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Talouden raportti huhtikuun lopun tilanteessa 
 
Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet 
 
Yksityistieavustusten jakaminen, toimivaltaisen viranomaisen 
muuttaminen hallintosääntöön 
 
Lausunto Eksoten strategiasta ja sen toimeenpanosta 2019 – 2023 
 
Eksoten tarvitsemat ateriapalvelut Lemin alueella 1.8.2020 alkaen, 
yhteen valmistuskeittiöön siirtyminen talousarviossa edellytellä tavalla 

 
Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Ilmoitusasiat 
 
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 18.6.2020. 

Puheenjohtaja  
 

Veli-Pekka Okko 

Julkipanotodistus 

 

Tämä kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.6.2020. 

 
 

Ilmoitustaulunhoitaja 
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KOKOUSAIKA Maanantai 15.6.2020 klo 19.00 – 19.45 
 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskuksen liikuntasali, Punaportinkatu 7a 54710 LEMI 

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 
Pesari Markku 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 

ASIAT §:t 15 - 28 

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 ovat samalla 
varustettu nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 

 
Lemillä 

Allekirjoitukset 

 
 

 
Marja Värtö  Jarmo Tölski 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 

 
Lemillä  18.6.2020 

Virka-asema 

 
 
Keskusarkistonhoitaja 
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15. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 1.6.2020 – 31.5.2021 
 
Kunnanhallitus 8.6.2020 § 77 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole 
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 
lyhempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa 
vaalitoimituksessa. 
 
Voimassa olevan hallintosäännön 72 §:n mukaan 
puheenjohtajisto valitaan 1 vuoden toimikaudeksi ja valtuustossa 
on 2 varapuheenjohtajaa. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä I ja II 
varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2020 – 31.5.2021. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 15 
 

Päätös Keskustelun aikana Arto Penttilä ehdotti kunnanvaltuuston 
puheenjohtajaksi Veli-Pekka Okkoa. Jarmo Tölski ehdotti I 
varapuheenjohtajaksi Matti Tapanaista. Marja Värtö ehdotti II 
varapuheenjohtajaksi Antti Junnia. Muita ehdotuksia ei tullut. 
Puheenjohtaja totesi, että valtuuston puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt toimikaudeksi 
1.6.2020 – 31.5.2021: 

 
 Valtuuston puheenjohtajaksi Veli-Pekka Okko 
 Valtuuston I varapuheenjohtajaksi Matti Tapanainen 
 Valtuuston II varapuheenjohtajaksi Antti Junni. 
 
 Korjataan pöytäkirjaan teknisenä korjauksena otsikkoon sana 

varapuheenjohtajan sanaksi varapuheenjohtajien. 
 ________  
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16. Arviointikertomus 2019 
 

Tarkastuslautakunta 26.5.2020 § 12 
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan 
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty 
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta 
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 
yhteydessä. 

 
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää 

- Hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019 

- Saattaa arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle 

 
Päätös  Tarkastuslautakunta päättää keskeyttää kokouksen ja jatkaa 

asian käsittelyä sähköpostikokouksena. Tarkastuslautakunnan 
jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostitse 29.5.2020 klo 20.00 
mennessä. 

 ________ 
 
Tarkastuslautakunta 29.5.2020 § 13 
 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat hyväksyneet 
arviointikertomuksen tehdyt muutokset sähköpostitse 29.5.2020 
klo 20.00 mennessä. 

 
 Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää 

- Hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019 

- Saattaa arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 16 
 

Päätös Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen. 
 
 Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja 

merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi. 
 ________  
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17. Tilinpäätös 2019 
 
Kunnanhallitus 30.3.2020 § 35 
 

Kuntalain 113 §:n kunnan tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava 
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on 
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston 
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun 
loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa kuntalain 121 §:n 
mukaan valtuustolle arviointikertomuksen, joka käsitellään 
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat kuntalain mukaan tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen rakenne 
noudattaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen vuosikate on alijäämäinen -
103.307,39 euroa. Alijäämäisyydestään huolimatta se on noin 
miljoona euroa parempi kuin vuonna 2018, jolloin tulokseen 
vaikuttavasti kirjattiin Eksotelle vuonna 2019 maksettu clearaus.  
 
