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KOKOUSAIKA 

 

Tiistaina 11.1.2022 klo 17.03 – 18.25 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnanviraston kokoushuone, Toukkalantie 5 + Teams-yhteys 

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

Karhu Anu  puheenjohtaja 
Rings Mervi  varapuheenjohtaja (Teams) 
Ovaskainen Jarkko jäsen (Teams) 
Värtö Nina  jäsen (Teams) 
Tölski Jarmo  jäsen 
Makkonen Esa jäsen (Teams) 
Junni Antti  jäsen 
Laitinen Sonja  varajäsen (Teams) 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 

Mielikäinen Juha kunnanvaltuuston pj. (Teams)  
Laurikainen Ritva kunnanvaltuuston I varapj. (Teams)  
Nisonen Lasse kunnanvaltuuston II varapj. (Teams) 
Rekola Kati  kunnanjohtaja, esittelijä 
Ruokoniemi Hanna pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
ASIAT 

 

§:t 1 - 13 

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

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Jarmo Tölski ja Sonja Laitinen. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Anu Karhu   Hanna Ruokoniemi 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 12.1.2022 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Jarmo Tölski  Sonja Laitinen  

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                         

Lemillä 12.1.2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallinnon asiantuntija  Hanna Ruokoniemi 
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1. Valtuuston 13.12.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Kunnanhallitus 11.1.2022 § 1 
 
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. 
 
Valtuuston kokouksessa 13.12.2021 päätettiin seuraavat asiat: 
 

• § 64 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 
taloussuunnitelma 

• § 65 Kunnanjohtajan valinnan vahvistaminen ja 
johtajasopimus 

• § 66 Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön väliaikaisen 
rahoituksen turvaaminen 

• § 67 Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 

• § 68 Ilmoitusasiat 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet 
oikeassa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 _______ 
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2. Kunnanhallituksen vuoden 2022 kokousaikataulu 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 2 
 

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa kuun 
kolmantena maanantaina klo. 17.00.  Kiireellisissä asioissa hallitus 
voidaan kutsua erikseen koolle. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

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

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 _______ 
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3. Valtionosuudet vuonna 2022 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 3 
 

Valtiovarainministeriö on tehnyt 31.12.2021 päätöksen kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen verotuloihin 
perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille 
vuonna 2022. Päätös ja sen erittelyt asian liitteenä. 

 
Vertailu budjetin ja valtionosuuspäätösten välillä on seuraava: 

 
 
 
Päätöksiin tyytymätön kunta voi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuulain 64 §:n nojalla tehdä kolmen kuukauden kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
valtiovarainministeriölle. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedokseen ja 
tyytyy päätöksiin. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

  _______ 
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4. Lemin kunnan kuntastrategiaprosessi 2022 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 4 
 

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta 
kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen 
johdetaan. Kuntalain 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava 
kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Lemin kunnan strategia 
on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2017. Kuntastrategian 
päivittäminen on nyt ajankohtaista. 

 
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 

palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 

 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilasta sekä 
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategiatyö laaditaan 
yhdessä ja aidosti osallistaen ja osallistuen. 
 
Valtuutetut tulee ottaa mukaan heti alusta strategian työstämisessä. 
Myös koko henkilöstön osallistaminen sekä kuntalaisten kuuleminen 
ovat tärkeä osa strategiatyön onnistumista. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun kuntastrategiaprosessista ja 
aikataulusta.  
 

Päätös Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun kuntastrategiaprosessista 
ja aikataulusta. Tavoitteena on, että strategia on valmiina kesällä 
2022. 

 _______ 
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5. Aluevaalit 23.1.2022, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, 
ennakkoäänestys sekä vaalimainonta 

 
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 189  
 

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen 
hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta 
koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020). Uudistuksessa 
maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita 
koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.  
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 
jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, 
salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. 
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan 
samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. 
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan 
sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan 12.- 
18.1.2022.  
 
Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta 
hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan 
kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 
valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä 
vähimmäismäärät valtuutettuja. Etelä-Karjalaan valitaan 59 
valtuutettua.  
 
Lisätietoa aluevaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta 
www.vaalit.fi.  
 
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta  
 
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa 
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta (Vaalilain 15 §). Vaalitoimitsijat yleistä 
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten määrää kunnan 
keskusvaalilautakunta (Vaalilain 17 §).  
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin 
vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,  

http://www.vaalit.fi/
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jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 
ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.  
 
Aluevaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan 
tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ei ole myöskään 
sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja 
vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja 
vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa 
säädetään (33 ja 3 §).  
 
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan 
asukkaista siten, että kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa 
(vuonna 2019) ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät 
mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin 
vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole 
sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan 
kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden 
lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista 
edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain 
soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että 
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.  
 
Ennakkoäänestyspaikat  
 
Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus 
päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten 
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. 
Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava 
jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.  
 
Ulkomainonta  
 
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, 
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022 alkaen.  
 
Keskusvaalilautakunta  
 
Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan 
keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi. 
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka 
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan 
on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi  
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osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä 
vaaleissa. Ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen  
 
tai varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen 
tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. 
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla 
henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. 
Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan 
jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.  
 
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, 
jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.  
 
(valm. hallinnon asiantuntija Hanna Ruokoniemi, p. 040 067 5635)  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  

 
Kunnanhallitus päättää vuonna 2022 järjestettävien aluevaalien 
järjestämisestä seuraavaa  
 
1. Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen 
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan 
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja 
yksi varapuheenjohtajaksi. Puolueet toimittavat vaalilautakunnan 
jäsenten yhteystiedot keskusvaalilautakunnan sihteerille.  
 
2. Kunnanhallitus valitsee Kuukanniemen äänestysalueen 
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan 
sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja 
yksi varapuheenjohtajaksi. Puolueet toimittavat vaalilautakunnan 
jäsenten yhteystiedot keskusvaalilautakunnan sihteerille.  
 
3. Kunnanhallitus asettaa kolmejäsenisen vaalitoimikunnan 
laitoksessa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten sekä tälle 
varajäsenet sijaantulojärjestyksessä. Samalla kunnanhallitus 
päättää, että Vanamokoti on vaalilain tarkoittama laitos, jossa 
toimitetaan ennakkoäänestys. Puolueet toimittavat vaalitoimikunnan 
yhteystiedot keskusvaalilautakunnan sihteerille.  
 
4. Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat 
Kuukanniemessä Kuukanniemen koulu ja kirkonkylällä 
Kunnanvirasto.  
 
5. Kunnanhallitus määrää Kunnanviraston yleiseksi 
ennakkoäänestyspaikaksi seuraavin aukioloajoin:  
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Keskiviikosta perjantaihin 12.-14.1.2022 klo 10–17  
 
Lauantaina 15.1.2022 ja sunnuntaina 16.1.2022 klo 10–13 
Maanantaina 17.1.2022 klo 10–17  
Tiistaina 18.1.2022 klo 10–18  
 
6. Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta järjestetään 
kunnan määrättävissä olevilla paikoilla entiseen tapaan sijoittamalla 
kunnan toimesta mainostaulut kirkonkylän ja Kuukanniemen 
taajamiin 5.1.2022 alkaen.  
 
7. Kunnanhallitus toteaa, että vaalien täytäntöönpano kuuluu 
valtuuston valitsemalle keskusvaalilautakunnalle. Päätös 
Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan 
seuraavat henkilöt:  
 
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta  
 
Jäsen   Varajäsen sijaantulojärjestyksessä  
Sirkka Laura, pj.  1. Lattu Anneli  
Kemppainen Teemu, vpj. 2. Lensu Raija  
Alaoutinen Kaisa  3. Väisänen Kyösti  
Kärmeniemi Jukka  4. Jäkälä Marjaana  
Suonio Susanna  5. Kahelin Jari  
 
Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta  
 
Jäsen   Varajäsen sijaantulojärjestyksessä 
Sairanen Heli, pj.  1. Kylliäinen Kari   
Värtö Marja, vpj.  2. Nykänen Pirjo  
Muurikka Salme  3. Värtö Nina  
Ovaskainen Jarkko  4. Buuri Kati  
Värtö Veijo   5. Hirvi Juho  
 
Vaalitoimikunta  
 
Jäsen   Varajäsen sijaantulojärjestyksessä  
Sinkko Jaana, pj.  1. Sinkko Eija  
Tuomi Paula, vpj.  2. Konttinen Tuula  
Tapanainen Matti  3. Okko Antti  
 
Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
_______  
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Kunnanhallitus 8.11.2021 § 200  
 

Kunnanhallitus valitsi edellisessä kokouksessaan 11.10.2021 Heli 
Sairasen Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunnan  
 
 
puheenjohtajaksi. Heli Sairanen toimii samanaikaisesti myöskin 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana, joten hänen tilalleen 
Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakuntaan olisi syytä valita 
toinen henkilö.  
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)  

