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Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä keskiviikkona 6.11.2019
sekä julkaistaan kunnan www-sivuilla.
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§ 131
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty
sähköisesti 30.10.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokokouksen työjärjestykseksi kahdella lisäpykälällä.

Puumala
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

11/2019

4 (36)

§ 132
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnahallitus valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 6.11.2019 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Pitkonen ja Minna Korhonen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 133
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020
PuuDno-2019-196
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 OHM§133_Verotuloennuste.pdf
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen
verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle kunnan määrittämän veroprosentin
mukaan. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan
tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Puumalan tuloveroprosentti on ollut
vuodesta 2017 lähtien 20,0 %, kun se tätä ennen oli 20,50. Etelä-Savon verotettavilla
tuloilla painotettu veroprosentti on tänä vuonna arviolta 21,17 ja koko maan 19,88.
Yhden tuloveroprosenttiyksikön tuotto on Puumalassa arviolta 340 000 euroa.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Vero maksetaan aina kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentit määrätään
sadasosan tarkkuudella.

Verolaji

Yleinen
kiinteistövero
Vakituisen
asunnon
kiinteistövero
Muun kuin
vakituisen
asunnon
kiinteistövero
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-
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V. 2019
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1,20
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80 000
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0,41-
1,00

0,54

0,50

0,48

57 000

275 000

0,93-
2,00

1,20

1,17

1,08

68 000

740 000

Kaikkien kolmen yllä mainitun kiinteistöveroprosentin alentaminen lain sallimalle
minimitasolle pienentäisi kunnan verotuloja noin 150 000 eurolla.
Näiden lisäksi kunta voi halutessaan määrittää erikseen seuraavat veroprosentit, joita
sovellettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan:
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti, joka Puumalassa saisi olla
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välillä 2,00-6,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, joka voi olla yleisestä
kiinteistöverosta poiketen alempi, myös 0,00 %
Voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä 0,93 - 3,10 %.
Puumalassa ei ole kiinteistöverolain mukaisia voimalaitoksia lainkaan.
Yleishyödyllisten yhteisöjen verokertymä on ollut noin 1500 euroa. Rakentamattomien
rakennuspaikkojen osalta yhden prosenttiyksikön tuotto on noin 4200 euroa.
Puumalassa ei viime vuosina ole määritetty erikseen yleishyödyllisen yhteisön,
voimalaitoksen tai rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia.
Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä kauttaaltaan koko maan ja Etelä-
Savon keskimääräistä tasoa alempia. Sen sijaan kunnallisveroprosentti on tänä
vuonna hieman koko maan keskiarvoa korkeampi, vaikkakin selvästi maakunnan
keskiarvoa alhaisempi.
Oheismateriaalina Kuntaliiton veroennustekehikko kahdella eri
veroprosenttivaihtoehdolla. Kunnan v. 2020 talousarvion laadinnassa verotulojen
kokonaiskertymäksi on budjetoitu 9,050 miljoonaa euroa, mikä veroennustemallin
mukaan voitaisiin saavuttaa nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla ja 18,5 %
kunnallisveroasteella. Veroennusteisiin sisältyy verotilitysjärjestelmästä johtuen
runsaasti epävarmuustekijöitä. Viimeisimmän neljän vuoden osalta (2015-2018)
verotulot ovat Puumalassa toteutuneet kuitenkin Kuntaliiton edellisen vuoden
viimeistä ennustetta positiivisemmin, ja näin näyttää käyvän myös vuonna 2019,
huolimatta valtakunnallisestikin huomiota herättäneestä verotilitysten rytmihäiriöstä,
joka pienentää tilapäisesti koko kuntakentän, myös Puumalan, verokertymää.
Verotulot, kuten muutkin tulot, on joka tapauksessa budjetoitava
varovaisuusperiaatteella.
Huomioiden edellä mainitut seikat, kunnan viime vuosina kertyneen ylijäämän,
vahvan vuosikatteen, tasetilanteen sekä myöskin tulevan vuoden
valtionosuuskehityksen on perusteltua, että vuonna 2020 kunnan
kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan ja tuloveroprosenttia alennetaan
nykyisestä 0,5 prosenttiyksiköllä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2020 kunnallis- ja
kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:
kunnan tuloveroprosentti: 19,50 %
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 134
Maakuntavaltuuston toimikauden jatkaminen kuntavaalikauden loppuun
PuuDno-2019-189
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti, Matias Hilden
annakaisa.arilahti@puumala.fi, matias.hilden@puumala.fi
hallintopäällikkö, kunnanjohtaja
Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt
maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n
mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: " Kuntien edustajainkokous
valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1.
päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta koti. Kullekin varsinaiselle jäsenelle
tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa samaa ääniosuutta
maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty
laissa erikseen."
Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 § 7 nykyisen
maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että
maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan
yhteensä 67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen". Päätös on kuitenkin
muotoiltu niin, että sillä on objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaluuston
toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan
kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden
maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.
Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu,
kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi
seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä
edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen
päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen
vastainen.
Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em.
asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen
päätös on ollut perussopimuksen vastainen ja tilanne on aiheutunut virhelliisestä
olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi
vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että
maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuuun."
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Edellä mainitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat
merkitsisivät em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston
toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi, että
Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokouksen päätös 14.8.2017 § 7 on
voimassa olevan perussopimuksen vastainen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 135
Eron myöntäminen Sirja Rexholle kunnanvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
PuuDno-2017-255
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Sirja Rexho anoo eroa kunnanvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
