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Maanantaina 1.2.2021 klo 17.00-18.39
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tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
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Va. hallinnon asiantuntija

Päivi Haakonsson
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11. Hallinnon asiantuntijan viran määräaikainen täyttäminen
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 11
Hallinnon asiantuntijan virka on tullut avoimeksi. Kunnan
hallintopalvelujen toimialan työtehtävien järjestelyyn vaikuttaa
uudistetun hallintosäännön lisäksi kevättalvelle suunniteltu ITpalveluiden siirto Meita Oy:n hoidettavaksi. Atk-tukihenkilön
nykyisistä työtehtävistä jää eräitä tehtäviä (mm. IT-ostolaskut,
leasinglaitteet, puhelinliittymät) siirron ulkopuolelle. IT-siirtoprojekti
on resursseja vaativa ja sen vuoksi on syytä välittömästi huolehtia
riittävistä resursseista perushallinnon toimivuuden takaamiseksi.
Samaan aikaan on jatkettava asiahallinnan kehittämistä ja
valmisteltava mm. asiahallinnan ohjelmiston hankintaa.
IT-siirron tapahduttua voidaan ryhtyä hallinnon asiantuntijan viran
vakituiseen täyttöprosessiin.
Avoimen hallinnon asiantuntijan viran hoitajaksi esitetään yomerkonomi Päivi Haakonssonia. Hänellä on usean vuoden
työkokemus kuntapuolen hallinnon ja talouden työtehtävistä.
Erityisesti työkokemus asiahallinnan ohjelmiston käytöstä
useamman hallinnonalan asioiden käsittelyssä sekä useiden
toimielinten päätöksentekoprosessissa tukee Lemin kunnan tarvetta
asiahallinnan kehittämisessä. Hallinnon asiantuntijan virka on
Lemillä monipuolinen virka ja sisältää erilaisia hallinnon ja talouden
tehtäviä, joista Haakonssonilla on myös kokemusta. Monipuolisen
kokemuksen perusteella esimerkiksi tiedonohjaussuunnitelman
valmisteluun häneltä löytyy näkemystä kunnan eri toimialojen
prosessien kuvaamisessa.
Haakonssonin henkilökohtaisista syistä johtuen virka esitetään
täytettäväksi osa-aikaisesti, jolloin viikoittain työpäiviä kertyy
keskimäärin noin 2-3. On kuitenkin mahdollista, että ajoittain
työpäiviä kertyy enemmänkin.
Hallintopalveluiden töiden hoitamiseksi Haakonssonin kanssa on
solmittu määräaikainen työsopimus 26.1.-28.2.2021. Mikäli hänet
valitaan esityksen mukaisesti viran hoitajaksi, on sovittu, että
määräaikainen työsopimus lakkaa viranhoidon alkamishetkellä.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallinnon asiantuntijan valinnasta
päättää kunnanhallitus.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Kunnanhallitus

1.2.2021

23

Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että avoimen hallinnon asiantuntijan viran
hoitajaksi valitaan määräaikaisesti 3.2.2021 alkaen 31.7.2021 asti
selostusosassa selvitetyllä tavalla ja perusteilla yo-merkonomi Päivi
Haakonsson.
Virassa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.
Lääkärintodistusta ei edellytetä. Tehtäväkohtainen palkka 100 %
työajan mukaan on 2.900 euroa kuukaudessa ja tästä maksetaan
toteutuneen osa-aikaprosentin mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Haakonsson osallistui kokoukseen
asiasta käydyn keskustelun aikana klo 17.00-17.16.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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12. Valtionosuudet 2021/peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvaus 2021, kotikuntakorvausten perusosa vuodelle 2021
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 12
Valtiovarainministeriö on tehnyt 30.12.2020 päätöksen kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021. Lisäksi
valtiovarainministeriö
on
tehnyt
30.12.2020
päätöksen
kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021.
Päätöksen liitteenä olevasta maksuerittelystä ilmenee, että opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaassa
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus pohjautuu
virheellisiin tietoihin. Em. tiedoista on annettu erillinen päätös, josta
tämän kokouksen §:ssä 13 esitetään haettavaksi muutosta tehdyn
korjauksen perusteella. Muutos vaikuttaa kursiivilla merkittyyn erään
taulukossa.
Itse otsikon mukaiset päätökset ovat sen sijaan hyväksyttävissä.
Vertailu budjetin ja valtionosuuspäätösten välillä on seuraava:

Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus (sis.
verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen)
- mistä verotuloihin
perustuva
valtionosuuden
tasaus
Veroperustemuutoksista
johtuvien veromenetysten
korvaus
Verolykkäysten
takaisinperintä
Edelliset erät yhteensä
Opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetussa
laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa
laissa tarkoitettu rahoitus
Yhteensä

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Päätös
5 943 576

Talousarvio
6 066 853

Ero
-123 277

1 445 830

+ 58 312

2 171 309

1 504 142

- 54 797

54 797
7 447 718
- 757 164

7 512 683
- 630 348

-119 762
-126 816

6 635 757

6 882 335

-246 578
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Kotikuntakorvaustulot päätöksen mukaan ovat 85 425 euroa
(talousarvio 72 500 ) ja kotikuntakorvausmenot 54 797 euroa
(talousarvio 90 000). Kotikuntakorvaukset on talousarviossa
sivistystoimen toimintatuloja ja toimintamenoja. Nettoero on 48 128
euroa.
Päätöksiin tyytymätön kunta voi kunnan peruspalvelujen
valtionosuulain 64 §:n nojalla tehdä kolmen kuukauden kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen
valtiovarainministeriölle.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee otsikon mukaiset valtionosuuspäätökset
tiedokseen ja tyytyy päätöksiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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13. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset vuodelle 2021
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 13
Kunta on saanut seuraavat valtionosuuspäätökset:
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n
mukaiset esi- ja esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna
2021
-

Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna
2021 sekä

-

Päätös
opetusja
kulttuuritointa
varten
kunnille
käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021.

