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Ilmoitusasiat 
 
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus 

 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 27.8.2019 

Puheenjohtaja  
 
 
 
 

Veli-Pekka Okko 

Julkipanotodistus 

 

Tämä kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.8.2019. 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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KOKOUSAIKA Maanantai 26.8.2019 klo 19.00 – 19.08 
 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskus, auditorio 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkitä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Okko Veli-Pekka Puheenjohtaja 
Tapanainen Matti  I varapuheenjohtaja 
Junni Antti  II varapuheenjohtaja 
 
Buuri Kati  Nisonen Lasse 
Holopainen Petteri  Ovaskainen Jarkko 
Junnikkala Mika Penttilä Arto 
Karhu Anu  Rings Mervi 
Kemppainen Teemu Sirkka Laura 
Koivisto Juha Taipale Heikki 
Konttinen Tuula Tölski Jarmo 
Laurikainen Ritva Värtö Marja 
Mielikäinen Juha Värtö Nina 
Kahelin Jari Pesari Markku 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Mäkelä Johanna Pöytäkirjanpitäjä, vt. kunnanjohtaja 
   Keskinen Sari Sivistystoimenjohtaja 
   Vesterlund Tommy Tekninen johtaja 
 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 
 

ASIAT §:t 39 - 44 

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

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 

 
Veli-Pekka Okko  Johanna Mäkelä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 

Lemillä 27.8.2019 

Allekirjoitukset 

 
 
 

 
Anu Karhu   Juha Koivisto 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 

 
Lemillä 27.8.2019 

Virka-asema 

 
Keskusarkistonhoitaja 
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39. Eksoten ja kunnan välinen palvelusopimus vuodelle 2019 
 
Kunnanhallitus 19.8.2019 § 120 
 

Eksoten perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta sopii 
erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain tehtävällä 
palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin 
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan 
osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy. 
 
Perustamissopimuksen mukaan palvelusopimuksen hyväksyvät 
kuntien kunnanhallitukset ja sosiaali- ja terveyspiirin hallitus. 
Eksoten hallitus hyväksyy kuntakohtaiset palvelusopimukset sen 
jälkeen, kun kuntakohtaiset neuvottelut on kaikkien kuntien 
kanssa käyty.  
 
Kuntakohtainen palvelusopimusneuvottelu Lemin kunnan ja 
Eksoten välillä pidettiin 24.4.2019. Jäsenkuntien kuuleminen oli 
4.3.2019. 
 
Eksoten järjestämisvastuulla oleviin palveluihin ei ole vuonna 
2019 tarkoitus tehdä muutoksia, jotka edellyttäisivät sopimusta 
kuntien kanssa.  
 
Lemin kunnan maksuosuus on 10.273.000 euroa. Maksuosuus ei 
sisällä clearingin vaikutusta. (valm. talous- ja hallintojohtaja 
Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 
Liitteenä palvelusopimusluonnos vuodelle 2019 liitteineen. 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelusopimuksen 
vuodelle 2019 ja lähettää sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 
   
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 39 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

_________ 
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40. Talousarviomuutos pitkäaikaisen lainan ottamiselle vuonna 2019 
 
Kunnanhallitus 19.8.2019 § 125 
 

Kuluvan vuoden talousarviossa on rahoituslaskelmaosassa 
hyväksytty 875.000 euroa pitkäaikaisen lainan ottamisen 
määrästä vuonna 2019. Laina on nostettu suunnitellusti. Kunnalle 
on kertynyt ns. clearausvelkaa Eksotelle noin 1,95 milj. euroa. 
Eksoten ja sen jäsenkuntien kanssa on keskusteltu ja 
keskustelujen pohjalta myös vuoden 2019 palvelusopimukseen 
sisällytetään, että velka maksetaan vielä kuluvan vuoden aikana. 
Tämä edellyttää pitkäaikaisen lainamäärän lisäämistä vastaavalla 
määrällä. 
 
Kuluvan vuoden talousarvio ei toteutune myyntivoittojen osalta 
budjetoidulla tasolla. Tilannetta euromäärän osalta seurataan ja 
muutos tuodaan valtuustolle vielä loppuvuodesta. Tällä 
merkittävällä tuloalituksella voi olla vaikutus myös kunnan 
lainamäärään lyhytaikaisen lainan kohdalla. (valm. talous- ja 
hallintojohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy 
kuluvan vuoden talousarvion rahoitusosaan lisää pitkäaikaista 
lainaa 2 miljoonaa euroa Eksoten clearaus-velan maksamista 
varten. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 
 
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 40 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

_________ 
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41. Määrärahan siirrot 
 
Tekninen lautakunta 8.8.2019 § 26 

 
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 6100 €.n 
investointimääräraha ruokahuollon kalustoon. Näitä hankintoja ei 
ole tarkoitus tehdä, koska yhden valmistuskeittiön malli on 
suunnitteilla.  
 
