitus päättää, että valmistelu siirtyy Kirkonkylä eloon! –
hankeryhmälle. Alueen toteuttaminen huomioidaan osana vuoden 
2022 talousarviota, jota varten hanketyöryhmän tulee tehdä esitys 
tekniselle lautakunnalle.   

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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82. Kuntalaisaloite Lemin Tapulinaukion ja sen lähialueen ideointi / suunnittelukilpailun  
      järjestämisestä 
 
Kunnanhallitus 1.7.2019 § 113 
 

Kuntaan on toimitettu seuraava kuntalaisaloite: 
 
Ehdotan Lemin Tapuliaukion ja sen lähialueen 
ideointi/suunnittelukilpailun järjestämistä. Perusteluja: Historiallisesti 
kiinnostava pitäjän keskuspaikka, jolla on hieno nimikin. Hyvin 
suunniteltuna ja vaikka vähin erin toteutuvana uskon sen lisäävän 
matkailijoiden ja ohikulkijoiden mielenkiintoa ja piipahduksia Lemille. 
Tori, ja muu palvelutoiminta voisi kehittyä ja asukkaiden viihtyvyys 
lisääntyä.  
 
Lemillä 25.6.2019  
 
Markku Peutere 
 
”Lemin Esko” 
 
(valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus lähettää aloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _________ 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 82 
 

Lemin vanha kunnanvirasto on myyty ja sen ympärillä oleva maa-
alue on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yksityiselle 
taholle. Kunnan rooli alueen kehittämisessä on siten pitkälti siirtynyt 
alueen hallinnoijalle ja rakennuksen omistajalle.  
 
Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämistä jatkaa Leader-hankkeen 
tuella Kirkonkylä eloon! –hankkeen työryhmä. Tällä hetkellä 
hankkeen puitteissa peruskorjataan kirjastorakennukseen 
asukastilaa.  
 
 
 
 
 



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 24.5.2021         165 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
Toiminnan kehittämisen tavoitteena on mm. asukastilan toiminnan 
suunnittelun ja käynnistämisen lisäksi kehittää kirkonkylän alueen 
torialuetta. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus antaa aloitteen tekijälle edellä selostetun 

vastauksen ja merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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83. Valtuustoaloite kuntalaiskysely /Jarkko Ovaskainen 
 
Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 34  
 
  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. 
  _______ 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 83 
 

Kuntaan on hankittu webropol –kyselytyökalu huhtikuussa 2021. 
Aiemmin vastaavaa välinettä itse toteutettavia kyselyitä varten ei ole 
ollut.  
 
Tulevan valtuustokauden kuntastrategian tekeminen ja 
taloussuunnittelu käynnistyvät välittömästi uuden valtuustokauden 
alussa elokuussa. Kuntastrategiaa varten on maalis-huhtikuussa 
2021 teetetty asukastutkimus. Tutkimuksen tulokset tullaan 
hyödyntämään strategiatyössä.   
 
Kuntalaisten osallistaminen on kuntalain mukaista toimintaa.  
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Osana tätä on myös osallistava budjetointi, jossa kuntalaisille 
jätetään mahdollisuus ratkaista konkreettisesti jonkun 
euromääräisen talousarviomäärärahan käyttäminen. Tällaista ei ole 
Lemillä aiemmin kokeiltu ja kyselyn perusteella voitaisiin myös saada 
konkreettisia ehdotuksia talousarviovalmisteluun. 
 
Aloitteen jättäjän kuvaamia asioita tullaan kysymään elokuun alussa 
järjestettävällä kuntalaiskyselyllä. Kysely suoritetaan webropolilla 
sekä perinteisesti paperilomakkeilla (kirjasto, tori). Kyselyllä pyritään 
saamaan kuntalaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden vastauksia. 
Vastaukset hyödynnetään syksyn kuntastrategia- ja 
talousarviovalmistelussa.   
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut ja suunnitellut 

toimenpiteet ja vastaa aloitteen tekijälle edellä selostetusti.  
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarkko Ovaskainen poistui esteellisenä 

asian käsittelyn ajaksi klo 17.25. 
 _______ 
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84. Kuntalaisaloite: ulkokuntoilulaitteiden hankinta Iitiän leikkipuistoon  
 
Kunnanhallitus 9.11.2020 § 174 
 

Jarkko Ovaskainen on 1.11.2020 jättänyt Lemin kunnalle 

kuntalaisaloitteen, jossa hän ehdottaa Iitiän uuden leikkipuiston 

tyhjään tilaan ulkokuntoilulaitteita.  

 

”Ensimmäisen kerran tätä ideoin jo 2017 syksyllä mutta kunnan 

huonon taloustilanteen takia asiaa on lykätty. Kunta on nyt aloittanut 

kehittää muita asutuskeskittymiä ja nyt on myös Iitiän vuoro. 

