
LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2021 
Kunnanhallitus 14.6.2021  

 

Asialista  
 

97.    Valtuuston 31.5.2021 päätösten täytäntöönpano .............................................. 193 

98.    Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali valtuuston          
  loppukaudeksi ................................................................................................... 195 

99.    Toimielinten toimikausi ja toimielinten jäsenten valinta valtuuston  
  loppukaudeksi ................................................................................................... 196 

100.  Viranhaltijapäätökset ......................................................................................... 197 

101.  Ajankohtaiset asiat ............................................................................................ 198 

102.  Ilmoitusasiat ...................................................................................................... 199 

 
 
 
 
  
 



LEMIN KUNTA  PÖYTÄKIRJA                9/2021 
Kunnanhallitus   192 
  

 
 

 
KOKOUSAIKA 

 

Maanantaina 14.6.2021 klo 17.00 – 17.22 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Sähköinen kokous 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(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 
Tapanainen Matti ” I varapuheenjohtaja 
Junni Antti  ” II varapuheenjohtaja  
Mäkelä Johanna esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 97 - 102 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Mielikäinen ja Lasse 
Nisonen. 

 
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 15.6.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Juha Mielikäinen  Lasse Nisonen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 15.6.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson 
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97. Valtuuston 31.5.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 § 97 
 

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 31.5.2021 tekemistä päätöksistä: 

 
1. Henkilöstöraportti 2020 
2. Arviointikertomus 2020 
3. Tilinpäätös 2020 
4. Tuomelankankaan 3.vaiheen tonttien hinta 
5. Maanostotarjous määräalasta tilasta Särkemänkangas 
6. Oppivelvollisuuslain muutokseen perustuva lisäys Lemin kunnan 

hallintosääntöön 
7. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja seuranta; 

hyvinvointirakenteen selkeyttäminen Lemin kunnassa 
8. Etelä-Karjalan maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman 

hyväksyminen 

9. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 
10. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
11. Ilmoitusasiat 
 
(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson,  
puh. 040 067 5635) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 31.5.2021 tekemät päätökset 
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene 
valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutenkaan ole 
lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. 
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Lisäksi kunnanhallitus pyytää toimielimiä käsittelemään lausunnot 
vuoden 2020 arviointikertomuksesta omalta osaltaan 17.9.2021 
mennessä.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______  
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98. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali valtuuston  
      loppukaudeksi 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 § 98 
 

Kunnanvaltuusto on valinnut valtuustoon puheenjohtajan sekä 1. ja 
2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2020-31.5.2021. 
 
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on johtanut siihen, että 
vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu 
heinäkuun 2021 loppuun. 
 
Kunnanvaltuustolle on valittava valtuuston loppukaudeksi 
puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
valitsee loppukaudeksi puheenjohtajan sekä 1. ja 2. 
varapuheenjohtajan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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99. Toimielinten toimikausi ja toimielinten jäsenten valinta valtuuston loppukaudeksi 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 
 

Kunnanvaltuusto on päättänyt seuraavista toimielinvalinnoista: 
 

Valtuuston päätös Toimielin Toimikausi 

27.5.2019 §14 Kunnanhallitus 1.6.2019-31.5.2021 

27.5.2019 §15 Sivistyslautakunta 1.6.2019-31.5.2021 

27.5.2019 §16 Tekninen lautakunta 1.6.2019-31.5.2021 

 
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on johtanut siihen, että 
vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu 
heinäkuun 2021 loppuun.  Toimielinten toimikauden jatkamisesta 
sekä toimielinten jäsenten valinnasta on tehtävä päätös. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
valitsee valtuuston loppukaudeksi 

1) kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen kunnanhallitus 

ehdottaa, että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,  

2) sivistyslautakuntaan 7 jäsentä ja heille kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen kunnanhallitus 

ehdottaa, että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 

3) tekniseen lautakuntaan 7 jäsentä ja heille kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen kunnanhallitus 

ehdottaa, että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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100. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 § 100 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 27.5.2021 – 10.6.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanjohtaja § 12-13 
- hallinnon asiantuntija § 9 
 
(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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101. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 § 101 
 

• tilannekatsaus valmistelussa oleviin asioihin 

• kunnanvaltuuston kokous 21.6.2021 
 

(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: 
 

• kunnanvaltuuston kokous 21.6.2021 klo 18.00 ja 
kunnanhallituksen kokous 21.6.2021 klo 18.30 

• Eksote lausuntopyyntö 20.8.2021 klo 12.00 mennessä 

• Eksote kuntakohtainen neuvottelu 26.8.2021 klo 13.00 

• Etelä-Karjalan Maakuntaohjelma kysely, vastaukset 
30.7.2021 mennessä 

_______ 
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102. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 14.6.2021 § 102 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
1. Eksote 
- tiedote Etelä-Karjalan siirtymisestä perustasolle  

 
2. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
- hallituksen pöytäkirja 5/2021 

 
(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://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/etela-karjala-perustasolle-kaikessa-toiminnassa-korostuu-nyt-riittava-1-2-metrin-etaisyys.html
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202178
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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: 97 - 102 

 

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. 

 

 


