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KOKOUSAIKA 

 

Keskiviikko 16.2.2022 klo 17.00–18.04 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

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

 

Okko Veli-Pekka  puheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko varapuheenjohtaja 
Sihvo Tiina  jäsen 
Taipale Henri  jäsen, saapui klo 17.04 

Konttinen Tuula jäsen 
Alaoutinen Kaisa jäsen 
Kahelin Jari  jäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 
 
 

Karhu Anu  kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui                            
  klo 17.03, poistui § 4 käsittelyn ajaksi. 
Värtö Nina  kunnanhallituksen edustaja 
Kinnunen Samu-Pekka nuorisovaltuuston edustaja 
Rousku Anne rehtori, pöytäkirjanpitäjä 
Kivinen Mia  varhaiskasvatusjohtaja 
Ahonen Kati hyvinvointikoordinaattori 
Rekola Kati  kunnanjohtaja 
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 1–7 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Tiina Sihvo ja Jarkko Ovaskainen. 
 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Veli-Pekka Okko  Anne Rousku 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 21.2.2022 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Tiina Sihvo   Jarkko Ovaskainen 

  
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                         

Lemillä 21.2.2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
1. 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 
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2022 ja antaa ohjeen toimielimille 
tiedoksi ja noudatettavaksi. 

 
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

  _______ 
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 1 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen 
hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022 (liite 1). 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
2. Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 2 

 
Hallintosäännön 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa 
toimielimille sitovat tulosaluekohtaiset toiminnan ja talouden 
tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät 51 §:n mukaan 
talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet 
voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää 
toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.  
 
Liitteenä on ehdotus sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaksi 
vuodeksi 2022. Se on laadittu siten, että kunkin tulosalueen 
valtuustotason tavoitteet on esitetty ensin ja sen jälkeen on avattu 
tarkemmin kullekin tulosalueelle kuuluvien kustannuspaikkojen 
sisältöä. Tässä yhteydessä on annettu myös tarkempia tavoitteita 
valtuustotason tavoitteiden lisäksi. 
 
(valm. kunnanjohtaja Kati Rekola, puh. 040 615 8290) 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 

   
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan käyttösuunnitelman 
vuodeksi 2022. 

  
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
3. Esi- ja perusopetuksen työpäivät lukuvuosina 2022–2023, 2023–2024 ja 2024–2025 
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 3 
 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. 
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi 
arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja 
vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden 
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. 
 
Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää 
esiopetuksen toiminta-ajoista ja koulujen työ- ja loma-ajoista. 
Esiopetuksen järjestämisen kannalta on tehokkainta, että toiminta-
ajat ovat yhtenäiset koulujen työpäivien kanssa lukuun ottamatta 
lauantaityöpäiviä, jolloin esiopetusta ei järjestetä. 
 
Ehdotus lukuvuosien 2022–2023, 2023–2024 ja 2024–2025 työ- ja 
loma-ajoiksi on liitteiden 3–5 mukainen. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää esi- ja perusopetuksen työpäivät 
liitteiden 3–5 mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 
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4. Lemin Eskon valinta vuosiksi 2022–2024 
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 4 
  

 Nimi salainen julkistamiseen kesällä 2022 asti! 
 

Vuodesta 1988 alkaen Lemin kulttuuri- ja sittemmin 
sivistyslautakunta on valinnut parin vuoden välein ansioituneen 
kuntalaisen Lemin Eskoksi. 
 
Lemin Eskon tulee olla lemiläinen, työssä tai harrastuksissaan 
ansioitunut ja hänen on suostuttava tehtävään vapaaehtoisesti.  
 
Lemin Eskon tehtävänä on edustaa ja markkinoida Lemiä eri 
tilaisuuksissa. Toimintakausi on kaksivuotinen. Valinta on 
julkistamiseen saakka salainen. Julkistaminen tapahtuu jonkin 
myöhemmin määriteltävän kesätapahtuman yhteydessä. Lemin 
Eskolle on teetetty pellavanvärinen paita punosvyöllä.  
 