Alueelle mahtuisi helposti 5-6 ulkokuntoilulaitetta palvelemaan 

aikuisten ja miksei lastenkin kuntoilu tarpeita. Alue kehittyy tällä 

hetkellä kovaa vauhtia ja tämä tukisi alueen muita aktiviteettejä 

hyvin.” 

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

  
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja päättää 
lähettää aloitteen teknisen ja vapaa-aikatoimen valmisteltavaksi.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
 

Kunnanhallitus 24.5.2021 § 84 
 
 Iitiän alueen ulkokuntoilulaitteet ovat osana kunnan kuluvan vuoden 

talousarviota sellaisella ehdolla, että ne toteutetaan, jos 
hankkeeseen saadaan ELY:ltä haettu tukiosa.  

 
 Hankesuunnitelma on käsitelty ja päätös on kielteinen. Tekninen 

toimi ja vapaa-aikatoimi valmistelivat muutoksenhaun saatuun 
päätökseen, mutta sekään ei tuottanut toivottua myönteistä tulosta.  

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus merkitsee tilanteen kielteisen tukipäätöksen osalta 

tiedoksi. Ulkoliikuntalaitteiden osalta asia siirtyy osaksi tulevan 
vuoden talousarviosuunnittelua. Lisäksi seurataan aktiivisesti 
erilaisia hankehakuja.  
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Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarkko Ovaskainen palasi kokoukseen 

tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.26. 
 _______ 
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85. Valtuustoaloite kesätyöseteleiden myöntämisestä nuorille 
 
Kunnanvaltuusto 22.3.2021 § 4 
 

Päätös Lemin Sosialidemokraatit Antti Junnin toimesta jättivät 
valtuustoaloitteen kesätyöseteleiden myöntämisestä nuorille.  

 
  ”Valtuustoaloite kesätyöseteleiden myöntämisestä nuorille 

Maailmalla alkuvuodesta 2020 asti riehunut koronavirus on 
synnyttänyt Suomeen poikkeusolot, jotka ovat vaikuttaneet 
enemmän tai vähemmän jokaisen suomalaisen elämään. 
Tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty väestön suojelemiseksi ja 
koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Nämä toimenpiteet 
näkyvät monin tavoin nuorten arjessa. Koulut ovat sulkeneet ovensa 
ja opetus on siirtynyt ruudun äärelle. Nuorisotalot ja liikuntapaikat 
ovat kiinni, julkisia kokoontumisia tulee välttää, kavereita tavataan 
etäyhteydellä tai turvavälietäisyyden päässä. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi koronavirustilanne 
vaikuttaa myös nuorten kesätöihin. Lukuisat työnantajat, niin suuret 
kuin pienetkin toimijat, ovat peruneet nuorten kesätyöpaikkoja kesän 
2021 osalta koronan vaikuttaessa yrityksien talouteen ja toimintaan. 
Osa luvatuista kesätyöpaikoista toki toteutuu ja jokainen niistä on 
tärkeä. Kunnan myöntämä kesätyöseteli madaltaisi työnantajien 
kynnystä palkata nuoria kesätöihin.  

Tavoitteenamme on tarjota nuorille mahdollisuus ensimmäiseen 
kesätyökokemukseen. Koska kunnan omia kesätyöpaikkoja on vain 
rajallinen määrä, haluamme tehdä aloitteen kesätyöseteleiden 
myöntämisestä 16-18 vuotiaille nuorille.  

Pidämme tärkeänä, että nuoret saavat kokemuksen työpaikan 
hakemisesta. Työpaikan etsiminen, hakemuksen täyttäminen ja 
haastatteluun osallistuminen kerryttävät työelämätaitoja, joille on 
tarvetta myöhemmin työelämässä. Automaattisesti tarjottavan 
työpaikan myötä tämä vaihe jäisi kesätyökokemuksesta kokonaan 
pois. 

Onnistuneen kesätyökokemuksen saaminen, näinä 
poikkeuksellisina aikoina, on monelle nuorelle positiivinen kokemus. 
Kesätyöt tuovat mm. toimeliaisuutta sekä toimeentuloa ja toimivat 
myös ennaltaehkäisynä syrjäytymisessä. 
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Edellä mainituin perusteluin. Me SDP:n valtuustoryhmänä 
haluamme tehdä aloitteen kesätyöseteleiden myöntämisestä 16-18 
vuotiaille nuorille.”  
 
Aloite siirtyy kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 _______ 
 

Kunnanhallitus 29.3.2021 § 44 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
  Kunnanhallitus lähettää aloitteen hallintopalveluille valmisteltavaksi.  
 