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  

 
Kunnanhallitus valitsee Kuukanniemen äänestysalueen 
vaalilautakuntaan Heli Sairasen tilalle toisen henkilön. Päätös 
Kunnanhallitus valitsi puheenjohtajaksi Kuukanniemen 
äänestysalueen vaalilautakuntaan Jarmo Tölskin.  
_______  

 
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 218  
 

Kunnanhallitus valitsi Teemu Kemppaisen varapuheenjohtajaksi 
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan. Teemu Kemppainen 
on ilmoittanut, että ei pysty osallistumaan Kirkonkylän 
äänestysalueen vaalilautakuntaan vaalipäivänä 22.1.2022, joten 
hänen tilalleen on valittava toinen henkilö.  
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  

 
Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen 
vaalilautakuntaan Teemu Kemppaisen tilalle toisen henkilön.  

 
Päätös  

 
Kunnanhallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kirkonkylän 
äänestysalueen vaalilautakuntaan Petteri Holopaisen.  
_______ 
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Kunnanhallitus 11.1.2022 § 5 
 

Kunnanhallitus on valinnut Kirkonkylän äänestysalueen 
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Laura Sirkan ja 
varapuheenjohtajaksi Petteri Holopaisen. Laura Sirkka on 
ilmoittanut, ettei voi henkilökohtaisista syistä toimia vaalilautakunnan 
puheenjohtajana aluevaalipäivänä. Petteri Holopainen on 
lupautunut ehdokkaaksi aluevaaleihin, joten hän on esteellinen 
toimimaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajana. 
 
 
(valm. hallinnon asiantuntija Hanna Ruokoniemi, puh. 0400 675 635) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilauta-
kuntaan uuden puheenjohtajan ja uuden varapuheenjohtajan. 

 
Päätös Kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Annikki 

Lahtinen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Taipale. 
  _______ 
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6. Työryhmän nimeäminen kunnan talouden tasapainottamisohjelman päivittämiseen 
 

Kunnanhallitus 11.1.2022 § 6 
 

Kuntalain 118 §:ssä on määräykset erityisen vaikeassa 
taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Em. 
lainkohdan mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan 
mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt 
palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten 
turvaamiseksi, jos kriteerit arviointimenettelyn edellytyksistä 
täyttyvät.  

 
Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut 
kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa 
säädetyssä ajassa.  

 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion 
laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. 

 
Kunnan taseen kertyneet alijäämät 31.12., 1.000 € 

  

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

-436 -2 206 -2 888 -2 194 -2 350 -2 254 -1 184 -177 

muutos -1 770 -682 694 -156 96 1 070 1 007 

 
Lemin kunnan tulisi kattaa koko kertynyt alijäämä vuoden 2022 
loppuun mennessä. 

Kuntalain 1.12.2020 voimaan tulleen säännöksen (110 a §) mukaan 
kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän 
kattamiskauteen pidennystä. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai 
kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta aiheutuvien 
poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien 
vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä 
neljässä vuodessa. 

Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta 
lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Alijäämä on tällöin katettava 
säädetyn neljän vuoden sijaan kuuden vuoden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lähtien. 
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Jos kunnan tai kuntayhtymän alijäämän kattamiskausi päättyy 
vuonna 2022, hakemus on tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Hakemukseen on liitettävä selvitys koronaepidemiasta kunnalle tai 

kuntayhtymälle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista ja 

suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista 

toimenpiteistä. Taloudellisia vaikutuksia voi kuvata esimerkiksi 

vertaamalla toteumaennusteita tuotoista ja kuluista talousarviossa 

esitettyihin sekä aikaisempien vuosien taloutta koskeviin vastaaviin 

tietoihin. 

Kunnanjohtajan päätösesitys 
 

Kunnanhallitus nimeää työryhmän talouden tasapainottamis-
suunnitelman päivittämiseksi. Kunnanhallitus valtuuttaa 
johtoryhmän ja taloushallinnon asiantuntijan valmistelemaan 
luonnoksen tasapainottamistoimenpiteistä työryhmän käsiteltäväksi, 
ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.  

 
Päätös Kunnanhallitus nimesi työryhmäksi kunnanhallituksen. 

