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KOKOUSAIKA 

 

Keskiviikkona 25.8.2021 klo 17.00–18.44 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Sähköinen kokous 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karhu Anu  puheenjohtaja 
Rings Mervi  varapuheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko jäsen 
Värtö Nina  jäsen 
Tölski Jarmo  jäsen 
Makkonen Esa jäsen 
Junni Antti  jäsen 
 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Mielikäinen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Laurikainen Ritva kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja 
Nisonen Lasse, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 
saapui klo 17.04 
 
Vesterlund Tommy esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 151–166 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Jarkko Ovaskainen. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Anu Karhu   Tommy Vesterlund 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 26.8.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Mervi Rings   Jarkko Ovaskainen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 26.8.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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151. Valtuuston 16.8.2021 päätösten täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 151 
 

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 16.8.2021 tekemistä päätöksistä: 
 
1. Suhteellisten vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä 

vaaleja varten vuosiksi 2021-2025 
2. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

toimikaudeksi 2021-2022 
3. Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2021-2023 
4. Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 
5. Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023 
6. Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023 
7. Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023 
8. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Etelä-Karjalan 

maakuntavaltuustoon 
9. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

valtuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025 
10. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 

jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025 
11. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lappeenrannan 

seudulliseen ympäristölautakuntaan 
12. Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 

valtuustokaudelle 2021-2025 
13. Käräjäoikeuden lautamiehen vaali toimikaudeksi 2021-2025 
14. Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen 

nimeämispyyntö 
15. Valtuuston kokoukset; kokousaika, kokouskutsun julkaiseminen 

ja kokouksesta ilmoittaminen 
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16. Valtuustoryhmien muodostaminen kunnanvaltuuston 
toimikaudeksi 2021-2025 

17. Kunnallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuosina 
2021-2025 

18. Asiakirjojen allekirjoittaminen, lisäys hallintosääntöön 
19. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
20. Ilmoitusasiat 
 
(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston 16.8.2021 tekemät päätökset 
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene 
valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutenkaan ole 
lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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152. Kunnanhallituksen kokousaika ja -paikka 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 152 
 

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan 
ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. 
 
Viime toimikautena kunnanhallituksen kokoukset päätettiin pitää 
pääsääntöisesti joka kolmas maanantai alkaen klo 17.00. Kokouksia 
saattoi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia pidettiin tarpeen 
mukaan. Kokouspaikkana on ollut pääsääntöisesti kunnanvirasto ja 
sähköinen kokousympäristö. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään 
toimikauden ajan pääsääntöisesti joka kolmas maanantai 
kunnanvirastossa tai sähköisessä kokousympäristössä alkaen klo 
17.00. Kokouksia voi olla harvemminkin ja ylimääräisiä kokouksia 
pidetään tarpeen mukaan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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153. Kunnanhallituksen kokouskutsujen toimittaminen 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 153 
 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä 
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin 
mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.  

 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja 
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun 
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, 
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, 
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 126 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa 
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. esityslista oheismateriaaleineen toimii kokouskutsuna ja se 
lähetetään sähköpostitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille 
viimeistään neljä päivää ennen kokousta 

2. esityslista julkaistaan kunnan nettisivuilla kokouskutsun 
lähettämisen jälkeen 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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154. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pito 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 154 
 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja 
lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti 
yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. 
 
Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää, että 
 

1. kokouspöytäkirjat tarkastetaan siten, että kussakin 
kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 
mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tarkastavat 
pöytäkirjan. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti. 

2. kokouspöytäkirja asetetaan, ellei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, nähtäville kunnan verkkosivuille 
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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155. Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin 1.8.2021 alkaneella toimikaudella 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 155 
 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin 
toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös 
kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 
Edustajia ei määrätä vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus määrää edustajansa sivistyslautakuntaan ja 
tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023. 