Päätös  Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että kesän 2021 kesätyöhaku on 
parhaillaan meneillään. Kesätöihin otetaan 15 nuorta kahden viikon 
ajaksi suoraan kunnan palkkalistoille. Lisäksi uutuutena on yrityksille 
ja yhteisöille maksettava kunnan kesätyöllistymistuki 300 
euroa/nuori. Tällä tuella tuetaan 15 nuoren kesätyöllistämistä 
vähintään 60 tunniksi tai 10 päiväksi.  
 
Tarkemmat tiedot löytyvät 
https://www.lemi.fi/ajankohtaista/kesatyot-2021.html  

 
Muilta osin aloite siirtyy hallintopalveluiden valmisteltavaksi.  
_______ 

 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 85 
 

Nuorten kesätyöhaku ja yrittäjille tarjottu tukisetelihaku päättyivät. 
Kunta työllistää 15 nuorta suoraan kunnan palkkalistoille. Yrittäjille 
tarjottiin haettavaksi 15 seteliä, joista saatiin 8 yrittäjältä hakemus 
yhteensä 10 setelille. Yrittäjien setelien käytöstä kerätään kesän 
jälkeen palaute ja asiaa kehitetään edelleen ensi vuoden 
työllistämiskeinoksi.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
 Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja antaa aloitteen 

tekijälle em. selostuksen.  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 ______ 

  

https://www.lemi.fi/ajankohtaista/kesatyot-2021.html


LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 24.5.2021         172 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
86. Valtuustoaloite vahvasta kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävästä strategiasta 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 86 
 

Kunnanvaltuuston 19.4.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 

 
”Lemin Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Lemillä 
käynnistetään vahva kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävä strategia. 

 
Tavoitteena että kuntamme väkiluku on vuonna 2031 vähintään 
3200. 

 
Tähän on hyvä mahdollisuudet uusien asuinalueiden myötä. 

 
Lisäksi kunnan on oltava aktiivinen siinä, että kiinteistöt, jotka ovat 
vaarassa autioitua, päätyisivät asuinkäyttöön. 

 
Ihmisten erilaisten elämäntilanteiden vuoksi, tulee huolehtia myös, 
rivi- ja kerrostaloasuntotarjonnan riittävyydestä. 

 
Lemillä 19.4.2021 
Lemin sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä” 

 
Lemin kunnan kuntastrategian valmistelu käynnistyy kuntavaaleissa 
kesäkuussa valittavien elokuussa valtuustokautensa aloittavien 
valtuutettujen kanssa heti valtuustokauden alussa. Valtuutetuille 
kerätään erilaista tietoaineistoa mm. suoritetuilla kuntalaiskyselyillä. 
Tämä aloite voidaan lähettää osaksi valmisteluaineistoa.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus välittää aloitteen sisällön tiedoksi tulevan 
valtuustokauden valtuutetuille elokuussa 2021. 
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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87. Valtuustoaloite, Iitiän pyörätiehanke 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 87 
 

Kunnanvaltuuston 19.4.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
”Tuomelankangas 3-vaiheen käynnistyttyä Iitiä kylän 
vetovoimaisuus ja asukasluku lähtee taas kasvuun entisestään. 
Liikennemäärät ovat olleet huimassa kasvussa niin Iitiäntiellä kuin 
koko kylän alueella. Alueen päiväkoti on lisännyt myös liikennettä 
alueen tiestöllä runsaasti. 
 
Tähän liikenteen ja asukasluvun kasvuun, työmatkapyöräilyn 
lisääntymiseen sekä turvallisuuteen vedoten haluan nostaa vanhan 
pyörätiehankkeen uudelleen esille ja selvitykseen. Nyt esittäisin 
hankkeen tutkimista ELY-keskuksen kanssa vaiheittain, niin että se 
toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa Tuomelankankaan ja 
Mikonharjun väliseltä pyörätieltä Mikkelintielle saakka. Iitiän alueella 
asuu paljon lapsiperheitä ja pyörätie lisää myös lasten turvallisuutta 
liikkua alueella.  
 
Seuraavassa vaiheessa pyörätien voisi jatkaa 
Juvolantie/Ruomintien liittymään saakka, jolloin se palvelisi myös 
sitä kautta Kuukanniemeläisiä.  
 
Tämä hanke on ollut aikaisemmin esillä niin, että se toteutettaisiin 
Lemin kirkonkylältä Mikkelintielle saakka. 
 