Kunnanhallitus valtuuttaa johtoryhmän ja taloushallinnon 
asiantuntijan valmistelemaan luonnoksen tasapainottamis-
toimenpiteistä kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

  _______ 
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7. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 7 
 
  

Hallintosäännön 58 §:n mukaan valtuusto voi talousarvion 
yhteydessä hyväksyä erilliset täytäntöönpano-ohjeet. Jos valtuusto 
ei ole hyväksynyt täytäntöönpano-ohjetta, voi kunnanhallitus ne 
hyväksyä sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion. 
 
Kunnanhallitus on vuosittain antanut ohjeen kunnanvaltuuston 
hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoon. Ohjeilla on pyritty 
täsmentämään menettelytapoja ja toimivaltuuksia, mutta myös 
ohjaamaan tarvittaessa taloudenhoitoa. Talouden seurannan tulee 
olla ajantasaista.  
 
Ehdotus täytäntöönpano-ohjeeksi on liitteenä. 
 
 (valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 

 
Kunnanjohtajan päätösesitys 
  

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion täytän-
töönpano-ohjeen vuodelle 2022 ja antaa ohjeen toimielimille tiedoksi 
ja noudatettavaksi. 

 
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 _______ 
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8. Tilinpäätösohje 2021 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 8 
 

Kuntalain 113.2 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, 
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka 
tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.  
 
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että 
tilinpäätöksen lukija saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. 
Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. 
  
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä 
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (KuntaL 113.1 §). 
Tavoitteena on, että tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa 
28.3.2022. 

Toimielimille annetaan noudatettavaksi aikatauluineen 
oheismateriaalina oleva tilinpäätösohje. 

(valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätösohjeen ja antaa sen edelleen 
toimielimille toimeenpantavaksi. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 _______ 
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9. Talouden raportti marraskuun lopun tilanteessa  
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 9 
 

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
lokakuun lopun tilanteessa (ulkoiset ja sisäiset erät, ulkoinen 
tuloslaskelma, investoinnit). Marraskuun lopun ulkoisessa 
tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 1.564.300 euroa, 
noin 98 % talousarviosta. Tässä on huomioitava se, että tuissa ja 
avustuksissa on vuodelle 2022 siirtyviä avustuksia. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi metsänhoitosuunnitelman 21.7.2021 
§ 34. Sen pohjalta rakennustarkastaja on hoitanut merkittäviä 
puunmyyntikauppoja. Käyttöomaisuuden myyntituotot eivät tule 
toteutumaan budjetin mukaan (100.000 e). 
 
Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 18.212.200 euroa, noin 94 % 
talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 92 %.  
 
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 alkuperäisessä talousarviossa. Mikäli 
Eksote noudattaa hyväksymäänsä talousarviota, kunta pystyy 
purkamaan taseesta pakollista varausta 606.156 euroa. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.7.2021 § 30 lisämäärärahan 146.000 
euroa Eksoten maksuosuutta varten. Lokakuun lopulla Eksoten 
toteuma oli 96 %. 
 
Verotulot ja valtionosuudet marraskuussa ovat kertyneet miltei 
tasaisen toteutuman mukaan. 
 
Investointien toteumat on esitetty marraskuun tilanteessa. 
Tuomelankankaan 3. vaiheen toteuma on ylittynyt 33.000 euroa 
muutetusta talousarviosta (175.000 euroa). Vesi- ja viemärilaitoksen 
100.000 euron määrärahalla katettavissa osa Tuomelankankaan 
hankkeesta, koska hanke sisältää vesilaitoksen verkostoon kuuluvia 
investointeja.  
 
Talousarvio näyttäisi toteutuvan edelleen hyvin.  Eksoten talouden 
toteumalla on suuri merkitys kunnan talouden lopulliseen 
toteumaan.  

(valm. talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen marraskuun lopun 
talousraportoinnin.  

 
Päätös Merkittiin tiedoksi.  

  _______ 
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10. Valtuustoaloite, Tonttikaupan vilkastuttaminen  
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 182  
 

Kunnanvaltuuston 16.8.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: Esitämme, että Lemin kunta laittaa tontteja 
26.11. Black Friday myyntiin. Esimerkiksi niin, että myyntiin laitetaan 
yksi tontti Tuomelankangas 3 alueelta ja muutama tontti vanhoilta 
alueilta ja ehtona aloittaa tontille rakentaminen X aikaan mennessä. 
Myynti Black fridayna yhden vuorokauden huutokauppana eli 
myyntiin klo 00.01 ja loppuu 24.00.  
 