Aikaisemmat Lemin Eskot ovat: Mauri Kuitto, Riitta Järvinen, Raija 
Buuri, Pentti Pekkanen, Leena Halme, Juha Junnonen, Irma 
Hietamies, Anneli Lattu, Matti Huttunen, Pirjo Nykänen, Kaija 
Lankia, Olavi Punkka, Leena Uski, Markku Peutere ja Raija 
Tuuliainen.  
 
Esityksiä Lemin Eskoksi on pyydetty tekemään vuoden 2021 
loppuun mennessä. Sivistyslautakunnalle tulleet ehdotukset 
esitellään kokouksessa. 
 
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, puh. 040 595 7350)  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta valitsee Lemin Eskon ja päättää 
julkistamisajankohdan.  
 

Päätös  Sivistyslautakunta valitsi Lemin Eskon ja hänen kieltäytymisensä 
varalle toisen henkilön ja päätti julkistamisajankohdaksi 28.5.2022. 

 _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
5. Kuntosalin käyttö alle 15-vuotiaana  
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 5 
 

Sivistyslautakunta on 20.11.2019 § 58 päättänyt liikuntapaikkojen, 
nuortentilojen, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tilojen 
käyttömaksujen korotuksesta. Tuossa päätöksessä kuntosalin 
ikärajaksi on päätetty 15 vuotta. 
 
Nyt on noussut tarve 14 vuotta täyttäneiden kuntosaliharjoittelulle. 
Koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet joukkuelajien harrastajien 
harjoittelua sekä monen lajin harjoitukset ovat Lappeenrannassa. 
Tämä tuo kulkemisen ongelman. 
  
(valm. hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, puh. 040 595 7350) 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää, että 14 vuotta täyttänyt nuori voi 
aloittaa Lemin kunnan kuntosalilla harjoitellun, jos hänellä on siihen 
oman valmentajansa tekemä harjoitteluohjelma, todistus siitä, että 
hän on seuran jäsen ja huoltajalta lupa. Harjoitteluohjelma, todistus 
seuran jäsenyydestä ja huoltajan lupa näytetään kuntosalista 
vastaavalle viranhaltijalle ennen kuntosaliajan ostamista.  

 
Päätös Sivistyslautakunta päätti, että alle 15-vuotias nuori voi aloittaa 

Lemin kunnan kuntosalilla harjoitellun, jos hänellä on siihen oman 
valmentajansa tekemä harjoitteluohjelma, todistus siitä, että hän on 
seuran jäsen ja huoltajalta lupa. Harjoitteluohjelma, todistus seuran 
jäsenyydestä ja huoltajan lupa näytetään kuntosalista vastaavalle 
viranhaltijalle ennen kuntosaliajan ostamista. 

 _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 
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6. Viranhaltijapäätökset 
 

Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 6 

 

Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.11.2021-
9.2.2022: 

• rehtori 2021 §:t 71–79 ja 2022 §:t 1–4 sekä Primus/Wilma 
2021 §:t 133–199 ja 2022 §:t 1–10 

• varhaiskasvatusjohtaja 2021 §:t 21–22 ja 2022 § 1 

• hyvinvointikoordinaattori 2021 § 6 ja 2022 §:t 1–3 
 

(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 
 

  Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa 
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 92 §:n 
mukaista otto-oikeuttaan. 
 

Päätös         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 
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7. Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivistyslautakunta 16.2.2022 § 7 
 

• Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen 
perusopetuksessa (liite 6) 

• Savitaipaleen kansalaisopisto, Laskelma Lemin kunnan 
ennakoista kansalaisopistomenoihin vuodelle 2022 (liite 7) 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus 
 
  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 

Pykälän käsittelyn yhteydessä uusi nuorisotyöntekijä Tommi Haiko 
esittäytyi etäyhteydellä sivistyslautakunnalle. 
_______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 
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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: 1-2, 6-7 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 3-5 

 

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 sivistyslautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 3-5 
 
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. 

 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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Lautakunta 
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Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:     Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