Jarkko Ovaskainen 
Lemin Keskusta” 

 
Kunnassa on aiemmin priorisoitu, että VT-13 –tien yhteyteen 
rakennettava kevyen liikenteen väylä olisi tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäisiä toteutettavia. Kevyen liikenteen väylän rakentamista 
ELY-keskuksen tuella on nostettu esille vuosittaisissa 
kehittämiskeskusteluissa sekä liikenneturvallisuustyöryhmissä. ELY 
ei ole pystynyt osoittamaan hankkeelle määrärahoja, eikä kunnan 
oma talous mahdollista pyörätien toteuttamista vain kunnan omalla 
rahoituksella.  
 
Nyt jätetyssä aloitteessa on esitetty perustellusti kevyen liikenteen 
väylän rakentamista Iitiä-Lemin –tielle.  
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Aloite ja kevyen liikenteen väylien kokonaisuus on syytä lähettää 
teknisen toimen valmisteluun. Valmistelua tulee tehdä yhdessä ELY-
keskuksen kanssa. Eri hankkeiden osalta tulee selvittää 
kustannusarviot, mahdolliset tukiasiat ja näiden selvitysten osalta 
esittää hankkeiden toteuttamisen osalta päätöksentekoon 
toteuttamisjärjestystä. Näiden vaiheiden jälkeen hankkeita voidaan 
esittää osaksi kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa.   
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle edellä 
selostetusti jatkovalmisteluun.  
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarkko Ovaskainen poistui esteellisenä 
asian käsittelyn ajaksi klo 17.27 – 17.28. 
_______ 
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88. Valtuustoaloite, lähiliikunta- ja ulkokuntosalit 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 88 
 

Kunnanvaltuuston 19.4.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
”Meille on esitetty jo usealta taholta toiveita lähiliikunta ja 
ulkokuntosaleista. 
 
Esitämme että jokaiselle Lemin asutusalueille perustetaan 
ulkokuntosali/lähiliikuntapuisto. Nämä voisi perustaa leikkipuistojen 
yhteyteen, jolloin samalla alueella olisi mielekästä tekemistä niin 
pienille, kuin vähän vanhemmallekin kuntalaiselle. 
 
Lemillä 19.4.2021 
Lemin sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä” 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja vapaa-
aikatoimelle jatkovalmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää jo 
olemassa olevat alueet ja suunnitelma näiden täydentämiseksi ja 
huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioissa.  

 
 Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja vapaa-
aikatoimelle jatkovalmisteluun. Valmistelussa tulee selvittää jo 
olemassa olevat alueet ja suunnitelma näiden täydentämiseksi ja 
mahdollisesti huomioon otettavaksi tulevien vuosien talousarvioissa. 
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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89. Valtuustoaloite, kuntalaisilta tulleita toiveita 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 89 
 

Kunnanvaltuuston 19.4.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
”Olemme saaneet kuntalaisilta muutamia toiveita kuntamme 
kehittämiseksi. Tuomme ne tässä aloitteen muodossa kaikille 
tiedoksi, ja ohjaamaan päätöksentekoa siihen suuntaan, että 
kunnassamme olisi mukavampaa asua ja kasvaa. 
 

- Maksuton varhaiskasvatus vrt. Puumalan kunta 

- Varhaisnuorille 10-14 v. ”actionia” (harrastuksia, kerhoja, 

tapahtumia myös kuukkiksessa) 

- Laululava paremmalle paikalle, esim. kirjaston aukiolle 

- Potkulautaramppi 

- Puhtaampi uimaranta 

- Kiipeilyteline koulun pihalle 

- Pomppukeinu alakoulun pihalle 

- Lisää keinuja alakoulun pihalle 

- Hämähäkkikeinu alakoulun pihalle 

Näistä ainakin osa on ihan pienellä vaivalla toteutettavissa. 
 
Lemillä 19.4.2021 
Lemin sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä” 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus välittää aloitteen sisällön tiedoksi virkamiehille sekä 
tulevan valtuustokauden valtuutetuille.   
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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90. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 90   
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa 
toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat 
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.  
 
Kunnanvaltuusto käsitellyt edellisen kerran 15.6.2020 § 20. 
Tuolloin keskeneräisenä ovat olleet Markku Peutereen, Antti Junnin 
ja Katja Olkkosen kuntalaisaloitteet. 

 
1. 25.6.2019 Kuntalaisaloite Lemin Tapulinaukion ja sen 

lähialueen ideointi/suunnittelukilpailun järjestämisestä 

(Markku Peutere) 

o Kunnanhallitus lähetti aloitteen johtoryhmälle 

valmisteltavaksi kokouksessaan 1.7.2019 

o Kunnanhallitus 24.5.2021 § 82 :  

 
Lemin vanha kunnanvirasto on myyty ja sen ympärillä oleva 
maa-alue on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 
yksityiselle taholle. Kunnan rooli alueen kehittämisessä on 
siten pitkälti siirtynyt alueen hallinnoijalle ja rakennuksen 
omistajalle.  