Suunnitelmapoistojen -578.862,05 jälkeen tilikauden 2019 
alijäämän määrä on -682.169,44 euroa. 
 
(valmistelija kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää 
 

- tilikauden 1.1.-31.12.2019 tulos ennen varauksia ja 

rahastosiirtoja on 682.169,44 euroa alijäämäinen. Alijäämä 

päätetään siirtää kirjattavaksi tilikauden alijäämän tilille.  

 

- kunnanhallitus toteaa, että kunnan talous ei ole kuntalain 

110 §:ssä tarkoitetulla tavalla tasapainossa. Kertynyt 

alijäämä on 2.887.788,24 euroa, noin 972 euroa asukasta 

kohti. Konsernitilinpäätökseen kertynyt alijäämä asukasta 

kohden on 765 euroa.  
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- Johtuen aiemmasta alijäämästä vuoden 2017 

tilinpäätöksessä on talous kuntalain 110 §:n mukaan 

tasapainotettava vuoden 2022 loppuun mennessä. 

  

Lemin kunnassa laadittiin talouden tasapainotusohjelma 
vuoden 2019 aikana. Tasapainotusohjelma on sisällytetty 
vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020-2022 
taloussuunnitelmaan. 
  
Tasapainotusohjelman mukaisesti veroprosentteja 
korotettiin. Henkilöstöä on päätetty vähentää luonnollisin 
keinoin hyödyntämällä eläköitymiset ja ei-lakisääteisten 
tehtävien määräaikaisuuksien päätyminen. Lisäksi 
irtisanottiin kuusi henkilöä. Talousarvioon on sisällytetty 
kiinteistöjen myyntituottoja sekä muista toiminnallisista 
ratkaisuista saatavia tuloja.  
 
Kunnanhallitus toteaa, että kunta sai harkinnanvaraista 
valtionosuuden korotusta 420.000 euroa. Valtionosuuden 
korotus edellytti talouden tasapainotusohjelman laatimista.  
 

- kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää 

sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastus-

lautakunnan käsiteltäväksi.  

 

- Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan 

tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen mahdolliset 

teknisluonteiset tarkennukset ja oikaisut ennen 

kunnanvaltuuston käsittelyä.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _________ 
 

Tarkastuslautakunta 26.5.2020 § 11 
 

Vastuullinen tilintarkastaja Mika Mikkonen / Mikkelin Tilintarkastus 
Oy on tarkastanut vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttanut 
Lemin kunnanvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 
vuodelta 2019. (Liite 1) 
 
Tarkastuksen tuloksena tilintarkastaja toteaa, että: 

- Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten 

mukaisesti 

- Kunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä 

konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti 
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- Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita 

- Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on 

laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 

tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 

rahoituksesta ja toiminnasta. 

 
Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan 
tilikaudelta. 

 
Ehdotus Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 

tilintarkastuskertomuksesta. 
 
 Tarkastuslautakunta 

- Saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle 

- Esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös 

hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 

viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2019 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 17 
 

Päätös Keskustelun aikana käyttivät ryhmäpuheenvuoron Kokoomuksen 
valtuustoryhmän puolesta Arto Penttilä, Keskustan 
valtuustoryhmän puolesta Jarmo Tölski ja Lemin 
Sosiaalidemokraattien puolesta Antti Junni. Kokoomuksen 
valtuustoryhmän puheenvuoro liitetään pöytäkirjaan. 

 
 Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. 
 ________ 
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18. Henkilöstöraportti 2019 
 
Kunnanhallitus 11.5.2020 § 58 
 

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä on 
valmistunut suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi 
vuonna 2013. Henkilöstöraportin tavoitteena on tukea 
henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa 
kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön ja 
johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. 
Henkilöstöraportin tiedot perustuvat 31.12.2019 olleeseen 
tilanteeseen. Henkilöstöraportti on käsitelty YT-toimikunnassa 
7.5.2020. 
 
Henkilöstöraportti vuodelta 2019 on pöytäkirjan liitteenä. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta 
2019 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________  

 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 18 

 
Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja 

merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi. 
  ________  
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19. Kaavoituskatsaus 2020 
 
Kunnanhallitus 11.5.2020 § 59 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee 
vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja 
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista 
kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä 
(kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja 
niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, 
joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, 
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen 
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio 
asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. 
 