Päätöksiä tarkistettaessa on selvinnyt, että laskentapäivän
20.9.2020 mukaisten oppilaslukumäärätietojen tiedonsiirrossa on
tapahtunut virheitä, joiden vaikutus kunnan valtionosuuteen on
merkittävä. Virheet on korjattu ja opetushallitukseen on 26.1.2021
toimitettu oheisen liitteen mukaisesti esi- ja perusopetuksen
valtionosuusrahoitustietojen
korjauslomake
sähköisesti
taulukkomuodossa sekä allekirjoitettuna pdf:nä. Tiedot on myös
korjattu ns. KOSKI-tietovarantoon.
Tehtyjen
toimenpiteiden
lisäksi
kunnan
on
pyydettävä
valtionosuuspäätökseen oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Lemin kunnanhallitus pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä
oikaisemaan Lemin kunnan opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille
käyttökustannuksiin
vuodelle
2021
myönnettävää
valtionosuuspäätöstä
oheisen
liitteenä
esitettävän
korjauslomakkeen tietojen perusteella.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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14. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden tarkistuspäätökset vuodelle 2020
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 14
Lemin kunta on saanut seuraavat opetus- ja kulttuuriministeriön
vuoden 2020 valtionosuuksiin liittyvät tarkistuspäätökset:
1) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan
vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva
oikaisu
- Ohjaustunteja on jaettu lisää 14531 tuntia kuntien
ilmoittamien tuntimäärien suhteessa, Lemin kunnan
osuus lisäosasta on 6 tuntia, yhteensä 88,92 € lisää
2) Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävän
valtionosuuden
sekä
kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän
rahoituksen tarkistus vuodelle 2020
- Lemin kunnan omarahoitusosuus on kasvanut,
muutos -2 467 euroa
3) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtionavustuksesta
vuoden
2020
aamuja
iltapäivätoiminnan
maksutulomenetysten kompensoimiseksi
- harkinnanvarainen avustus, perustuu laskennallisiin
kriteereihin, valtionavustuksen lisämäärä Lemille
2100 euroa.
Vuoden 2020 valtionosuuden/rahoituksen tarkistuspäätöksen
mukainen maksu tullaan perimään vuoden 2021 valtionosuuksien
helmikuun maksuerässä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain mukaan alle 2000 euron suuruista tämän lain nojalla
annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei kuitenkaan makseta
eikä peritä takaisin. Näin ollen päätöksistä 2 ja 3 aiheutuu kunnalle
yhteensä 367 euron takaisinperintä, sen sijaan päätöksestä 1 ei
aiheudu erillistä lisämaksua.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja tyytyy niihin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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15. Osakkeiden myynti, Kiinteistö Oy Lemin Männikkö
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 191
Kunta on saanut omistukseensa osakehuoneiston Kiinteistöyhtiö
Lemin Männikkö- nimisestä yhtiöstä. Osakkeet oikeuttavat 53 m 2
asuinhuoneiston hallintaan osoitteessa Toukkalantie 1, Lemi.
Osakehuoneisto on osa käyttötarkoituksella rajattua testamenttia.
Kunnalla ei ole tälle osakehuoneistolle käyttöä ja se esitetään
myytäväksi. Myynnistä saatavat varat käytetään Valtiokonttorin
ehtojen mukaisesti etsivää vanhustyötä toteuttavaan toimintaan.
Myynti hoidetaan omana työnä, ilmoitukset laitetaan kunnan
kotisivuille, Länsi-Saimaan Sanomiin ja tori.fi –sivustolle. Tarjoukset
pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa 5.1.2021 klo 12.00
mennessä. Asuntoon järjestetään näyttöjä sopimuksen mukaisesti
koronavirusepidemia huomioiden. Kunnanhallitus pidättää itsellään
oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
Hallintosäännön mukaisesti tällaisen
myynnistä päättää kunnanhallitus.

irtaimen

omaisuuden

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää laittaa myyntiin selostusosassa kuvatulla
tavalla Kiinteistöosakeyhtiö Lemin Männikkö- nimisen yhtiön
osakkeet nro 376-430, jotka oikeuttavat 53 m2:n asuinhuoneiston
hallintaan osakkeessa Toukkalantie 1, Lemi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

Kunnanhallitus 1.2.2021 § 15
Kunta on ilmoittanut osakkeet myytäväksi ja myynti-ilmoituksen
perusteella saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta.
Suurempi saaduista tarjouksista oli 12.600 euroa ja sekin alitti
kunnan tavoitehinnan. Jatkoneuvottelujen perusteella tarjoaja korotti
tarjoustaan 13.500 euroon.
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Koska asunto on kunnalle tarpeeton ja sen vuokraaminen edellyttäisi
peruskorjaamista, on kokonaistaloudellisempaa myydä osakkeet
pois hieman oletettua
alempaan hintaan.
Myynti-ilmoituksen mukaan kohde myydään siinä kunnossa ja niillä
varusteilla kuin se kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihtoeikä palautusoikeutta.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan irtaimen omaisuuden myymisestä
tällaisessa tapauksessa päättää kunnanhallitus.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Lemin Männikkö –
nimisen yhtiön osakkeet nro 376-430 saadun 13.500 euron
tarjouksen perusteella Veli-Matti Nisoselle. Osakekaupan
varainsiirtoverosta vastaa ostaja.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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16. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen muutos
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 16
Etelä-Karjalan
Jätehuolto
Oy:lle
hyväksyttiin
29.5.2019
yhtiökokouksessa uusi yhtiöjärjestys ja samalla päätettiin
osakassopimuksen
muuttamisesta
vastaamaan
uutta
yhtiöjärjestystä.
Oheisena hyväksytty
osakassopimukseen.

yhtiöjärjestys

ja

siihen

liittyvä

lisäys

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus
hyväksyy
Etelä-Karjalan
osakassopimuksen muutoksen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Jätehuolto