 
Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämistä jatkaa Leader-
hankkeen tuella Kirkonkylä eloon! –hankkeen työryhmä. Tällä 
hetkellä hankkeen puitteissa peruskorjataan 
kirjastorakennukseen asukastilaa. Toiminnan kehittämisen 
tavoitteena on mm. asukastilan toiminnan suunnittelun ja 
käynnistämisen lisäksi kehittää Kirkonkylän alueen 
torialuetta.  

 
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi. 

 
2. 4.12.2019 Tervetuloa Lemille kampanja (Antti Junni) 

o Kunnanhallitus 9.12.2019 laittoi asian lisävalmisteluun 

täsmällisemmän toteutussuunnitelman saamiseksi 

yrittäjiltä 

o Tilanne 24.5.2021: Yrittäjiltä ei ole saatu 

toteutussuunnitelmaa tähän aloitteeseen liittyen.  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 24.5.2021         178 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että 

suunnitelmaa ei ole saatu. Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa 

on sovittu yhteinen ”Lemi”-päivä 16.6.2021, jolloin myös 

tätä asiaa nostetaan esille. 

 
Aloitteen käsittely jatkuu. 

 
3. Kuntalaisaloite.fi 29.5.2020 Rusokirsikkapuiden 

istuttaminen Lemin kunnan kirjaston aukiolle (Katja 

Olkkonen) 

o Kunnanhallitus lähetti aloitteen tekniselle toimelle 

valmisteltavaksi kokouksessaan 8.6.2020 

o Kunnanhallitus 24.5.2021 § 81: 

 

Tekninen toimi on valmistellut jätetyn aloitteen pohjalta 
kirjaston aukion elävöittämistä mm. istutuksia lisäämällä.  
Kirjastoaukion osalta on saatu suunnitelma Piha- ja Puistotyö 
Kohoselta. Suunnitelmalla on tavoiteltu elävän näköistä 
aluetta vuodenajasta riippumatta.  

 
Jätetty aloite on aiheuttanut yhteydenottoja kuntalaisilta, jotka 
ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua rusokirsikkapuiden 
hankintaan.  

 
Kirkonkylä eloon! –hankkeen tavoitteena on elävöittää 
kirjastoaukiota. Tähän jätetty aloite ja sen pohjalta suoritettu 
viheristutussuunnitelma ovat hyvä pohja. Alueen käytännön 
toteutussuunnitelma on järkevää siirtää tässä vaiheessa 
hanketyöryhmälle. Työryhmä voisi osallistaa kuntalaiset 
laajemminkin osallistumaan alueen suunnitelman 
toteuttamiseen.  
o Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet. 

Kunnanhallitus päättää, että valmistelu siirtyy Kirkonkylä 

eloon! –hankeryhmälle. Alueen toteuttaminen 

huomioidaan osana vuoden 2022 talousarviota, jota varten 

hanketyöryhmän tulee tehdä esitys tekniselle 

lautakunnalle.   

 
Aloitteen käsittely siirtyy toteutusvaiheeseen ja toteutusta 
esitetään osana vuoden 2022 talousarviota. Aloite voidaan 
merkitä loppuun käsitellyksi. 
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Kunnanvaltuuston 15.6.2020 kokouksen jälkeen on tullut seuraavat 
aloitteet: 

 
4. Kuntalaisaloite 5.6.2020 Roskisaloite (Jari Kahelin), 

sähköpostitse tekniseen toimeen  

o Pyydetty lisäämään Kuukanniemeen 3-5 kpl jäteastioita 

mm. jäätelöpapereita ja koirankakkoja varten 

o Tekninen lautakunta 2.7.2020 §15: Kunnan omistamien 

rakennusten jäteastioihin lisätään ”koirakakkaroskis” –

tarrat ja kunta salliii jäteastioiden käytön 

koirankakkaroskiksina. Myös kunnan omistamien 

vuokratalojen jäteastiat on saatu kyseisen toiminnan 

piiriin. 

 
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi. 

 
5. Kunnanvaltuusto 24.8.2020 Valtuustoaloite 

kuntalaiskyselystä (Jarkko Ovaskainen) 

o Kunnanhallitus lähetti aloitteen hallintotoimiston 

valmisteluun kokouksessaan 14.9.2020 

o Kunnanhallitus 24.5.2021 § 83:  

Aloitteen jättäjän kuvaamia asioita tullaan kysymään elokuun 
alussa järjestettävällä kuntalaiskyselyllä. Kysely suoritetaan 
webropolilla sekä perinteisesti paperilomakkeilla (kirjasto, 
tori). Kyselyllä pyritään saamaan kuntalaisten sekä vapaa-
ajan asukkaiden vastauksia. Vastaukset hyödynnetään 
syksyn kuntastrategia- ja talousarviovalmistelussa.   