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta 
sopivalla tavalla. Katsaus pyritään saamaan tehokkaasti eri 
tiedotusvälineitä ja -tapoja käyttäen kuntalaisten tietoon. 
Kaavoituskatsaus on julkaistu useiden vuosien ajan kunnan 
vapaa-aikatoimen julkaisemassa kevättiedotteessa, joka on 
postitettu vakituisiin ja vapaa-ajan talouksiin. Se julkaistaan myös 
kunnan nettisivuilla. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 
040 724 4603) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen. 
Kaavoituskatsaus saatetaan myös valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________  

 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 19 
 

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja 
merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi. 

 ________ 
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20. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 
 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 82 
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa 
toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat 
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Valtuusto on edellisen kerran käsitellyt kuntaan jätetyt aloitteet 
24.6.2019 § 33. 
 
Aiemmista aloitteista keskeneräisenä on 18.12.2017 jätetty aloite 
tonttikaupan vauhdittamisesta. Jari Kahelin ja Antti Junni ovat 
tehneet kuntalaisaloitteen, jonka Antti Junni jätti valtuustossa 
18.12.2017. Aloitteen valmistelun yhteydessä on todettu, että 
kuituliittymien hankintaan ei ole määrärahaa ja liittymän 
tarjoaminen kaupan päälle osalle tontinostajia ei ehkä kohtele 
ostajia tasapuolisesti. Näistä syistä valmistelua ei toistaiseksi 
jatkettu. Aloitteen osalta 18.6.2018 valtuustossa on Antti Junni 
tehnyt esityksen, että kunnanhallitus tutkisi, miten aloitteen ideaa 
kuituverkon hyödyntämisessä markkinoinnissa voisi hyödyntää. 
Kati Buuri kannatti tuolloin selvityksen jatkamista ja valtuusto 
päätti, että aloitetta ei todeta aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 
Kunnanvaltuusto on 2.3.2020 § 7 päättänyt eräiden vanhojen 
asuntotonttien kaupanteon vauhdittamiseksi alentaa niiden 
hintoja 50 %:lla.  Saimaan Kuitu Oy on markkinoinut myös Lemin 
alueella valokuituliittymiä tarjoushintaan.  Kuituliittymän 
kytkeminen yksittäisiin tonttikauppoihin aloitteessa esitetyllä 
tavalla ei kohtele aiempia tonttikauppoja tehneitä kuntalaisia 
tasapuolisesti. Tilanne olisi erilainen esimerkiksi uuden 
kaavoitetun alueen kohdalla, jolloin kaikille siltä alueelta tonttinsa 
ostaville tilanne tarjouksen suhteen olisi samanlainen. Näin ollen 
tämä 18.12.2017 jätetty aloite esitetään loppuun käsitellyksi.  

 
Lemin perussuomalaisten 16.12.2019 jättämä valtuustoaloite 
liittyen sivistyslautakunnan päätökseen 20.11.2019 § 58 
liikuntapaikkojen käyttömaksujen korotuksesta on käsitelty 
sivistyslautakunnassa 22.1.2020 § 3.  Aiemmin samassa 
kokouksessa   §:ssä 2 lautakunta alensi alle 18-vuotiaiden osalta 
käyttömaksuja, joten valtuustoaloite ei aiheuta jatkotoimenpiteitä 
ja valtuustoaloitteen asiakohdat on huomioitu.  
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Markku Peutereen 25.6.2019 jättämä aloite Lemin Tapuliaukion 
ja sen lähialueen ideointi/suunnittelukilpailun järjestämisestä on 
keskeneräinen. Vanha kunnanvirasto on päätetty 
kunnanvaltuuston 2.3.2020 § 5 päätöksen mukaisesti laittaa 
myyntiin huutokaupalla. Vanha kunnanvirasto ympäröivine 
alueineen kytkeytyy aloitteessa esitetyn asian käsittelyyn niin 
merkittävässä määrin, että ensin on odotettava mikä 
myyntiyrityksen lopputulos tulee olemaan. Aloitteen mukainen 
ideointi / suunnittelukilpailu on varteenotettava vaihtoehto kun 
mietitään toimintaa kunnan keskeisellä paikalla sijaitseville 
alueille.  
 