28.10.2019 alkaen kunnasta poismuuton vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanvaltuusto myöntää Sirja Rexholle eron varavaltuutetun luottamustehtävästä
28.10.2019 lukien ja toteaa, että Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n
varavaltuutettuja jää vain yksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 136
Eron myöntäminen Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä uuden
varajäsenen valinta
PuuDno-2017-255
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Sirja Rexho anoo eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 28.10.2019 alkaen
kunnasta poismuuton vuoksi.
Teknisen lautakunnan kokoonpano toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Olli Luukkonen, pj.
2. Laura Penttinen , vpj.
3. Esa Karjalainen
4. Paavo Kyhyräinen
5. Pirkko Ihanamäki
6. Niko Peltonen
7. Tiina Lipo-Lempiäinen
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Oiva Kiljunen
2. Riitta Söderström
3. Sirpa Lasaroff
4. Jere Puttonen
5. Jorma Virta
6. Kari Puurtinen
7. Sirja Rexho
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä
ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 137
Lausunto ESSOTE:n vuoden 2020 talousarviosta
PuuDno-2019-72
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 OHM§137_Talousarvio 2020_V230919.pdf
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE pyytää
perussopimuksen mukaisesti kunnilta lausuntoa vuoden 2020
talousarvioluonnoksesta.
Kuntayhtymän arvio kuluvan vuoden jäsenkuntalaskutukseksi on noin 335 miljoonaa
euroa ja vuoden 2020 talousarviossa vastaava luku on 337 miljoonaa euroa (+0,6 %).
Puumalan osalta vastaavat luvut ovat 9,9 ja 10,0 miljoonaa euroa. Puumalan osalta
sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvoivat vuonna 2018 noin 200 000 eurolla ja
ESSOTE:n arvio v. 2018 menokasvuksi on 550 000 euroa.
Talousarvioluonnos oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion luonnoksesta seuraavaa:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta
Puumalan kunta on teoriassa myötämielinen ajatukselle yhdestä, nykyisen Etelä-
Savon maakunnan kattavasta sote-kuntayhtymästä ja maakunnasta. Kunta kuitenkin
katsoo, että edellytykset tällaiselle kokonaisuudelle ovat ratkaisevasti heikentyneet
viime hallituskauden maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua. Pääsyynä tähän on
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien varsin selvä tahtotila suuntautua sote-
uudistuksessa Pohjois-Savon suuntaan.
Jos Etelä-Savoon syntyy nykyisen maakuntajaon mukainen sote-maakunta, niin on
suuri riski, että alueen päätöksenteko ja henkinen ilmapiiri eivät saavuta alueen
haasteiden edellyttämää tasoa. Käytännössä tämä tulisi siten johtamaan
aluekehityksen, aluetalouden sekä julkisen talouden entisestään syvenevään
heikentymiseen.
Yllä mainituista syistä ESSOTE:n alueen on syytä tavoitella entistä suurempaa
yhteistyötä ensisijaisesti Etelä-Karjalan ja mahdollisesti myös Kouvolan seudun
kesken, joille ESSOTE on maantieteellisistä syistä luontainen kumppani. Tavoitetilana
voisi olla näiden alueiden muodostama, palvelujen järjestämisestä vastaava sote-
maakunta, jossa tuottamisvastuuta voitaisiin jakaa edelleen joko nykyisille
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kuntayhtymille tai kaupungeille. Näin voitaisiin hyvin myös varmistaa
talousarvioehdotuksessa peräänkuulutettu KYS-ervan väestövastuun säilyminen
osapuilleen nykyisen kokoisena.
Talousarviosta yleensä
Puumalan kunta pitää toivottavana mutta epärealistisena esitettyä maltillista
jäsenkuntalaskutuksen kehitystä. Riski talousarvion ylittymiselle on kuitenkin ilmeinen,
ja seurauksena on hyvin todennäköisesti tilanne, jossa koko talousarvion uskottavuus
rapautuu tilikauden aikana.
Huomioiden alueen väestökehityksen olisi tarpeen määrittää ESSOTElle esimerkiksi
vuoteen 2023 ulottuva talousohjelma. Ohjelman tavoitteena tulisi olla se, että vuoden
2017 taloudellinen taso saavutetaan uudelleen, huomioiden hintatason muutoksen
peruspalvelujen hintaindeksillä. Käytännössä jäsenkuntalaskutuksen tason tulisi
kehittyä tänä aikana vuosittain n. 1 prosenttiyksikön hitaammin kuin peruspalvelujen
hintaindeksi, mikä v. 2020 tarkoittaisi n. kahden prosentin menokasvua ja tulevina
vuosina menokasvu tulisi saada supistettua noin 1,5 prosenttiin. Vuoden 2020 osalta
se tarkoittaisi jäsenkuntaosuuksien korottamista noin 331-332 miljoonaan euroon.
Tämän talousraamin tulisi tulevaisuudessa ohjata ESSOTEn vuotuista
taloussuunnittelua ja myös päivittäistä johtamista.
Puumalan palveluista
Puumalan kunta pitää paikkakunnan nykyistä palvelutasoa pääosiltaan hyvänä ja
oikeansuuntaisena. Erityisen tärkeää on panostaa sujuvaan perusterveydenhuollon
hoitoon pääsyyn ja joustavasti toimivaan paikalliseen sote-integraatioon. Edelleen on
tärkeää panostaa lähiesimiestyöhön ja johtamiseen, jotta henkilöstön mahdollisuudet
onnistuneeseen työhön varmistetaan. Puumalan kunta haluaa tukea ESSOTEa
riittävän hoitohenkilökunnan, erityisesti lääkärien, saatavuuden varmistamiseksi.
Erityisen tärkeää on, että ESSOTE mahdollistaa paikallisesti toimivien ratkaisujen
käytön ja alueiden erilaisuuden. Esimerkiksi Puumalassa saaristoisuus ja pitkät
välimatkat vaikuttavat merkittävästi vaikkapa vammaispalvelulain mukaisten
kuljetuspalvelujen toimintaan tai kotihoitoon. Näiden erojen on syytä näkyä palveluja
suunniteltaessa ja esimerkiksi hankintoja toteutettaessa.
Strategiasta
Puumalan kunta ei pidä ESSOTE:n strategialuonnosta riittävän rohkeana. Strategiassa
tulisi selkeämmin ja erottavammin määritellä ne painopisteet, joiden avulla
varmistetaan ESSOTE:n vision ja mission toteutuminen. Näiden painopisteiden
toteutuminen tulee olla toiminnan kehittämisen keskiössä ja ohjata myös taloudellisia
panostuksia.
Nyt esitetyssä luonnoksessa valinnat ovat liian yleispiirteisiä ohjaamaan
kuntayhtymän päivittäistä toimintaa. Mittaristossa sen sijaan on monia hyviä
elementtejä ja tavoitteita, ja niiden toteutuminen tulisi kytkeä aktiivisesti osaksi
vuotuista talousarviota.
ESSOTE voisi myös ohjata osan jäsenkuntaosuuksista niin sanottuna strategisena
rahoituksena, joka kohdennetaan joka vuosi strategian toimeenpanoon.
Strategian painopisteiksi voisi sopia esimerkiksi seuraavat asiat:
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ESSOTE on maan kärkeä kotiin annettavissa sote-palveluissa. Tämä tavoite nojaa
erityisesti siihen tosiseikkaan, että alueen väestö on ikääntynyttä ja asuu hajallaan.
ESSOTE:n nettomenot kasvavat inflaatiota maltillisemmin. Tämä tavoite on
haasteellinen, mutta nykyisen väestövähenemän oloissa perusteltu.
Muuta
ESSOTEn talousraportointi ei ole vielä toiminnan laajuuden edellyttämällä tasolla, eikä
se ole riittävän vakiintunutta. Esimerkiksi elokuussa 2019 Puumalan asukkaiden
käyttämien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta 15 euromääräisesti
suurimman kustannuspaikan muutosprosentti (itseisarvo) edeltävän vuoden
vastaavaan aikaan nähden oli keskimäärin 32,9.
ESSOTE:n on syytä avata ostolaskunsa julkisesti internetiin päättäjien, kansalaisten ja
median tarkasteltavaksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ESSOTE
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Tekninen lautakunta, § 52,19.09.2019
Kunnanhallitus, § 138, 04.11.2019
§ 138
Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen hyväksyminen
PuuDno-2019-180
Tekninen lautakunta, 19.09.2019, § 52
Liitteet