 
Päätös Kunnanhallitus määräsi edustajansa seuraavasti: 
 
 Sivistyslautakunta: Nina Värtö 
 Tekninen lautakunta: Jarkko Ovaskainen 
 _______  
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156. Työnantajan edustajan valinta yhteistyötoimikuntaan 1.8.2021 – 31.5.2023 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 156 
 

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain 
tarkoittamana yhteistoimintaelimenä toimivassa 
yhteistyötoimikunnassa on ollut työnantajan edustajina neljä 
kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa. Edustajina ovat aiemmin 
toimineet kunnanhallituksen puheenjohtaja, joku kunnanhallituksen 
jäsen, kunnanjohtaja ja joku toinen työnantajan edustajana toimiva 
viranhaltija. Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi on toiminut hallinnon 
asiantuntija. 
 
Aiemmin yhteistyötoimikuntaan on kuulunut kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja, kunnanjohtaja ja rehtori. 
Lisäksi tekniselle johtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle on annettu 
läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyötoimikunnan kokouksissa. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan neljä edustajaa ja 
näille henkilökohtaiset varaedustajat ja nimeää toimikunnan 
puheenjohtajan ja sihteerin. 

 
 Päätös Kunnanhallitus valitsi yhteistyötoimikuntaan seuraavat edustajat: 
 
  Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 

Anu Karhu   Nina Värtö 
Mervi Rings   Juha Mielikäinen 
Kunnanjohtaja  Tekninen johtaja 
Rehtori   Varhaiskasvatusjohtaja 
 
Puheenjohtajaksi nimettiin Anu Karhu ja sihteeriksi hallinnon 
asiantuntija. 
 
Lisäksi tekniselle johtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle annetaan 
läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyötoimikunnan kokouksissa. 
_______ 
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157. Kunnanhallituksen edustajien valinta eri yhtiöihin ja yhdistyksiin toimikaudeksi  
        1.8.2021 – 31.5.2023 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 157 
 

Kunnanhallituksen on kunnan etua valvoessaan määrättävä 
tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan 
kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia. 

 
  (valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee edustajansa toimikaudeksi  
1.8.2021 – 31.5.2023 yhdistyksiin ja yhteisöihin seuraavasti: 
 

1. Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot, yhtiökokous 
2. Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo, yhtiökokous 
3. Kiinteistö Oy Lemin Toukkalantie, yhtiökokous 
4. Asunto Oy Lemin Kirkkopuisto, yhtiökokous 
5. Lemin Lämpö Oy, yhtiökokous 
6. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, yhtiökokous 
7. Saimaan Vesiensuojeluyhdistys 
8. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallitus  

(varsinainen jäsen + varajäsen) 
9. Meidän IT ja talous Oy, yhtiökokous 
10. Saimaan Kuitu Oy, yhtiökokous 
11. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, 

yhtiökokous 
12. Lemin Vanhustentuki ry 
13. Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Kuntarahoitus Oyj, 

yhtiökokoukset 
14. Lemin 4H-yhdistys ry 
15. Eksoten hallituksen kokouksiin Lemiltä kutsuttava Eksoten 

hallintosääntöön perustuvalla osallistumis- ja puheoikeudella 
oleva varajäsen 

16. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 
17. Maakuntahallitus 

 
Päätös Kunnanhallitus valitsi edustajansa edellä mainittuihin yhteisöihin ja 

yhdistyksiin seuraavasti: 
 

1. Anu Karhu 
2. Anu Karhu 
3. tekninen johtaja 
4. tekninen johtaja 
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5. Nina Värtö 
6. Jarmo Tölski 
7. tekninen johtaja 
8. Veli-Matti Rajantie, varajäsen Seppo Talka 
9. Juha Mielikäinen 
10. kunnanjohtaja 
11. kunnanjohtaja 
12. Antti Junni 
13. kunnanjohtaja 
14. Tuula Konttinen 
15. Anu Karhu 
16. varajäsen Jari Kahelin 
17. varajäsen Anu Karhu 

_______ 
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158. Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 158 
 

Kuntalain 27 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 
vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan 
yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja 
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 
vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvosto 
voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä 
heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa 
riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava 
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on 
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen 
kannalta. 
 