 
Aloitteen käsittely siirtyy toteutusvaiheeseen ja voidaan 
merkitä loppuun käsitellyksi. 

 

6. Kuntalaisaloite 1.11.2020 Ulkokuntolaitteiden hankinta Iitiän 

leikkipuistoon (Jarkko Ovaskainen) 

o Kunnanhallitus lähetti aloitteen teknisen ja vapaa-

aikatoimen valmisteltavaksi kokouksessaan 9.11.2020 

o Kunnanhallitus 24.5.2021 § 84: 

Iitiän alueen ulkokuntoilulaitteet ovat osana kunnan kuluvan 
vuoden talousarviota sellaisella ehdolla, että ne toteutetaan, 
jos hankkeeseen saadaan ELY:ltä haettu tukiosa.  
 
Hankesuunnitelma on käsitelty ja päätös on kielteinen. 
Tekninen toimi ja vapaa-aikatoimi valmistelivat 
muutoksenhaun saatuun päätökseen, mutta sekään ei 
tuottanut toivottua myönteistä tulosta. Kunnanhallitus merkitsi 
tilanteen kielteisen tukipäätöksen osalta tiedoksi.  
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Ulkoliikuntalaitteiden osalta asia siirtyy osaksi tulevan vuoden 
talousarviosuunnittelua. Lisäksi seurataan aktiivisesti erilaisia 
hankehakuja.  

 
Aloitteen toteuttaminen edellyttää määrärahaa 
talousarviossa. Tässä vaiheessa varsinainen aloite voidaan 
merkitä loppuun käsitellyksi. 

 
7. Kuntalaisaloite.fi 22.2.2021 Avantouintipaikka Lemille 

(Anne-Maria Holopainen) 

o Sivistyslautakunta lähetti aloitteen vapaa-aikatoimeen 

käsiteltäväksi kokouksessaan 17.3.2021 

o Aloite on valmistelussa, ratkaisuehdotusta etsitään 

yhteistyössä mm. järjestöjen kanssa.  

 
Aloitteen käsittely jatkuu. 

 
8. Kunnanvaltuusto 22.3.2021 Valtuustoaloite 

kesätyöseteleiden myöntämisestä nuorille (SDP 

valtuustoryhmä / Antti Junni) 

o Kunnanhallitus lähetti aloitteen hallintopalveluille 

valmisteltavaksi kokouksessaan 29.3.2021 

o Kunnanhallitus 24.5.2021 § 85 

Kunnanhallitus totesi aiemmin, että kesän 2021 kesätyöhaku 
oli aloitteen jättämisen aikana parhaillaan meneillään. 
Kesätöihin haettiin työllistettäväksi 15 nuorta kahden viikon 
ajaksi suoraan kunnan palkkalistoille. Lisäksi uutuutena oli 
ilmoitettu yrityksille ja yhteisöille maksettava kunnan 
kesätyöllistymistuki 300 euroa/nuori. Tällä tuella pystytään 
tukemaan 15 nuoren kesätyöllistämistä vähintään 60 tunniksi 
tai 10 päiväksi.  

 
Nuorten kesätyöhaku ja yrittäjille tarjottu tukisetelihaku 
päättyivät. Kunta työllistää 15 nuorta suoraan kunnan 
palkkalistoille. Yrittäjille tarjottiin haettavaksi 15 seteliä, joista 
saatiin 8 yrittäjältä hakemus yhteensä 10 setelille. Yrittäjien 
setelien käytöstä kerätään kesän jälkeen palaute ja asiaa 
kehitetään edelleen ensi vuoden työllistämiskeinoksi.  

 
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi. 

 
9. Kunnanvaltuusto 19.4.2021 Valtuustoaloite vahvasta 

kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävästä strategiasta (Lemin 

sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä) 
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o Kunnanhallitus (24.5.2021 § 86) lähettää aloitteen sisällön 

tiedoksi tulevan valtuustokauden valtuutetuille elokuussa 

2021.  

 

Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi.  
 

10. Kunnanvaltuusto 19.4.2021 Valtuustoaloite Iitiäntien 

pyörätiehanke (Jarkko Ovaskainen) 

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle 
jatkovalmisteluun 24.5.2021 § 87.  

 
Aloitteen käsittely jatkuu. 

 
11. Kunnanvaltuusto 19.4.2021 Valtuustoaloite lähiliikunta- ja 

ulkokuntosaleista (Lemin sosiaalidemokraattinen 

valtuustoryhmä) 

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja vapaa-
aikatoimelle jatkovalmisteluun 24.5.2021 § 88. Valmistelussa 
tulee selvittää jo olemassa olevat alueet ja suunnitelma näiden 
täydentämiseksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi tulevien 
vuosien talousarvioissa.  