1 Liehtalan rakennustapaselostus
Savonlinnan maakuntamuseo on laatinut virkatyönä Puumalan kunnan omistamalle
Liehtalanniemen museotilalle rakennustapaohjeet. Työstä on vastannut
maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.
Rakennustapaselostuksen tarkoitus on:
tarkentaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa rakennuksien ja rakenteiden
kunnostukseen liittyen
luoda ohjeet myös harvoin tehtäviin kunnostustoimenpiteisiin
vakiinnuttaa yhteisesti sovitut hyvät käytänteet ja luoda selkeät toimintatavat
ennakoida rakennusmateriaalin hankinta sekä etukäteen valmistettavat
rakennusten/rakenteiden osin tai täysin valmiit osat
estää nykyajan uudisrakentamisen materiaalien ja työtapojen käyttö
lisätä käsityön ja käsityökalujen käyttöä rakentamisessa eli torjua ”
kädettömyyttä”
opettaa, säilyttää ja siirtää käsityön ja käsityökalujen taitotietoa
säilyttää erityisesti särkypuun käyttö (sauna, navetta, aitat, liistekatiska, aidat),
jotka ovat Liehtalassa parhaiten edustettuna maakunnan muihin
paikallismuseoihin verrattuna
vaikuttaa asenteisiin eli on yhtä tärkeää, miten tehdään, kuin mitä tehdään
kartuttaa ns. kiinteistötietoa kunnostusten yhteydessä
vaikuttaa metsän kasvatukseen
vakauttaa toiminta henkilövaihdosten yhteydessä
Rakennustapaselostuksen tavoitteiksi on määritetty:

Rakennustapaselostuksen ja sen toteutumisen tarkistaminen sekä tulevien
kunnostusten suunnittelu vuosittain kunnan ja maakuntamuseon kesken ja
muutosten/lisäysten kirjaaminen ylös.
Rakennusten seinien ja kattojen mittaaminen, ja osin myös käytettyjen
rakennusmateriaalien mittaaminen/laskeminen tulevien kunnostusten
suunnitteluja varten.
Kunnostukseen tarvittavien käsityökalujen hankkiminen kunnan omistukseen, ja
työkalujen käytön ja teroituksen opettelu mm osin. kirjallisuuden avulla.
Särkypuun hankinnan, teon ja käytön opettelu.
Erillisohjeen teko aidanpanosta ml. aidat, portit, veräjät.
Erillisohjeen teko haasiasta.
Erillisohjeen teko sammaleen keruusta.
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Muistilistan teko vuosittain toistuvista hoito- ja tarkastustoimista.
Mäyrä-/supiongelman ratkaiseminen kestävällä tavalla.
Rakennustapaselostus kokonaisuudessaan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta on tutustunut Savonlinnan maakuntamuseon tekemään
Liehtalanniemen rakennustapaselostukseen ja päättää lähettää sen
muuttamattomana kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 138
Liitteet