Kunnan on myös mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan 
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tehtäviä. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää: 
 
- asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston hoitamaan kuntalain 27 

§:n ja 28 §:n mukaisia tehtäviä 
- nimetä neuvostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet 
- pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään kukin yhden jäsenen ja 

tälle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka saatetaan tiedoksi 
kunnanhallitukselle 
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o Taipaleen seurakunta / Lemin kirkkopiiri 
o Eksote  
o Eläkeliiton Lemin yhdistys 
o Lemin vanhustentuki 
o Lemin sotaveteraanit 
o Nivelyhdistys 

 
Kunnanhallitus nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Sihteerinä toimii kunnanhallituksen 18.2.2019 § 23 päätöksen 
perusteella hyvinvointikoordinaattori. 

 
Päätös Kunnanhallitus nimesi jäsenikseen vanhus- ja vammaisneuvostoon 

seuraavat henkilöt: 
 

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Tuula Konttinen, pj.  Taru Rikula 
Esa Makkonen, vpj.  Tiina Sihvo 
Matti Tapanainen  Heli Kärmeniemi 
_______ 
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159. Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunnan jäsenten valinta toimikaudelle  
        1.8.2021 – 31.5.2023 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 159 
 

Länsi-Saimaan kunnat (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, 
Taipalsaari) muodostavat yhteistoiminta-alueen. Kunkin kunnan 
kunnanhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kaksi 
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Varsinaisiksi jäseniksi valitaan kustakin kunnasta kunnanjohtaja ja 
kunnanhallituksen tai valtuuston puheenjohtaja. 
 
Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Lemin kuntaa ovat aiemmin 
edustaneet kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan kaksi 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös Länsi-Saimaan yhteistyötoimikuntaan valittiin kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Anu Karhu ja hänen varajäsenekseen 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Mielikäinen sekä toiseksi 
jäseneksi kunnanjohtaja ja hänen varajäsenekseen tekninen johtaja. 

 _______ 
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160. Hyte-työryhmän kokoonpano 
 
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 109 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2021 §16 hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen liittyvän hyvinvointirakenteen.  Hyte-
työryhmän muodostavat hyvinvointikoordinaattori, 
poikkihallinnollinen toimintaryhmä (laajennettu johtoryhmä), 
järjestön edustaja, henkilöstön edustaja, luottamushenkilö sekä 
Eksoten edustaja.  
 
Hyte -työryhmän työskentelyn aloitus mahdollisimman pian 1.8.2021 
alkavan valtuustokauden alussa on tärkeää tulevan 
strategiatyöskentelyn takia. Sen vuoksi on syytä ryhtyä 
valmistelemaan edustajien nimeämisiä. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus pyytää järjestöjä ja henkilöstöä sekä Eksotea 
nimeämään edustajansa (1+1+1) Lemin kunnan Hyte-työryhmään 
15.8.2021 mennessä.  Luottamushenkilöedustaja nimetään 
varsinaisen asettamispäätöksen yhteydessä.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

Merkittiin, että Tommy Vesterlund poistui kokouksesta tämän 
pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.09. 
_______ 

 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 160 
 

Kunnanhallituksen hyväksymässä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työryhmän kokoonpanossa on johtoryhmän, 
hyvinvointikoordinaattorin ja nuoriso-ohjaajan lisäksi järjestöiltä, 
Eksotelta, muulta henkilöstöltä ja luottamushenkilöistä edustajat. 
Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää nimetä heille myös 
varaedustajat. 
 