Oy:n
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17. Kuntavaalit 18.4.2021, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen,
ennakkoäänestys, vaalimainonta
Kunnanhallitus 18.1.2021 § 1
Yleistä

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.-10.4.2021 (keskiviikosta
lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys
voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021. Vaalijärjestelyjä on
laajemmin
käsitelty
kunnanhallituksille
lähetetyssä
oikeusministeriön kirjeessä. Oikeusministeriö lähettää myöhemmin
varsinaiset vaaliohjeet eri vaaliviranomaisille ja järjestää
kuntavaalien toimittamisesta verkkokoulutusta 8.2.2021 lukien.
Oikeusministeriön vaalisivulla www.vaalit.fi on yleistietoa vuoden
2021 vaaleista. Sivustolta löytyvät muun muassa kuntavaaleissa
noudatettavat määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat
lomakkeet.
Kuntaliiton
vaalisivuilla
www.kuntavaalit.fi
on
monipuolista tietoa kunnista ja kuntavaaleista. Sivusto palvelee
muun muassa ehdokkaita.

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,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Kuntavaaleissa 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 §).
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan
asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa
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. Kuka tahansa äänioikeutettu voi äänestää kaikissa yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa eli ennakkoäänestämistä ei ole sidottu
kotikuntaan.
Ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.
Keskusvaalilautakunta
Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa
keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi.

kunnan

Keskusvaalilautakunnan
jäsen
tai
varajäsen,
joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan
on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
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.
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Keskusvaalilautakunta
on
päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen,
jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää vuonna 2021 järjestettävien kuntavaalien
järjestämisestä seuraavaa:
1. Kunnanhallitus
valitsee
Kirkonkylän
äänestysalueen
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka
asetetaan sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
2. Kunnanhallitus
valitsee
Kuukanniemen
äänestysalueen
vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka
asetetaan sijaantulojärjestykseen. Jäsenistä yksi valitaan
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
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.
4. Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat
Kuukanniemessä Kuukanniemen koulu ja kirkonkylässä
Kunnanvirasto.
5. Kunnanhallitus
määrää
Kunnanviraston
ennakkoäänestyspaikaksi seuraavin aukioloajoin:

yleiseksi

Keskiviikosta perjantaihin 7.-9.4.2021 klo 10-17
Lauantaina 10.4.2021 ja sunnuntaina 11.4.2021 klo 10-13
Maanantaina 12.4.2021 klo 10-17
Tiistaina 13.4.2021 klo 10-18
6. Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta järjestetään
kunnan määrättävissä olevilla paikoilla entiseen tapaan
sijoittamalla kunnan toimesta mainostaulut kirkonkylän ja
Kuukanniemen taajamiin 31.3.2021 alkaen. Mainospaikkojen
käytöstä ei peritä maksua.
7. Kunnanhallitus toteaa, että vaalien täytäntöönpano kuuluu
valtuuston valitsemalle keskusvaalilautakunnalle.
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(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)

Päätös

Kunnanhallitus valitsi
seuraavat henkilöt:

vaalilautakuntiin

ja

vaalitoimikuntaan

Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta
Jäsen
Kohonen Tarja, pj.
Lahtinen Annikki, vpj.
Kärmeniemi Jukka
Konttinen Tuula
Kemppainen Teemu

Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
1. Kesseli Kirsi
2. Lensu Raija
3. Väisänen Kyösti
4. Jäkälä Marjaana
5. Kinnunen Veli-Pekka

Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta
Jäsen
Sairanen Heli, pj.
Purtilo Pekka, vpj.
Värtö Veijo
Vakkila Eija
Ala-Outinen Ari

Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
1. Pesari Markku
2. Ikäheimonen Tuuli
3. Nykänen Pirjo
4. Kivakka Jani
5. Buuri Kati

Vaalitoimikunta
Jäsen
Sinkko Jaana, pj.
Okko Antti, vpj.
Nykänen Pirjo

Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
1. Sinkko Eija
2. Purtilo Pekka
3. Konttinen Tuula

Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotusten mukaisesti.
_______
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 17
Edellisen kokouksen jälkeen on selvitetty miten käytännössä
hoidetaan
tilanteet,
jos
sama
henkilö
toimii
keskusvaalilautakunnassa sekä vaalilautakunnassa. Suoranaista
laillista estettä tälle ei ole olemassa, mutta oikeusministeriöstä
saadun näkemyksen perusteella tilanne voi muodostua
ongelmalliseksi.
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Näin ollen tehtyihin valintoihin olisi syytä palata ja valita toiset
henkilöt sellaisten vaalilautakuntiin valittujen henkilöiden tilalle, jotka
ovat jo tulleet valituiksi keskusvaalilautakuntaan joko varsinaisena
tai varajäsenenä. Tällä hetkellä tämä koskee Tarja Kohosta, Markku
Pesaria, Ari Ala-Outista sekä Heli Sairasta.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntiin edellä selostusosassa
lueteltujen henkilöiden sijaan toiset henkilöt.
Päätös

Kunnanhallitus muutti edellisessä
valintoja ja päätöksen tuloksena:

kokouksessaan

tekemiään

Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta
Jäsen
Lahtinen Annikki, pj.
Kesseli Kirsi, vpj.
Kärmeniemi Jukka
Konttinen Tuula
Kemppainen Teemu

Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
1. Lattu Anneli
2. Lensu Raija
3. Väisänen Kyösti
4. Jäkälä Marjaana
5. Kinnunen Veli-Pekka

Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta
Jäsen
Sairanen Heli, pj.
Purtilo Pekka, vpj.
Värtö Veijo
Vakkila Eija
Muurikka Salme

Varajäsen sijaantulojärjestyksessä
1. Kylliäinen Kari
2. Ikäheimonen Tuuli
3. Nykänen Pirjo
4. Kivakka Jani
5. Buuri Kati

Vaalitoimikunta
Jäsen
Sinkko Jaana, pj.
Okko Antti, vpj.
Nykänen Pirjo
_______
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18. Viranhaltijapäätökset
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 18
Kunnanhallitukselle esitetään 14.1.2021
seuraavat viranhaltijapäätökset:
- kunnanjohtaja § 1

–

28.1.2021

tehdyt

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee yllämainitut päätökset tiedoksi ja toteaa,
ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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19. Ajankohtaiset asiat
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 19
•
•

korona ajankohtaiskatsaus
muut ajankohtaiset asiat

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen
ajankohtaisista asioista.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi:
• vuoden 2020 tilinpäätöksen laadintatilanne
• Eksoten ja Länsi-Saimaan kuntien välinen neuvottelu 28.1.2021
• Kunnanviraston tiistain pidennetystä palveluajasta luovutaan ja
virasto suljetaan tiistaisin klo 15.30. Päätös perustuu
asiakaskäyntien seurantaan (asiointeja ei ole ollut). Viraston
palveluja on mahdollista saada myös virka-ajan ulkopuolella
sopimalla asiasta etukäteen.
_______
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20. Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 1.2.2021 § 20
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiakirjat:
1. Etelä-Karjalan Liitto
o Maakuntahallituksen pöytäkirja 25.1.2021
2. Karjalan prikaati, Kaakkois-Suomen aluetoimisto
o Tukitarpeet Puolustusvoimilta vuodelle 2022
3. Tassutarha
o Löytöeläintilasto 2020
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen
tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin
toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______
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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: 12 - 14, 18 - 20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 11, 15 - 17

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään
osoitteeseen:
Lemin kunnanhallitus
Toukkalantie 5, 54710 LEMI
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät: 11, 15 - 17
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 – 17.00
•
keskiviikko klo 08.00 – 15.00
•
perjantai klo 09.00 – 13.00

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
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

Valitusperusteet

Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

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.
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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.

Oikeudenkäyntimaksu

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.
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