1 Liehtalan tak.tapa.selostus 2018.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti
Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Savonlinnan Maakuntamuseo, markkinointipäällikkö, tekninen toimiala
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§ 139
Yhteistyösopimus Siltakemmakoiden järjestämistä koskien
PuuDno-2019-18
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Siltakemmakkasopimus2019.pdf
Puumalan kunta ja Sky-Bar Ravintolat ovat elokuussa 2016 solmineet
yhteistyösopimuksen, jolla on sovittu yhteistyöstä vuosittaisen Siltakemmakat-
festivaalin järjestämiseksi. Kunta on viime vuosina tukenut tapahtumaa 5000 euron
arvoisella sopimuskorvauksella ja tämän lisäksi yhteistyösopimuksessa on sovittu
muista toimista. Avustussumma on ollut 5000 euroa vuodesta 2013 lähtien ja tätä
ennen se oli 4500 euroa.
Tapahtuma täyttää ensi vuonna 25 vuotta ja on Puumalan selvästi merkittävin
yksittäinen kesätapahtuma ja sillä on laaja positiivinen vaikutus alueella toimiville
yrityksille. Merkitystä kuvaa se, että esimerkiksi vuonna 2018 tapahtuma lisäsi
ajoneuvoliikennettä Puumalan mittauspisteillä enimmillään yli 30 % verrattuna
tapahtumaa edeltävän viikon vastaavaan viikonpäivään.
Suomalainen festivaalikenttä on jo pitkään ollut murroksessa ja monet lähialueiden
festivaalit ovat lopettaneet aivan viime vuosina. Siltakemmakat järjestävä yritys Sky-
Bar Ravintolat on lähestynyt kuntaa ja esittänyt sopimuksen muuttamista siten, että
avustuksen määrä nostettaisiin 15 000 euroon. Sopimusta täsmennettäisiin myös
muiden ehtojen osalta. Järjestäjän tarkoituksena on laajentaa tapahtumaa
sisällöllisesti sekä vahvistaa tapahtuma-aikaista markkinointia myös muiden
paikallisten yritysten kanssa.
Sopimuskorvauksen kasvu on merkittävä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on syytä
kuitenkin korostaa, että esimerkiksi Mikkelin kaupunki tuki jo lopettanutta Jurassic
Rock -tapahtumaa 20 000 eurolla.
Sopimusluonnos liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen
Siltakemmakoiden järjestämisestä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sky-Bar Ravintolat
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§ 140
Juvan ajoharjoitteluratasäätiön esitys kertaluonteisen lisärahoitukseen
PuuDno-2019-203
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Juvan ajoharjoittelurata on toiminut vuodesta 1990 alkaen ja sen toiminta on
vakiintunut, vaikka vuosien kuluessa oppilasmäärät ovat jatkuvasti vähentyneet.
Vuoden 2018 aikana opetukseen liittyviä lakeja ja asetuksia muutettiin, siten että ns.
liukkaankelin radan käyttö voitiin korvata simulaattorilla. Alueen autokoulut ovatkin
hankkineet mainittuja laitteita ja sen myötä radan kävijämäärät ovat ratkaisevasti
vähentyneet. Alkuvuosina kävijöitä oli parhaimmillaan 4500. Ikäluokkien
pienentymisen myötä se laski n. 3000 ja jopa sen alle. Vuoden 2018 kävijämäärä oli
vielä n. 2300.
Kuluvan vuoden aikana syyskuun puoliväliin mennessä kävijöitä on ollut kaikkiaan
762. Säätiön hallitus on pyrkinyt sopeuttamaan kuukausivuokraa siten, että toiminta
kuluvan vuoden osalta on vielä mahdollista.
Autokoululiitto yhdessä ratasäätiöiden kanssa on syksyn alussa tehnyt ministeriölle
esityksen, että lakiin kuuluvaa asetusta muutettaisiin siten, että jokainen oppilas
joutuisi käymään ainakin kerran radalla, jolloin jatkossa radan käyttö olisi turvattava
ainakin siinä vaiheessa, kun hoidettavana ei olisi investointiin otettuja lainoja.
Toiminnan jatkamiseen Juvan radalla ainakin vuoden 2020 loppuun saakka, mikäli
opetukseen liittyvän asetuksen muutoksesta ei tule päätöstä, säätiö tarvitsisi n. 5000 €
lisärahoituksen.
Säätiön hallitus on päättänyt esittää kunnille, jotka ovat olleet perustamassa säätiötä,
että nämä ottaisivat osuutensa mukaisesti vastattavakseen säätiön nykyisen 20 000 €
velan sen lisäksi antaisivat säätiölle kertaluonteisen lisärahoituksen 5.000 € ensi
vuoden aikana. Puumalan kunnan osalta summa olisi noin 500 euroa.
Avustushakemuksen yhteydessä ei toimitettu tarkempia tietoja säätiön taloudesta,
omaisuudesta tai veloista tai suunnitelmista säätiön toiminnan alasajamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää oikeuttaa kunnanjohtajan maksamaan selostusosassa esitetyn
avustuksen, edellyttäen kuitenkin, että säätiön myöhemmin realisoidessa mahdollista
omaisuuttaan palautetaan varoja takaisin avustusta myöntäneille kunnille vastaavassa
suhteessa. Lisäksi säätiön tulee pyytää Puumalan kunnalta suostumus mahdolliseen
realisointiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Juvan ajoharjoitteluratasäätiö
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§ 141
Hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön työryhmän nimeäminen ajalle 1.12.2019 - 31.5.2021
PuuDno-2017-122
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka-
ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä
niistä aiheutuvia haittoja. Työtä ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä (523/2015). Työhön sovelletaan lisäksi terveydenhuoltolain (1326
/2010) 11 ja 12§:ssä säädetyllä tavalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä
sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista. Kunnat velvoitetaan
koostamaan hyvinvointikertomus ja huomioimaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat
kunnan kaikissa toiminnoissa.
Kunnan tulee nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava kuntalain (410/2015)
mukainen toimielin. Toimielimen tai sen nimittämän monialaisen työryhmän tehtävä
on varmistaa, että:
työtä toteutetaan eri hallinnonaloilla hyviksi tiedetyillä käytännöillä ja tutkituilla
menetelmillä, asukkaiden päihteiden käyttöä ja päihdehaittoja seurataan ja
alueen tilanteesta viestitään niin päättäjille kuin yhteisöille,
kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, valvontaviranomaisten,
elinkeinoelämän ja yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevän päihdetyön kanssa ja
ammattilaisten osaamista vahvistetaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja aluehallintovirastot selvittivät loppuvuodesta 2016
ehkäisevän päihdetyön toteutumista kunnissa. Toimintaa tukevat rakenteet olivat
monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli huomattavia
puutteita.
Ensi keväänä aluehallintovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittävät osana
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanoa, miten kunnat hoitavat
ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä.
Erilaiset terveydelliset ja sosiaaliset päihdehaitat sekä taloudelliset ongelmat
vaikuttavat negatiivisesti kunnan elinvoimaisuuteen. Laadukkaalla ehkäisevällä työllä
edistetään terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa ja asukkaiden yhdenvertaisuutta.
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden
vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen ovat
kunnan perustehtäviä. Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan
tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia
perustehtäviä. Tehtävät sovitetaan yhteen kuntastrategiassa ja niiden toimeenpanosta
ja rahoituksesta päätetään toiminnan ja talouden suunnitelmassa. Kuntien ja
kuntayhtymien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäjänteinen työ tarvitsee
kunnassa pysyvät, hallinnonalat ylittävät yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet.
Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu kuntajohdolle.
Hallinnonalat ylittävää operatiivista johtamista, asioiden valmistelua ja toimeenpanoa
varten on suositeltu (HE 2016), että kunnat nimeävät eri toimialojen johtohenkilöistä
koostuvan hyvinvointityöryhmän, jonka puheenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.
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Hyvinvointityöryhmän alaisuudessa sisältökysymysten valmistelussa ja
toimeenpanossa toimii sisällöllisiä työryhmiä tai asiat valmistellaan sillä toimialalla,
joka pääasiassa vastaa näistä asioista. Toiminnan ja talouden suunnittelua,
johtamista, seurantaa ja raportointia varten on kehitetty kuntajohdon työkaluksi
sähköinen hyvinvointikertomus, joka toimii kunnassa johtamisen ja ohjauksen
välineenä, myöhemmin myös kansallisen ohjauksen välineenä.
Kunnanhallitus on perustanut kokouksessaan 16.1.2018 § 7 hyvinvointityöryhmän ja
nimennyt siihen luottamushenkilöjäseniksi Laura Pitkosen, Pentti Lautalan ja Olavi
Kietäväisen ja muiksi jäseniksi kunnanjohtajan, palvelujohtajan, teknisen johtajan sekä