Eksote, henkilöstö ja järjestöt ovat esittäneet Hyte -työryhmän 
varsinaisiksi edustajiksi ja heidän varaedustajikseen seuraavia 
henkilöitä: 
 
- Eksote varsinainen edustaja Riia Karels, varaedustaja  

Aija Rautio 
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- Järjestöjen varsinainen edustaja Teemu Puustinen, varaedustaja 
Maija Kiljunen 

- Henkilöstön varsinainen edustaja Tuula Kosunen, varaedustaja 
Anne-Mari Tiilikka 

 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus nimeää esitetyt Eksoten, järjestöjen ja henkilöstön 
edustajat ja varaedustajat Hyte -työryhmään ja nimeää samalla 
luottamushenkilöedustajan ja hänen varaedustajansa. 

 
Päätös Kunnanhallitus nimesi esitetyt Eksoten, järjestöjen ja henkilöstön 

edustajat ja varaedustajat Hyte -työryhmään ja nimesi samalla 
luottamushenkilöedustajaksi Anu Karhun ja hänen 
varaedustajakseen Mervi Ringsin. 

 _______ 
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161. Talousasiantuntijan toimen täyttö 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 161 
 

Talousasiantuntijan toimen hakuilmoitus oli ilmoitettu haettavaksi 
Kuntarekryn ja mol.fi -kautta. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin kunnan 
verkkosivuilla. Määräaikaan 2.8.2021 klo 15.00 mennessä saapui 
viisi hakemusta. 
 
Kunnanhallituksen 9.8.2021 § 146 valitsema haastatteluryhmä 
valitsi haastatteluun kolme hakijaa. Valintaryhmä haastatteli 
19.8.2021 seuraavat henkilöt: Taina Koivisto, Toni Marttinen ja 
Raikko Törönen. 
 
Valintaryhmän yksimielinen ehdotus on, että talousasiantuntijan 
toimeen valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa 
annetun vaikutelman perusteella taloushallinnon ja rahoituksen 
tradenomi Taina Koivisto. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus valitsee talousasiantuntijan toimeen 1.10.2021 
alkaen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa annetun 
vaikutelman perusteella taloushallinnon ja rahoituksen tradenomi 
Taina Koiviston. 
 
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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162. Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon välitilinpäätökset  
        ajalta 1.1. – 30.6.2021 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 162 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa Kiinteistö Oy Lemin 
Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalon välitilinpäätökset 
ajalta 1.1. – 30.6.2021. 
 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden välitilin-
päätökset. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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163. Viranhaltijapäätökset 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 163 
 

Kunnanhallitukselle esitetään 5.8.2021 – 20.8.2021 tehdyt 
seuraavat viranhaltijapäätökset: 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja § 4 
- hallinnon asiantuntija § 14-17 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

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

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 

  



LEMIN KUNTA 
Kunnanhallitus 25.8.2021         297 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
164. Ajankohtaiset asiat 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 164 
 

• korona ajankohtaiskatsaus 

• muut ajankohtaiset asiat 
 

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vs. kunnanjohtajan selvityksen 
ajankohtaisista asioista. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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165. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 165 
 

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
1. Eksote 
- Hallituksen pöytäkirja 11.8.2021 

2. Etelä-Karjalan liitto 
- Maakuntahallituksen pöytäkirja 9.8.2021 

 
Vs. 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/1/479
http://kokoushallinta.ekliitto.fi/djulkaisu/kokous/2021321.HTM
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166. Kunnanhallituksen kokousaikataulu 
 
Kunnanhallitus 25.8.2021 § 166 
 

Kunnanhallituksen kokousaikatauluksi vuoden 2021 loppuun 
esitetään seuraavaa: 

• KH 20.9.2021 

• KH 11.10.2021 

• KH 8.11.2021 

• KH 29.11.2021 

 
Asioiden vaatiessa kokouksia voidaan järjestää useammin. 

 
(valm. vs. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää kokoontua edellä esitetyn kokousaikataulun 
mukaisesti. Kunnanjohtaja voi sopia kunnanhallituksen 
puheenjohtajan kanssa myös tarvittavista aikataulumuutoksista. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä 
käsiteltäväksi. 

  _______ 
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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: 151–154, 162–166 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 155–161 

 

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: 155–161 
 
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 nimensä, 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. 

 

 

 

 

 

 