Lemillä 16.8.2021 Lemin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä  
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  

 
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintopalveluille 
valmisteltavaksi.  

 
Päätös  

 
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
_______  

 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 208  
 

Hallintopalvelut on valmistellut asiaa yhdessä Huutokaupat.com 
kanssa. Black Friday on tänä vuonna 26.11.2021. Huutokauppa on 
mahdollista toteuttaa ns. pikahuutokauppana.  
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus  

 
Kunnanhallitus päättää laittaa seuraavat kaksi tonttia myyntiin Black 
Fridayna 26.11.2021 K123T7 (416-407-30-11), Palolantie 12 ja 
Tapaninvieru (416-413-3-98), Raikulitie 22. Kunnanhallitus määrää 
tontille pohjahinnan sekä muut myyntiehdot.  
 

Vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus  
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se laittaa myyntiin 
Black Fridayna 26.11.2021 seuraavat kaksi tonttia K123T7 (416- 
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407-30-11), Palolantie 12 ja Tapaninvieru (416-413- 3-98), Raikulitie 
22. Myynti toteutetaan Huutokaupat.com pikahuutokauppana siten, 
että tonttien pohjahinta on 200 €/tontti. Kunnanvaltuusto pidättää 
oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.  

 
Päätös  

 
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
_______  

 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 61  
 

Päätös  
 
Lemin kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että kunnanvaltuusto 
valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tai hylkäämään tehdyt 
tarjoukset sekä valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppaa 
koskevat muut myyntiehdot sekä kauppakirjan. SDP:n Antti Junni 
kannatti esitystä.  
 
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Lemin kokoomuksen 
valtuustoryhmän esityksen. Kunnanvaltuusto päätti laittaa myyntiin 
Black Fridayna 26.11.2021 seuraavat kaksi tonttia K123T7 (416-
407-30-11), Palolantie 12 ja Tapaninvieru (416-413-3-98), Raikulitie 
22. Myynti toteutetaan Huutokaupat.com pikahuutokauppana siten, 
että tonttien pohjahinta on 200 €/tontti.  
 
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tai 
hylkäämään tehdyt tarjoukset sekä valtuuttaa kunnanhallituksen 
hyväksymään kauppaa koskevat muut myyntiehdot sekä 
kauppakirjan.  
_______ 
 

Kunnanhallitus 11.1.2022 § 10 
 

Huutokaupat.com kautta järjestetystä pikahuutokaupasta saatiin 
molemmista tonteista ostotarjoukset. K123T7 (416-407-30-11), 
Palolantie 12 sai yhden tarjouksen, joka oli 220€. Tapaninvieru (416-
413-3-98), Raikulitie 22 sai yhteensä 21 tarjousta, joista korkein oli 
620€. 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)  
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön K123T7 (416-407-30-11), 
Palolantie 12, saadulla ostotarjouksella hintaan 220€. 
Kunnanhallitus päättää lisäksi myydä kiinteistön Tapaninvieru (416-
413-3-98), Raikulitie 22 korkeimmalla saadulla ostotarjouksella 
hintaan 620 €.  

 
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 _______ 
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11. Kiinteistöjen Kolhoosi ja K114-T5 myynti  
 
Kunnanhallitus 10.1.2022 § 11 

 

Kunta on yrittänyt vilkastuttaa tonttikauppaa laittamalla kaksi 
kiinteistöä Huutokaupat.com palveluun myytäväksi 30.10.-
28.11.2021 väliseksi ajaksi. Teollisuustonttia (K114-T5, 
kiinteistötunnus 416-407-0007-0100) katsottiin kuukauden aikana 
1732 kertaa, mutta tontista saatiin vain yksi 250€.n tarjous. 
Rantarakennuspaikka (Kolhoosi, kiinteistötunnus 416-407-0007-
0137) katsottiin kaikkiaan 6748 kertaa ja tarjouksia saatiin 16 
kappaletta yhteensä yhdeltätoista eri henkilöltä. Suurin tarjous 
rantarakennuspaikasta oli 20 001€. 

 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, p. 0400 150 651) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei se hyväksy tonteista 
saatuja ostotarjouksia. 
 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.  
  _______ 
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12. Kiinteistön Konttilantie 102 myynti 
 
Kunnanhallitus 10.1.2022 § 12 
 

Kunta on saanut omistukseensa kiinteistön Koivula (416-410-6-4-
M0601), Konttilantie 102. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 79148m². 
Valtiokonttorin päätöksen VK/22899/08.02.01/2020 kohta 2 
mukaisesti pysytetään valtion omistuksessa määräalana noin 5 
hehtaarin suuruinen pohjoisempi palsta ja se siirretään 
ympäristöministeriön hallintaan luonnonsuojelutarkoituksiin.  
 