Essotelta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan henkilön. Työryhmän puheenjohtajaksi
nimettiin kunnanjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että hyvinvointityöryhmä toimii myös ehkäisevän päihdetyön
työryhmänä 1.12.2019 - 31.5.2021 ja sen nimi on hyvinvoinnin ja ehkäisevän
päihdetyön työryhmä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aluehallintovirasto, ryhmään nimetyt
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§ 142
Ohjausryhmän nimeäminen Puumalan keskustan ja sataman kehittämissuunitelman
laadintaan
PuuDno-2019-212
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Kunnan elinvoimaohjelmassa on määritelty kaksi toimenpidekokonaisuutta liittyen
Puumalan keskustan ja sataman kehittämiseen: vuoteen 2030 ulottuva sataman
tulevaisuusvisio sekä Keskustie-sataman yhteissuunnittelu. Koska molemmissa
toimissa on useita yhteisiä näkökulmia, on ne perusteltua yhdistää yhdeksi
hankkeeksi. Vuoden 2020 talousarviota valmisteltaessa on hankkeelle budjetoitu 20
000 euron määräraha, minkä lisäksi on määrä selvittää muut mahdolliset
rahoituslähteet.
Työn toteuttamiseksi on perusteltua nimetä monialainen ohjausryhmä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. perustaa ohjausryhmän Puumalan keskustan ja sataman kehittämissuunnitelman
laadintaan. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.
2. nimeää ohjausryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä, kunnanjohtajan, teknisen
johtajan, elinkeinokehittäjän
3. pyytää nuorisovaltuustoa ja Puumalan yrittäjiä nimeämään ryhmään oman
edustajansa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään
neljä jäsentä, jotka ovat seuraavat: kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen,
kunnanhallituksen varapj. Keijo Montonen, kunnanhallituksen jäsen/teknisen ltk. pj.
Olli Luukkonen ja valtuuston II vpj. Martti Laine.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Harri Kautosen.
Ohjausryhmä voi tarvittaessa nimetä asiantuntijajäseniä.
Tiedoksi
Ryhmään nimetyt
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§ 143
Kunnanvaltuuston kokouksen 30.9.2019 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
PuuDno-2019-33
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi”.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 30.9.2019 ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne
ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 26 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2019
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, kunnanhallituksen
varajäsenet, kunnan johtoryhmä, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri,
maankäyttöteknikko, maaseutusihteeri, kunnan asiointipiste, teknisen toimen
toimistosihteeri, palkkahallinto.
§ 27 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2018 johdosta
- merkittiin tiedoksi.
§ 28 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta,
tarkastuslautakunta, yhteistyötoimikunta, kunnanjohtaja, toimialajohtajat,
keskusvaalillautakunnan sihteeri, vapaa-aikasihteeri, maankäyttöteknikko, teknisen
toimen toimistosihteeri, palkkahallinto.
- kunnan www.sivut/hallinto/asiakirjat.
§ 29 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
- tiedoksi: Essote/ Lapsi-ja perhepalveluiden muutosagentti.
- kunnan www.sivut/hallinto/asiakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 144
Lausunto Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnittelmasta
PuuDno-2019-72
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE pyytää jäsenkuntien
lausuntoja Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon
hankesuunnitelmasta. Mielen- ja kuntoutuksentalon tilakokonaisuus sisältää nk. Pirtin
ja Pultin tontin uudisrakennuksen tilat nykyisen Mikkelin keskussairaalan
pohjoispuolella. Tilaohjelma on 14.288 brm2, ja tiloissa tulisi työskentelemään
henkilöstöä noin 270 henkilötyövuoden edestä.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuisten
vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osasto tiloista ja toiminnallisen
kuntoutuksen tiloista. Tiloihin on suunniteltu lisäksi sairaalakoulua (ylä- ja alakoulu),
Kuntoutuspalvelujen tilat koostuvat lähikuntoutuksen ja vaativan kuntoutuksen
osastotiloista. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutuksen oheistiloja
(erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksikkö, kuntosalit, toiminnalliset
pihat), jotka ovat kaikkien rakennuksessa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä
tarpeen mukaan. Tilakokonaisuuteen kuuluu myös erityistason saattohoidon yksikkö.
Tilat on määrä kytkeä muuhun sairaalaan tunnelin avulla.
Hankkeen kustannusarvio on luonnossuunnitelman mukaan 41,4 miljoonaa euroa.
Puumalan kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 2,76 prosenttia, joten
kunnan konsernivelan määrää hanke kasvattaisi noin 1,1 miljoonalla eurolla.
Rakentamisen on määrä käynnistyä keväällä 2020 ja toiminta voisi käynnistyä tiloissa
kesällä 2022. Rakentaminen edellyttää kuntayhtymän päätöksen lisäksi myös sosiaali-
ja terveysministeriön poikkeuslupaa ns. rajoittamislain säädöksistä, joka kieltää kuntia
ja kuntayhtymiä tekemästä yli viiden miljoonan euron investointeja sosiaali- ja
terveydenhuollon kiinteistöihin. Mielentalo on aiemmin saanut luvan, mutta hanke on
muuttunut tämän jälkeen niin paljon, että lupaa tulee hakea uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Puumalan kunta pitää yleisellä tasolla hanketta tärkeänä ja kannatettavana. Kunta
ehdottaa kuitenkin täydentämään suunnitelmaa neljännellä
kannattavuustarkastelulla, jossa uudisrakentamista toteutetaan suunnitelmaa
keveämpänä, esimerkiksi hyödyntämällä osaa Kyyhkylän tiloista sekä arvioimalla
mahdollisuutta pitää osa avovastaanottotiloista sairaalakokonaisuuden ulkopuolella.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE
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§ 145
Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien
saaristo-osista
PuuDno-2019-72
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Puumalan kunnalta lausuntoa luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi saaristokunnista ja saaristo-osista. Asetusluonnoksessa
ehdotetaan, että nykyistä, 1.1.2017 voimaan tullutta ja 31.12.2019 päättyvää asetusta
jatkettaisiin samansisältöisenä toistaiseksi, ja myös Puumalan kunta olisi jatkossakin
saaristokunta. Perusteluina asetuksen jatkamiselle on ministeriön mukaan se, että
saaristokuntien ja -osien nimeämiseen liittyy merkittävää tulkinnanvaraisuutta mm.
saariston määritelmän osalta. Kriteerejä on määrä uudistaa erillisessä selvitystyössä,
ja tämän jälkeen tehtäisiin tarvittavat muutokset saaristolakiin. Tarkoituksena on, että
uusi kriteeristö ottaa paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä sen vaikutukset
kuntatalouteen, huomioiden myös vapaa-ajan asumisen. Tavoitteena on, että
selvitystyön jälkeen annettava asetus astuisi voimaan vuoden 2022 alusta.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa asetusluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Puumalan kunta pitää asetusluonnosta perusteltuna ja yhtyy asetusluonnoksessa
esitettyihin tavoitteisiin. Puumalan kunta katsoo jatkovalmistelun osalta, että olisi
tarkoituksenmukaisinta siirtää saaristokunnille ja -osakunnille maksetut
valtionosuudet osaksi kuntien syrjäisyyslisää, edellyttäen, että tulevaisuudessa nämä
lisät perustuisivat nykyisten linnuntie-etäisyyksien sijaan todellisiin maantie-
etäisyyksiin. Muutos tulee toteuttaa siten, että saaristoalueiden valtionosuudet eivät
tässä yhteydessä heikkene, ja niin että malli huomioi tarkoituksenmukaisella tavalla
kaikenlaiset saaristoalueet. Tämän lisäksi on edelleen perusteltua, että Suomessa on
erikseen nimettävät saaristokunnat ja -alueet, joiden kehittämiselle on erillinen
lainsäädäntö.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Maa- ja metsätalousministeriö
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§ 146
Poikkeamishakemus 623-405-5-7
PuuDno-2019-198
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tuomainen
Oheismateriaali
1 OHM§146_Kartta_623-405-5-7.pdf
Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi
vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Hurissalon kylän kiinteistöllä Villa
Vuolteenhelmi, kiinteistötunnus 623-405-5-7. Kiinteistön pinta-ala on 12340 m2 ja
osoite Vuolteentie 246C, 52230 Hurissalo. Lisäksi haetaan poikkeamista suurimman
sallitun kerrosalan ylittämiseksi 45 k-m2:llä eli 30 %:lla.