Antti Junnin 4.12.2019 jättämä aloite ”Tervetuloa Lemille- 
kampanja” on käsitelty kunnanhallituksessa 9.12.2019 § 184. 
Kunnanhallitus päätti laittaa asian lisävalmisteluun 
täsmällisemmän toteutussuunnitelman saamiseksi yrittäjiltä. 
Toistaiseksi suunnitelmaa ei ole vielä saatu.  
 
Katja Olkkosen 29.5.2020 jättämä kuntalaisaloite 
rusokirsikkapuiden istuttamiseksi Lemin kunnan kirjaston aukiolle 
esitetään edelleen valmisteluun tekniselle toimelle. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet ja 
toteaa, että keskeneräisinä ovat Markku Peutereen, Antti Junnin 
ja Katja Olkkosen jättämät kuntalaisaloitteet, muilta osin kaikki 
jätetyt aloitteet ovat loppuun käsiteltyjä. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 20 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  



LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020   35 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 
21. Kivijärven rantaosayleiskaavan yleiskaavamuutokset 
 

Kunnanhallitus 18.2.2019 § 20 
 

Ranta-alueiden maanomistajat ovat jättäneet yhteensä 4 
yleiskaavan muutoshakemusta. Kunnan tekninen toimi on 
alustavasti tarkastanut hakemukset ja todennut, että 
kaavamuutostarvetta on. 
 
Muutoshakemukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen 
kokouksessa. (valm. talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä, 
puh. 040 724 4603)  

  
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
1. Kunnanhallitus päättää käynnistää kaavamuutoksen jätettyjen 

muutoshakemusten perusteella. 

 
2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 1000 €/muutos 

hyväksytystä kaavamuutoksesta. 

 
3. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Karttaako Oy:n 

kaavamuutosten laatijaksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

_________ 
 
Kunnanhallitus 21.10.2019 § 149 
 

Kunnanhallituksen 18.2.2019 käsittelyn jälkeen on kuntaan jätetty 
yksi muutoshakemus aiemmin käsiteltyjen lisäksi. Se on 
huomioitu tässä esitettävässä aineistossa.  
Karttaako Oy on valmistellut 20.9.2019 päivätyt 
kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman.  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää asettaa kaavan valmisteluaineiston MRA 
30 §:n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. Tänä aikana 
kuullaan osalliset ja viranomaiset.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
   _________ 
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Kunnanhallitus 9.3.2020 § 28 
 

Kunnanhallituksen 21.10.2019 käsittelyn jälkeen kuntaan on 
jätetty kuudes muutoshakemus aiemmin käsiteltyjen lisäksi. Se 
on huomioitu tässä esitettävässä aineistossa. 
 
Saatujen viranomaislausuntojen perusteella (erityisesti ELY-
keskuksen lausunto 27.11.2019) kaavaehdotusaineisto on uusittu 
14.2.2020. Liitteenä on uusi kaavaehdotusaineisto sekä saadut 
viranomaislausunnot. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen MRA 19 §:n 
mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan 
osalliset ja viranomaiset MRL:n mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanhallitus 8.6.2020 § 79 
 

Kivijärven rantaosayleiskaavan kaavamuutosehdotus oli 
nähtävillä 2.4. - 3.5.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta 
pyydettiin lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-
Karjalan liitolta, Lappeenrannan seudun ympäristöpalveluilta 
sekä Savitaipaleen kunnalta.  
 
Lisäksi kaavamuutosalueiden maanomistajia ja lähimpiä 
naapureita tiedotettiin kaavaehdotuksen nähtävillä olosta 
kirjeitse.  
Kaavaehdotuksesta saapui kolme lausuntoa, mutta ei yhtään 
muistutusta. Savitaipaleen kunta ilmoitti, ettei näe tarvetta lausua 
kaavaehdotuksesta. 
Kaavan laatijan vastineet Kivijärven rantaosayleiskaavan 
muutosten ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin esitetään 
oheisessa liitteessä.  
Kaavaehdotusasiakirjoihin ei ole tehty muutoksia ehdotusvaiheen 
jälkeen. 
Kaava-asiakirjat ovat vietävissä kunnanvaltuuston lopulliseen 
hyväksymiskäsittelyyn. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää kaavoittajan vastineiden hyväksymistä ja 
edelleen 14.2.2020 päivättyjen kaava-asiakirjojen hyväksymistä 
kaikkine liitteineen kunnanvaltuustossa MRL 37 §:n mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 21 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  
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22. Talouden raportti huhtikuun lopun tilanteessa 
 
Kunnanhallitus 8.6.2020 § 80 

 
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti 
huhtikuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Koronavirusepidemian 
vaikutukset eivät vielä näy merkittävästi huhtikuun lopun 
tilanteessa. Myyntituottojen toteuma on 476.492,68 euroa, noin 
26 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 6.150.373,05 
euroa, noin 32,4 % talousarviosta. 
 