Kunnalla ei ole tälle kiinteistölle käyttöä ja se esitetään myytäväksi.  
 
Myynnistä saatavat varat käytetään Valtiokonttorin päätöksen 
mukaisesti työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointiin. 

 
Myynti hoidetaan omana työnä, ilmoitukset laitetaan kunnan 
kotisivuille, Länsi-Saimaan Sanomiin ja tori.fi –sivustolle. Tarjoukset 
pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa 28.2.2022 klo 12.00 
mennessä. Kiinteistöön järjestetään näyttöjä sopimuksen mukaisesti 
koronavirusepidemia huomioiden. Kunnanvaltuusto pidättää 
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.  

 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää laittaa myyntiin selostusosassa kuvatulla 
tavalla kiinteistön Koivula noin 2 hehtaarin suuruisen eteläisen 
palstan (416-410-6-4-M0601), Konttilantie 102. Kunnanhallitus 
valtuuttaa kunnanjohtajan solmimaan myyntisopimuksen 
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Lopullisesta myynnistä 
päätöksen tekee kunnanvaltuusto. 
 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
  _______ 
 
  



LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2022 
Kunnanhallitus 11.1.2022 24 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 

13. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanhallitus 11.1.2022 § 13 

 
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat 
viranhaltijapäätökset: 
 
Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund 
- § 36 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen  

Kunnanjohtaja Kati Rekola 
- § 1 Saatavien poistaminen kirjanpidosta, 

luottotappiosuositukset 

- § 2 ePassi -rahan suuruus ja myöntämisperusteet vuonna 2022 

Tekninen johtaja 
- § 22 Ateriakuljetussopimuksen jatkaminen 1.1.- 31.12.2022 

Hallinnon asiantuntija 
- § 25 Työkokemuslisän päätös 

 
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat: 
 
Lappeenrannan kaupunki 
- Maakunnallisen TE 2024 työryhmän pöytäkirja 16.12.2021 

- Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2021 

https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/892  

Ruokolahden kunta 
- Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote § 101 

Rautjärven kunta 
- Kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 262 

- Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote § 72 

Taipalsaaren kunta 
- Aktiv-Oiva Työllistämishanke 2021-2023, ohjausryhmän 

pöytäkirja 16.11.2021 

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
- Hallituksen pöytäkirja 13/2021 

https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin

g&id=202193  

 
 
 

https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/79/892
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202193
https://julkaisu.edusampo.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202193


LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2022 
Kunnanhallitus 11.1.2022 25 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 

 
 
Etelä-Karjalan liitto 
- Maakuntavaltuuston pöytäkirja 13.12.2021 ja Etelä-Karjalan 2. 

vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo LPR 

https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/2-

vaihemaakuntakaava/  

Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
- Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan muistio 

14.12.2021 

- Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirjanote 16.12.2021 § 

40 Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma vuodelle 2022 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
- Hallituksen pöytäkirja 24.11.2021 

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/13/518  

- Hallituksen pöytäkirja 15.12.2021 

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/13/528  

- Valtuuston pöytäkirja 16.12.2021 

https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/14/529  

Korkein hallinto-oikeus 
- Päätös, Yleiskaavan hyväksymistä koskeva valituslupa 

30.11.2021, H4258/2021 

Ely-keskuksen työllisyyskatsaus 
- https://www.ely-keskus.fi/tyollisyyskatsaukset  

- Työttömien määrä laski marraskuussa edellisen vuoden 

vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa 

kunnissa. Työttömiä työnhakijoita oli Lemin kunnassa 100, kun 

luku oli vastaavana ajankohtana vuonna 2020 105. Työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuussa 2021 7,5%. 

(valm. hallinnon asiantuntija Hanna Ruokoniemi p. 0400 675 635) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen 
tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. 

 
 Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
  _______ 
  

https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/2-vaihemaakuntakaava/
https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/2-vaihemaakuntakaava/
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/13/518
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/13/528
https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/14/529
https://www.ely-keskus.fi/tyollisyyskatsaukset
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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: 1-4, 6-9, 12, 13 

 

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: 5 
 
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: 10, 11    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. 

 

 

 

 

 

 