Poikkeamista haetaan Vuolteenniemen ranta-asemakaavan loma-asuntojen
korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA. Kaavamääräysten mukaan tontille saa
rakentaa yhden loma-asunnon ja lisäksi tontin käyttötarkoitukseen liittyviä
talousrakennuksia enintään neljä rakennusta. Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus
on 150 k-m2.
Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 137 k-m2. Kiinteistölle aiotaan
rakentaa uusi rantasauna 25 k-m2 ja kaksi talousrakennusta yhteensä 33 k-m2.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 195 k-m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden

rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön
tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on Puumalan kunnan
rakennusjärjestyksen mukaan 250 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 6000 m2:n
rakennuspaikan rakennusoikeus on 300 m2.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Vuolteentiellä. Päärakennus on
valmistunut vuonna 2015. Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta porakaivosta,
wc-jätevedet ohjataan umpisäiliöön ja harmaat pesuvedet imeytetään. Rakennus
täyttää kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.
Naapureita on kuultu, he eivät ole tehneen muistutusta poikkeamishakemuksesta.
Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.
Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan
myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai
vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Sijaintikartta, kaavakartta, kaavamääräykset ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-418-5-7 omistajille poikkeamisluvan
loma-asunnon muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi sekä rakennusoikeuden
ylittämiseen 45 k-m2:llä Puumalan kunnan Hurissalon kylän kiinteistöllä Villa
Vuolteenhelmi edellä esitetyillä perusteilla.
Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 7.11.2019.
Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä
lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennusvalvonta
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§ 147
Tontinostotarjous/ Metsotie 12
PuuDno-2019-210
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tuomainen
Liitteet