Koronavirusepidemia vaikuttaa myyntituottojen kertymään. 
Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen myyntituottoja ei kerry 
suunnitellulla tavalla. Suurimman yksittäisen riskin tulopuolelle 
aiheuttaa myyntivoittojen toteuma. Talousarvioon on budjetoitu 
300.000 euroa erilaisia myyntivoittoja joiden toteutumiseen myös 
koronaepidemia vaikuttanee. 
 
Koronaepidemian vaikutuksia Eksoten talouden kehittymiseen on 
tarkasti vaikea arvioida lukuisten epävarmuustekijöiden takia. 
Tämän hetken vaikutuksesta arvio on noin 10 milj. euroa koko 
Eksoten tasolla. Valtion lisätalousarvion vaikutuksia koronan 
aiheuttamiin lisäkustannusten korvaamiseen ei tällä hetkellä 
myöskään tiedetä. 
 
Kuntaliiton veroennusteesta saatiin 22.5.2020 päivitetty 
ennustearvio. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät 
koronavirustilanteen vaikutuksesta kuntien verotuloihin. 
Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee 
reilu 7 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi 
vuonna.  
Joulukuisen veroennusteen mukaan vuoden 2020 verotulon 
määrä oli 11,226 milj. euroa. Talousarvion verotuloarvio on 
11,248 milj. euroa. Toukokuun veroennuste on laskenut 10,492 
milj. euroon. Talousarviopoikkeama verotuloissa esitetyillä 
luvuilla on siis noin -760.000 euroa.  
 
Valtionosuuksiin on tehty tarkistuspäätös ja kuluvan vuoden 
ennuste parani noin 250.000 eurolla.  

 
Verotulojen alentumaa ”paikataan” maksamalla ylimääräistä 
valtionosuutta kuluvana vuonna, mutta vastaava summa 
vähennetään seuraavana vuonna korkojen kera. Valtionosuuksia 
päätösten mukaan kertyy 6.955.602 euroa. 
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Valtion lisätalousarvion vaikutusta kunnan talouden tilanteeseen 
ei pystytä tällä hetkellä vielä laskemaan, mutta tiedossa on se, 
että talous ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. 
Talousarviopoikkeamat verotuloissa ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon menoissa voivat olla merkittäviä. Myös tulevien 
vuosien talouskehitys on hyvin paljon heikompi kuin mitä vuoden 
2020 talousarviota laadittaessa oletettiin. Talouden kehitystä 
seurataan ja valtuustolle esitetään talousarviomuutoksia tietojen 
täsmennyttyä.  
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen huhtikuun lopun 
talousraportoinnin ja lähettää sen edelleen tiedoksi 
kunnanvaltuustolle. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 22 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  
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23. Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet 
 

Kunnanhallitus 11.5.2020 § 62 
 
Kunnanjohtajan johtajasopimus on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 2.3.2020 § 1. Johtajasopimuksen mukaan 
kunnanjohtajan työn painopistealueet määritellään 
valtuustokausittain ja tavoitteet vuosittain. Ne kirjataan 
johtajasopimuksen liitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan 
ja arvioidaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. 
Kehityskeskusteluun osallistuu kunnanhallituksen 
puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja.  
 
Kehityskeskustelu oli sovittu viikolle 12, jolloin Suomessa siirryttiin 
poikkeustilaan koronavirusepidemian takia. Kehityskeskustelu 
siirrettiin pidettäväksi 4.5.2020.  
 
Keskustelussa todettiin yhteisymmärryksessä, että 
erityislaatuisesta poikkeustilanteesta johtuen normaaliajan 
kehityskeskustelun pitäminen pitkän tähtäimen tavoitteiden 
asettamiseksi on syytä siirtää eteenpäin. Yhteisymmärryksessä 
päädyttiin siihen, että kesän jälkeen alkusyksystä pidetään toinen 
kehityskeskustelu ja tilannetta tarkastellaan sen hetken tilanteen 
pohjalta uudelleen.  
 