Olemme joutuneet korjauttamaan keittiöiden kalustoa alkuvuoden 
aikana (mm. Palolan keittiön astianpesukonetta sekä 
kylmälaitteita). Nämä korjaukset on kirjattu käyttötalouden 
puolelle kustannuspaikalle 5580. Tälle kustannuspaikalle ei ole 
varattu määrärahaa. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa yhtiövastikkeiden (hoito ja rahoitus) 
maksuihin on varattu 20 000 €.n investointimääräraha. Tästä 
investointimäärärahasta tulisi siirtää 17 000 € tekniselle toimelle 
käyttötalouteen kustannuspaikalle 5575 (muut kiinteistöt). 
Kustannuspaikalta 5575 maksetaan kunnan osakehuoneistojen 
yhtiövastikkeet.  
 
(valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651) 

 
Ehdotus tj  
 

Tekninen lautakunta päättää esittää edelleen kunnanhallitukselle 
ja –valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion investointi osasta 
ruokahuollon kalustoon varattu 6100 €:n määräraha siirretään 
käyttötalouteen kustannuspaikalle 5580 sekä kunnanhallituksen 
investointi osasta 17 000 €:n määräraha käyttötalouteen 
kustannuspaikalle 5575.   

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti 

_________ 
 
Kunnanhallitus 19.8.2019 § 126 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
hyväksyy teknisen lautakunnan tekemän määräraha- 
muutosesityksen.   
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Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 
 
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 41 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

_________ 
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42. Kivijärven venereitti 
 
Tekninen lautakunta 8.8.2019 § 27 
 

Kivijärven venereitin rakentaminen 
 
Kivijärven venereitin tutkimusten ja esisuunnitelman perusteella 
on laadittu yleissuunnitelma. Venereitin rakentamiseen (väylien 
merkintä, ruoppaukset) on oheisessa FCG:n 
yleissuunnitelmaselostuksen kustannusarviossa laskettu noin 
85.000 €. Hankkeelle on haussa ELY-keskuksen investointirahaa, 
johon saataisiin EU:lta ja valtiolta 70 %. Luumäen ja Lemin 
kuntien osuudeksi jäisi 30 % eli 25.500 €. Reitistä noin 1/3 
sijaitsee Lemin kunnan alueella, joten Lemin osuus olisi siten 
8.500 €.  
 
Luumäen kunta esittää, että Lemin kunta varaisi Kivijärven 
venereitin rakentamisen kuntarahoitukseen 8.500 €. Hankkeessa 
on tarkoitus toteuttaa aluehallintoviraston luvan mukaiset neljä 
yleistä paikallisväylää Luumäen ja Lemin alueille ulottuvaan Ylä-
Kivijärveen sekä Lemin Lahnajärveen. Väylien pituus on yhteensä 
57 km ja varsinaiseen rakentamiseen kuuluu veneilyviittojen 
asentaminen, kivien ampumista ja joitakin ruoppauksia. 
Varsinainen väyläpäätös tehdään rakennustöiden jälkeen 
Traficomin toimesta.  
 
Hanke huomioidaan vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. 
 
Yleissuunnitelma ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
89/2019 ovat ohessa. 
 
(valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651) 

Ehdotus tj  
 

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja –
valtuustolle, että Lemin kunta päättää sitoutua Kivijärven 
venereitin rakentamiseen yleissuunnitelmassa ja edellä esitetyllä 
tavalla siten, että Lemin kunnan kuntarahaosuus on 8.500 €.    

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti 

_________ 
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Kunnanhallitus 19.8.2019 § 127 

 
Yleissuunnitelma ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
89/2019 ovat liitteenä. 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Lemin 
kunta päättää sitoutua Kivijärven venereitin rakentamiseen 
yleissuunnitelmassa ja edellä esitetyllä tavalla siten, että Lemin 
kunnan kuntarahaosuus on 8.500 €.   Kuntarahaosuus 
huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 
 
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 42 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 

_________ 
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43. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 43 
 
 Päätös Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut. 

_________ 
 
 
44. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 26.8.2019 § 44 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi Länsi-Saimaan innovatiiviset yhteistyömallit –
selvityksen esittely 1.10.2019 kello 18.00 Savitaipaleen 
koulukeskuksen auditoriossa. 
_________ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
 

Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
 
Pykälät 39, 43, 44 
 
 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 

Viranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Viranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 
PL 1744, 70101 Kuopio 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät 40, 41, 42   Valitusaika 
     30 päivää 
 
 
 
 

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun 

                              Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 
kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postisoite  Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus 
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle                           Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