1 Kauppakirja_K115T123_versio2.pdf
Puumalan kunnanhallitus on 17.9.2018 § 114 päättänyt ottaa lahjana vastaan 9680 m2:
n kiinteistön Koivula 623-414-6-30.
N.N. on 21.10.2019 jättänyt 1 € ostotarjouksen määräalasta kiinteistöllä Koivula 623-
414-6-30. Määräala käsittää 21.6.1994 hyväksytyn Kirkonkylän asemakaavan korttelin
115 tontit 1-3. Määräala on erillispientalojen korttelialuetta AO. Määräalan pinta-ala
on noin 3100 m2 ja rakennusoikeutta on yhteensä n. 775 k-m2. Kulkuyhteys
kiinteistölle on Metsotien pohjoispäästä, osoite on Metsotie 12.
Kiinteistöllä on purkukuntoinen omakotitalo, jonka ostaja on sitoutunut purkamaan
kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Uuden omakotitalon
rakentamisvelvoite täytyy toteuttaa viiden vuoden kuluessa kauppakirjan
allekirjoittamisesta.
Liitteenä on kauppakirja Puumalan Kirkonkylän kiinteistön Koivula 623-414-6-30
määräalasta korttelissa 115.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 1 € tarjouksen noin 3100 m2:n määräalasta
Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 115. Kauppaan sisältyy ehto omakotitalon
purkamisesta ja uuden omakotitalon rakentamisesta. Kunnanhallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan Puumalan kunta / N.N.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjouksen tekijä
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§ 148
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
1. Pöytäkirjat
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 3.10.2019 ja
17.10.2019.
Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 4.10.2019.
2. Mikkelin tilintarkastajat Oy, 8.10.2019, tilintarkastajan seloste välitarkastuksesta 7.
-8.10.2019.
3. Valtiovarainministeriö, s-posti 16.10.2019. VM pyytää lausuntoa valtioneuvoston
asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja
pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.
4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 16.10.2019; päätös Saimaannorpan
häiritsemistä koskeva luonnonsuojelulain 39 §.n mukainen poikkeuslupa.
Metsähallitus hakee lupaa poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta saimaannorpan
häiritsemiskiellosta räpylämerkkien kiinnittämistä ja verinäytteiden ottamista varten.
Lupaa haetaan kaikista Saimaan alueen ELY-keskuksista ajalle 28.8.2019 - 31.12.2023
13 henkilölle. Lupa myönnetty.
5. Vaalijalan kuntayhtymä, 25.10.2019; ennakkotieto/Vaalijalan kuntayhtymän
yhtymäkokous pidetään 20.11.2019.
6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus syyskuu 2019.
Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 67, työttömyysaste 7,7%.
7. Etelä-Savon Ely-keskus, 29.10.2019; päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta
kiinteistölle Peiponpää 623-426-1-70. Nimi: Härkävuoren METSO. Suojelualuetunnus ja
pinta-ala: YSA244687 noin 22,8 hehtaaria. Omistaja:Tornator Oyj.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee em . asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 149
Otto-oikeus/teknisen lautakunnan ja kunnanjohtajan päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.10.2019.
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.2019 - 29.10.2019.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 18 Tienvarsimainostaulun vuokrasopimus, 08.10.2019
§ 19 Osallistuminen alueverkon kilpailutukseen, 08.10.2019
§ 20 Päätös messutuen myöntämisestä/Arilahti Ky, 11.10.2019
§ 21 Kesätyöpaikkatukihakemus/Puumalan Talotarvike Oy, 11.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 150
LISÄPYKÄLÄ: Hallintopalvelujen sisäinen valvonnan raportti 1/2019
PuuDno-2019-23
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Hallintopalvelujen raportti lokakuu 2019.pdf
Salassa pidettävä, (JulkL 24 § 15. kohta)
Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman
toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt
sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2019 (KH 11.2.2019 § 33).
Suunnitelmat ovat osittain salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen
tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta,
jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen
tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle).
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sisäisen valvonnan raportin 1
/2019 liitteen mukaisesti.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 151
LISÄPYKÄLÄ: Hakeutuminen alueelliseen työllisyydenhoidon kuntakokeiluun.
PuuDno-2019-215
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja
laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen
toimintamallia. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta
yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on
vähintään 30 000. ELY-keskuksen alueella kokeiluihin siirtyisi pääsääntöisesti enintään
noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista. Hakuaika kokeiluihin päättyy
19.11.2019.
Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat
työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään
kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko
työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta
vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden)
tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto
ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden
tarjoamisesta hänelle.
Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien
työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja
osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti
pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja
ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen
kehittämistarpeet.
Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden
kehittämiseksi. Kuntien omien resursoinnin viitearvona käytetään vuositasolla
vähintään 15 %:n tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun
kohdentuvan henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset
palvelut kokeilun asiakkaille. Kunnat esittävät hakemuksessa arvioin kokeiluun
kohdentuvista resursseista perusteluineen. Puumalan kunnan osalta kyseessä olisi siis
vähintään noin 15 000 euron panostus, josta koko osuus ei välttämättä tarkoittaisi
lisäkustannuksia nykytilaan nähden.
Mikkelin kaupunki on valmistellut hakeutumista mukaan kokeiluun ja alustavasti on
keskusteltu myös vaihtoehdosta, jossa mukaan voisivat lähteä myös muut kunnat.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hakeutua mukaan alueelliseen työllisyydenhoidon
kuntakokeiluun osana Mikkelin kaupungin hakemusta. Kunnanhallitus oikeuttaa
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kunnanjohtajan hyväksymään hakemuksen Puumalan kunnan osalta. Mahdollinen
hakemus tuodaan tiedoksi joulukuun kunnanhallitukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki
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Hallintovalitus
§146
Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän 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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki
11.12.2015 / 1455.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Muutoksenhakukielto
§133, §134, §135, §136, §137, §143, §144, §145, §150
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§138, §139, §140, §141, §142, §147, §151
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan
kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