Tässä vaiheessa työn painopistealueiksi ja tavoitteiksi sovittiin  

 

 Koronaviruspandemian tilanteen edellyttämien 

toimenpiteiden järjestäminen kunnan toiminnoissa  

 Kunnan talouden seuranta, tasapainottamistoimenpiteiden 

valmistelu ja toteuttaminen talousarviossa hyväksytyllä 

tavalla. Toimintaympäristön muutokset ja niiden 

vaikutukset kunnan talouteen tulee raportoida 

kunnanhallitukselle välittömästi.  

 Hallinto- ja talousjohtajan toimivallan mukaisten 

virkatehtävien hoitaminen otona kunnes hallinnon 

asiantuntijan virka saadaan täytettyä. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 130 §:n nojalla, että tämä 
asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 
viranhaltijan esittelyä.  
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Kunnanhallitus hyväksyy 4.5.2020 käydyssä 
kehityskeskustelussa sovitut edellä selosteosassa selvitetyt 
painopistealueet ja tavoitteet. Seuraava kehityskeskustelu on 
sovittu pidettäväksi alkusyksystä 2020.  
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää saattaa hyväksytyt 
painopistealueet ja tavoitteet tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että kunnanjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä 
asian käsittelyn ajaksi klo 17.45 – 18.00. Pöytäkirjanpitäjänä 
tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 23 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  
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24. Yksityistieavustusten jakaminen, toimivaltaisen viranomaisen muuttaminen   
      hallintosääntöön 
 

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 85 

 
Hallintosäännön 24§:n mukaan maaseutusihteeri päättää kunnan 
myöntämien yksityistieavustusten jakamisesta kunnanhallituksen 
vahvistamien perusteiden mukaan. 
 
Osana syksyllä 2019 suoritettua yt-menettelyä kunta irtisanoi oto-
sopimuksen maaseutusihteerin työpanoksen ostamisesta 
Lappeenrannan kaupungilta. Oto-sopimus päättyy 30.6.2020.  
 
Yksityistieavustusten jakaminen siirretään rakennustarkastajan 
virkatehtäviin. (valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 
040 724 4603) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön 
24 §:ssä maaseutusihteerin päätösvallasta poistetaan ”päättää 
kunnan myöntämien yksityistieavustusten jakamisesta 
kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan” ja lisätään 
vastaava teksti rakennustarkastajan päätösvaltaan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 24 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________ 
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25. Lausunto Eksoten strategiasta ja sen toimeenpanosta 2019 – 2023 
 

Kunnanhallitus 11.5.2020 § 61 
 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) valtuusto on 
käsitellyt 8.5.2019 strategisia linjauksia vuosille 2019 - 2023 ja 
päättänyt palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. 
Eksoten hallitus hyväksyi osaltaan 29.1.2020 päivitetyn 
”Strategiset linjaukset ja toimeenpano vuosina 2019 - 2023” -
asiakirjan. 

 
Eksote on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi oheismateriaalina 
olevan Strategiset linjaukset ja toimeenpano vuosina 2019 - 2023 
-asiakirjan sekä asiaan liittyvän esittelyn ja pyytää jäsenkunnilta 
lausuntoa 13.5.2020 mennessä, mikäli kunnilla on siihen erityinen 
syy.  

 
Lausuntopyyntö täyttää perussopimuksen velvoitteen kuntien 
kuulemisesta ja toteuttaa mahdollisuutta käyttää 
omistajaohjausta kunnan Eksoten valtuutettujen kautta. 
 
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Luonnos Lemin kunnan lausunnoksi Eksoten strategisista 
linjauksista ja toimeenpanosta vuosina 2019 - 2023: 

 
Lemin kunta toteaa, että koronaepidemia ja sen vaikutukset 
tulevat olemaan merkittäviä kuntataloudelle ja sosiaali- ja 
terveydenhuollolle. Tämän takia myös vaikutukset Eksoten 
strategisiin linjauksiin tulee käydä läpi omistajakuntien kanssa heti 
kun se on mahdollista poikkeusolojen päätyttyä. 
 