 
Aloitteen käsittely jatkuu. 

 
12. Kunnanvaltuusto 19.4.2021 Valtuustoaloite ”kuntalaisilta 

tulleita toiveita” (Lemin sosiaalidemokraattinen 

valtuustoryhmä) 

 
Kunnanhallitus (24.5.2021 § 89) välittää aloitteen sisällön 
tiedoksi virkamiehille sekä tulevan valtuustokauden valtuutetuille 
heidän valtuustokauden alettua elokuussa 2021.   

 
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi.  

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet ja toteaa, että 
keskeneräisinä ovat aloitteet 2, 7, 10 ja 11. Muilta osin jätetyt 
aloitteet ovat loppuun käsiteltyjä.  

 
Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohtaan 11 

lisätään sana ”mahdollisesti” (lisätty edellä olevaan). 
 _______ 
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91. Hallinnon asiantuntijan virka, kelpoisuusvaatimukset ja viran avoimeksi julistaminen 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 91 
 

Kunnanhallitus valitsi edellisessä kokouksessa työryhmän 
valmistelemaan hallinnon asiantuntijan viran valintaa. 
Valintatyöryhmä kokoontui 11.5.2021. Työryhmä valmisteli oheisen 
hakuilmoituksen. 
 
Laajemman hakijajoukon kiinnostuksen herättämiseksi valintaryhmä 
päätti esittää kunnanhallitukselle, että virkaan ei välttämättä 
edellytetä korkeakoulututkintoa. Tutkinnon puuttumisen pystyisi 
korvaamaan vahvalla alaan liittyvällä työkokemuksella. 
 
Kunnanhallituksen jäseniltä on saatu sähköpostitse suostumukset 
viran auki laittamiseksi valintatyöryhmän laatiman hakuilmoituksen 
perusteella. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, TE-toimiston 
sekä kunnan verkkosivuilla. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää julistaa hallinnon asiantuntijan viran 
avoimeksi valintatyöryhmän laatiman hakuilmoituksen mukaisesti. 
Virka täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Kunnanhallitus päättää, että viran kelpoisuusvaatimuksena on 
vähintään toisen asteen tutkinto, ja asiakirjahallintoon ja arkistointiin 
liittyviä opintoja tai vahva työkokemus kunnan kokonaisvaltaisesta 
asiahallinnasta sähköisessä ympäristössä. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että virassa noudatetaan 6 kk 
koeaikaa.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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92. Talouden raportti huhtikuun lopun tilanteessa  
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 92 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
huhtikuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Huhtikuun lopun 
tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 659.115,03 euroa, 
noin 41,2 % talousarviosta. Tässä on huomioitava se, että vuodelta 
2020 on siirretty noin 250.000 euroa erilaisia hankerahoja, joista 
kulut kertyvät kuluvan vuoden aikana.  
 
Tekninen toimi on kartoittanut mahdollisia puunmyyntikauppoja. 
Näistä kunnanhallitukselle tehdään erillinen selvitys kesäkuun 
kokoukseen. Alustavien selvitysten mukaan puun myynnillä 
pystytään kerryttämään merkittävä määrä talousarvioon budjetoituja 
myyntituottoja.  
 
Toimintakulujen toteuma on 6.563.849,44 euroa, noin 34,2 % 
talousarviosta. Tasaisen vauhdin toteuma olisi 33,3 %.  
Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 31,4 %. Työ- ja 
virkaehtosopimuksen perusteella tehtävät palkankorotukset tulivat 
voimaan 1.4.2021 alkaen.  
 
Eksoten osalta talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten 
talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että sen 
perusteella kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista varausta. 
Eksoten maksuosuus kuluvalle vuodelle on 11.719.179 euroa. Se on 
752.188 euroa suurempi kuin talousarviossa. Mikäli Eksote 
noudattaa hyväksymäänsä talousarviota, kunta pystyy purkamaan 
taseesta pakollista varausta 606.156 euroa. Tämän jälkeen kunnan 
talousarvioon jää 146.000 euron vajaus. Jos Eksote tekee 
paremman tuloksen kuin sen talousarviossa on hyväksytty, niin 
kunta pystyy purkamaan enemmän pakollista varausta. Kaikkiaan 
kunnan taseessa on 31.12.2020 pakollista varausta 856.345 euroa. 
Eksoten talouden toteumaennuste helmikuun lopun tilanteen 
perusteella osoitti + 0,46 milj. euron budjettieroa.  
Oheismateriaalissa Eksoten talousarviokohtaan on lisätty 146.000 
euroa. Tilannetta seurataan vielä muutama kuukausi ja esitetään 
tarvittaessa talousarviomuutos valtuustolle.  
 
Toukokuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle 
kertyvien verojen määrä on seuraava (luvut tuhansia euroja): 
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 Ennuste TA2021 Ero 

Kunnallisvero 10421 9902 +519 

Kiinteistövero 970 942 +28 

Yhteisövero 582 538 +44 

Yhteensä 11973 11382 +591 

 
Tilanne on parantunut koko ajan, eli se osoittaa myös sitä, että 
koronan negatiiviset vaikutukset eivät ole kuluvalle vuodelle niin 
merkittäviä kuin on oletettu. Oheismateriaaliin on verotulojen 
kohdalle lisätty verotuloja 591.000 euroa. Tästäkin tulee vielä tämän 
vuoden aikana tehdä talousarviomuutos valtuustossa.  
 
Investointien toteumat on esitetty 18.5.2021 tilanteessa.  
 
Talousarvio näyttäisi toteutuvan oman toiminnan osalta hyvin 
suunnitellusti ja verotulojen osalta paremmin kuin on budjetoitu. 
Eksoten talouden toteumalla on jälleen kerran suuri merkitys kunnan 
talouden lopulliseen toteumaan.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen huhtikuun lopun 
talousraportoinnin. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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93. Maanostotarjous määräalasta tilasta Särkemänkangas 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 93 
 

Vainikan Sora Oy on tehnyt ostotarjouksen määräalasta tilasta 
Särkemänkangas, kiinteistötunnus 416-417-2-37. Alueen pinta-ala 
on noin 2000 m2. Ostaja on tarjonnut maa-alueesta 2 €/m2. 
Kauppahinta määräytyy lohkomisen yhteydessä. 
 
Alue on tarkoitus ostaa hiekoitussepelin varastointia varten. Ostaja 
sitoutuu maksamaan kaikki kustannukset, jotka syntyvät 
kaupanteosta. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 
Vainikan Sora Oy:n tekemän ostotarjouksen ja päättää myydä noin 
2000 m2 määräalan tilasta Särkemänkangas 416-417-2-37 hintaan 
2 €/m2. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan, josta 
muut kauppaehdot ilmenevät. Kauppakirja tulee allekirjoittaa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun valtuuston myyntipäätös on saanut 
lainvoiman. Muuten kauppa katsotaan peruuntuneeksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että alueella olevien 

puiden myyntitulot kuuluvat jo sovitun puukaupan mukaisesti 
kunnalle. 

 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Tommy Vesterlund esitteli asian 

kokouksen aluksi ennen pykälän varsinaista käsittelyä klo 17.00-
17.07. 

 _______ 
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94. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 94 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 28.4.2021 – 20.5.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanjohtaja § 9-11 
- hallinnon asiantuntija § 8 
 
(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson, puh. 0400 
675 635) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee yllä mainitut päätökset tiedoksi ja toteaa, 
ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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95. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 95 
 

 korona ajankohtaiskatsaus 

 muut ajankohtaiset asiat 
 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: 
 

 korona ajankohtaiskatsaus 
- Etelä-Karjala on palannut koronatilanteessa kiihtymisvaiheeseen 

 muut ajankohtaiset asiat 
- kesätori aloittaa 5.6.2021 
- kunnanvaltuuston kokous pidetään 31.5.2021 klo 19.00 

Koulukeskuksen liikuntasalissa 
 
 _______ 
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96. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 96 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
1. Eksote 
- Hallituksen pöytäkirja 28.4.2021  
- Tiedote 18.5.2021; Etelä-Karjala koronan kiihtymisvaiheeseen 
- Tiedote 19.5.2021; Eksoten hammashoidossa testataan walk-in 

-vastaanottoa  
- Hallituksen pöytäkirja 19.5.2021 

 
2. Lappeenrannan kaupunki 
- Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan 29.4.2021 pöytäkirja 
- Lupalautakunnan 6.5.2021 pöytäkirja  

 
3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
- valtuuston pöytäkirja 6.5.2021 

 
4. EKHJ Oy 
- varsinainen yhtiökokous 27.5.2021 

 
5. Aluehallintovirasto 
- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Etelä-Karjalan 

sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 
 

(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson, 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. 
 _______ 
 
 

 
  

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/1/449
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/etela-karjala-kiihtymisvaiheeseen-pidetaan-yhdessa-huolta-paremmasta-epidemiatilanteesta.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/eksoten-hammashoidossa-testataan-walk-in-vastaanottoa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/eksoten-hammashoidossa-testataan-walk-in-vastaanottoa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/etela-karjalan-sosiaali-ja-terveyspiirin-hallituksen-paatokset-19.5.2021.html
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/7/795
https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/6/786
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202172
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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: 77-96 

 

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 – 15.30 

 keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

 perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