Eksoten strategisten linjausten lähtökohdat ovat perusteltuja ja 
asianmukaisia. Eksoten toiminta tulee jatkossakin järjestää 
maakunnallisesti palvelujen saatavuuden kannalta tasapuolisesti 
sekä taloudellisesti kestävästi. 
 
Palveluita järjestettäessä tulee ottaa huomioon palveluiden 
tasapuolinen saavutettavuus koko maakunnan alueella. 
 
Lisäksi Lemin kunta edellyttää, että kaikilla hyvinvointiasemilla 
tulee järjestää väestön tarpeeseen perustuvia lääkärin ja 
hammaslääkärin ajanvarausvastaanottoja sekä sosiaalityön 
palveluja lähipalveluna jatkossakin. 
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Vanhusten hoivan osalta tulee suunnitelmaa päivittää 
vastaamaan todettua tehostetun palveluasumisen tarvetta. 
 
Palveluja toteuttaessa tulee ottaa huomioon Lemin Vanamokodin 
kiinteistön tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa palveluita ilman 
merkittäviä investointeja. 
 
Kevyemmän palveluasumisen tarpeesta ja muutoksista tulisi 
myös maakunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten olla tietoisia 
riittävän ajoissa suunnitellessaan esim. huoneistojen 
peruskorjausta vanhustentaloissa. 

 
Investoinnit tulee käydä läpi omistajakuntien kanssa ennen niiden 
aloittamista. 
 
Kunnanhallitus saattaa lausunnon Lemin Eksoten valtuutetuille ja 
Lemin kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  ________ 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 25 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  
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26. Eksoten tarvitsemat ateriapalvelut Lemin alueella 1.8.2020 alkaen, yhteen   
      valmistuskeittiöön siirtyminen talousarviossa edelletyllä tavalla 
 
Kunnanhallitus 18.5.2020 § 71 
 

Lemin kunta on tuottanut Lemin kunnan alueella sijaitsevien 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
toimintayksiköiden tarvitsemat ruokapalvelut vuodesta 2010 
alkaen.  Vuonna 2020 Lemin kunta on tuottanut ruokapalvelut 
tehostetun palveluasumisen yksikköön Vanamokotiin, jossa on 32 
asukaspaikkaa sekä kotiinkuljetusateriat noin 40 asiakkaalle.    
 
Käytännössä kunta on laskuttanut aterioista Eksotea ja Eksote 
laskuttaa kuntaa osana normaalia kuntalaskutusta. Mitä 
edullisemmin Eksote pystyy tuottamaan ateriat, sitä enemmän 
kunta hyötyy. Ja päinvastoin, jos tuotantokustannukset Lemillä 
nousevat merkittävästi, hintojen korottamisen seurauksena kunta 
vastaa korkeampana kuntalaskutuksena aiheutuneista 
kustannuksista. 
 
Osin puutteellisesta sisäisestä laskennasta sekä eräiltä osin myös 
puutteellisesta suoritelaskennasta johtuen aterioiden todellista 
valmistushintaa ei ole täsmällisesti pystytty laskemaan. Viime 
vuoden 2019 talousarvioon budjetoitujen ateriamaksujen 
kertymällä ruokapalvelut olisivat tuottaneet tappiota 136.004,80 
euroa. Tappio on kohdennettu aterioiden määrän suhteessa eri 
toimialoille sisäisen laskutuksen muodossa.  Eksotelle myytävien 
ateriapalvelujen hintoihin tehtiin kuluvalle vuodelle 10 % korotus. 
Tämä korotus ei riitä kattamaan ateriahintoihin kohdistuvaa 
kustannuslisäystä, mikäli puolen miljoonan euron keittiöinvestointi 
joudutaan tekemään.  
 
Syksyn 2019 YT-menettelyssä on tuotu esille yhteen 
valmistuskeittiöön siirtymisen selvittäminen. Jos kunta tuottaa 
myös Eksoten Lemin alueella tarvittavat ateriat, niin 
Koulukeskuksen keittiöremontin laajuus on tehdyn arvion mukaan 
noin 0,5 milj. euron arvoinen. Tämä aiheuttaisi 
ateriakustannuksiin merkittävän korotuksen. Kuluvan vuoden 
talousarviossa investointiosassa on otettu kantaa, että yhden 
valmistuskeittiön malli selvitetään, mutta euroja peruskorjaukseen 
ei ole varattu. Tällä merkinnällä on tarkoitettu sitä, että selvitetään 
millä keinoin päästään yhden valmistuskeittiön malliin ilman 
puolen miljoonan euron lisäinvestointia.  
 

  
 



LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020   46 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
Eksoten kanssa on käyty neuvotteluja Eksoten palvelutuotannon 
Lemin alueella tarvitsemien aterioiden tuottamisesta. 
Viimeisimmissä neuvotteluissa mukana on ollut myös Saimaan 
Tukipalvelut Oy:n edustus. Eksote on Saimaan Tukipalvelut Oy:n 
omistajaosakas ja Eksote pystyy tekemään ateriapalveluiden 
hankinnat omistamaltaan yhtiöltä ns. inhouse-hankintana.  

 
Käydyissä neuvotteluissa on selvinnyt, että Saimaan Tukipalvelut 
Oy:n hinnoittelu on kohtuullinen, eikä aterioiden kuljettaminen 
Lappeenrannasta lisää kustannuksia Eksoten ateriapalveluissa 
merkittävästi nykytasoon nähden.   

 
 Yhteen valmistuskeittiöön siirtyminen, Palolan keittiön viikonlopun 

työvuoroista luopuminen sekä ruokalistojen yhdenmukaistaminen 
vain varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeisiin vastaten 
mahdollistaa YT-prosessissa esitetyt kulusäästöt 
ruokapalveluissa talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytyllä 
tavalla.  

  
 Tämä ateriapalveluiden valmistamisen siirtoasia on käsitelty 

myös viimeisimmässä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 
7.5.2020. 

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

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kuluvan vuoden talousarviossa on edellytetty yhteen 
valmistuskeittiöön siirtymisen selvittäminen ilman puolen 
miljoonan lisäinvestointitarvetta. Selvityksen ja käytyjen 
neuvottelujen tuloksena lisäinvestoinnilta vältytään ilman 
olennaisia lisäkustannuksia, mikäli kunta luopuu Eksoten 
aterioiden valmistamisesta ja siirtää vastuun ateriapalveluiden 
tuottamisesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän vastuulle.  Eksote tekee hankinnan inhouse -
hankintana Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä.  
 
Kunnanhallitus päättää, että kunta luopuu Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintayksiköiden 
tarvitsemien ruokapalveluiden tuottamisesta 1.8.2020 alkaen.  
 
Kunnanhallitus päättää, että aterioiden valmistaminen päättyy 
Palolan keittiössä samasta hetkestä alkaen ja kaikki kunnan 
omassa palvelutuotannossa tarvitsemat varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen ateriat valmistetaan jatkossa Koulukeskuksen 
keittiössä. Palolan keittiössä työskentelevät työntekijät siirtyvät 
kunnan muihin keittiöihin.   



LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020   47 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 

Kunnanhallitus edellyttää, että tekninen toimi valmistelee 
tarvittavat talousarviomuutokset ruokapalveluiden talousarvioon 
loppuvuoden osalta hyväksyttäväksi viimeistään 
puolivuosiraportoinnin yhteyteen. Lähtökohtaisesti olettama on, 
että kuntatasolla käyttötalouden tuloja ja menoja vähennetään 
kuluvan vuoden talousarviossa yhtä paljon.  
 
Kunnanhallitus merkitsee samalla tiedoksi, että 
henkilöstöresurssin vähentämisessä siivous- ja ruokapalveluiden 
henkilöstömäärässä on pystytty etenemään 
taloussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
 
Kunnanhallitus päättää esittää tämän päätöksen tiedoksi myös 
kunnanvaltuustolle. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin, että Anu Karhu (Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen 
varajäsen) poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
________ 

 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 26 
 
 Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
  ________  



LEMIN KUNTA 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020   48 
 

pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 

 

 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 
 
27. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 27 
 
 Päätös Kiireellistä käsittelyä vaativia asioita ei ollut. 
  ________ 
 
 
 
28. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 28 
 

Päätös Ilmoitusasioita ei ollut. 
 ________
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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 16, 18 – 20, 22 – 23, 25 - 28 
 
 
 
 
 

 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 15, 17, 21, 24   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

