Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
11.11.2019

Aika

11.11.2019, klo 18:00 - 18:18

Paikka

Valtuustosali, kunnantalo

5/2019

1 (18)

Käsitellyt asiat
§ 30

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

§ 31

Pöytäkirjan tarkastus

§ 32

Vuosikolmannesraportti ajalta 1.1. - 31.8.2019

§ 33

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020

§ 34

Maakuntavaltuuston toimikauden jatkaminen kuntavaalikauden loppuun

§ 35

Eron myöntäminen Sirja Rexholle kunnanvaltuuston varavaltuutetun
luottamustehtävästä

§ 36

Eron myöntäminen Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä
uuden varajäsenen valinta

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
11.11.2019

Saapuvilla olleet jäsenet
Unto Pasanen, puheenjohtaja
Erkki Luukkonen, 1. varapuheenjohtaja
Annukka Hämäläinen
Antti Kasanen
Asko Luukkonen
Elisa Lempiäinen
Esa Karjalainen
Harri Kautonen
Heikki Hupli
Irja Piskonen
Jorma Virta
Keijo Montonen
Laura Penttinen
Laura Pitkonen
Minna Korhonen
Olavi Kietäväinen
Olli Luukkonen
Paavo Kyhyräinen
Pentti Lautala
Seija Ikonen
Muut saapuvilla olleet
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, sihteeri
Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Matias Hilden, kunnanjohtaja
Anne Julin, palvelujohtaja
Poissa

Martti Laine, 2. varapuheenjohtaja
Arttu Martikainen, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Unto Pasanen
Puheenjohtaja

Annakaisa Arilahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.11.2019

13.11.2019

Paavo Kyhyräinen

Elisa Lempiäinen

5/2019

2 (18)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
11.11.2019

5/2019

3 (18)

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä torstaina 14.11.2019 sekä
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 30
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 5.11.2019 ja
Puumala-lehdessä 7.11.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 5.11.2019.
Päätös
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 20 varsinaista valtuutettua. Valtuuston II
vpj. Martti Laine ei ollut nimenhuudossa paikalla.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 13.11.2019 ja se on
nähtävänä asiointipisteessä torstaina 14.11.2019 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti
kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Elisa Lempiäinen.
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Kunnanhallitus, § 127,07.10.2019
Valtuusto, § 32, 11.11.2019
§ 32
Vuosikolmannesraportti ajalta 1.1. - 31.8.2019
PuuDno-2019-126
Kunnanhallitus, 07.10.2019, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Vuosikolmannesraportti elokuu 2019 + käyttötalousosa.pdf
Talousarvion mukaisesti talouden ja tavoitteiden kehityksestä raportoidaan
kunnanhallitukselle ja valtuustolle vuosikolmannesraporteissa 30.4 ja 31.8 tilanteissa
sekä toimintakertomuksessa.
Kunnan toimintatuottojen kehitys on kokonaisuutena varsin samansuuntainen kuin
vuotta aiemmin. Puunmyyntituottoja on kertynyt tosin n. 75 000 euroa vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Itäosien kaavamuutosmaksuista kertyi kertaluonteista tuloa n.
30 000 euroa. Vuokratuotot ovat kasvaneet puolestaan yli 65 000 eurolla.
Henkilöstökulujen toteuma on lähes eurolleen sama kuin viime vuonna vastaavaan
aikaan.
Sote-palvelujen menokasvu on ollut kovaa, jopa 850 000 euroa. Tästä kuitenkin n. 250
000 euroa selittyy sillä, että vuonna 2018 on virheellisesti kirjattu elokuulle kuuluvia
menoja vasta syyskuulle. Erikoissairaanhoidon menokasvu on noin 300 000 euroa ja
loppuosa menokasvusta on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen
ennakkolaskutuksen kasvua, joka ei väistämättä realisoidu kokonaisuudessaan.
ESSOTE:n oma arvio Puumalan v. 2019 kuntalaskutukseksi on 9,9 miljoonaa euroa,
mikä alittaisi kunnan tähän tarkoitukseen varaaman budjetin noin 250 000 eurolla.
Muilta osin menotalous on kehittynyt varsin vakaasti edellisvuoteen ja budjetoituun
nähden. Hyvinvointipalveluissa menot ovat kehittyneet lähes tarkkaan samaa vauhtia
kuin v. 2018, teknisissä palveluissa menot ovat pienentyneet n. 120 000 eurolla. Tästä
kuitenkin iso selittävä tekijä on yksityistieavustukset (n. 75 000 euroa), jotka viime
vuonna maksettiin heinäkuussa ja tänä vuonna syyskuussa. Myös palvelujen ostot
ovat vähentyneet.
Kaiken kaikkiaan toimintakate oli noin 760 000 euroa heikompi kuin vuotta aiemmin,
sisältäen yllä mainitut virhekirjaukset.
Verotulojen tilitykset ovat tarkastelujakson loppukuukausina pienentyneet johtuen
veronpalautuksien siirtymisestä loppukesään. Tästä johtuen kunnan verotulotilitysten
painopiste on aiempaakin voimakkaammin viimeisessä vuosikolmanneksessa: noin 45
% Puumalan koko vuoden verokertymästä tilitetään viimeisen neljän kuukauden
aikana. Verotulojen ennakoidaan kasvavan siten, että toteuma tulisi olemaan noin
300 000 euroa viime vuotta suurempi.
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Alun perin valtionosuuksien toteutumisarvio oli hieman budjetoitua positiivisempi.
Maan hallitus on kuitenkin budjettiriihessään sopinut, että noin 250 miljoonaa euroa
vuodelle 2020 alun perin kaavailtuja valtionosuuksia maksetaankin kunnille jo v. 2019
aikana, ja tämä tulee kasvattamaan kunnan valtionosuuskertymää aiemmasta
toteumasta loppuvuoden aikana siten, että valtionosuudet tulevat toteutumaan noin
170 000 euroa budjetoitua korkeampina, joskin silti noin 140 000 euroa vuotta 2018
pienempinä. Näin ollen voidaan arvioida, että kunnan verotulot ja valtionosuudet
tulevat tänä vuonna kasvamaan yhteensä noin 150 000 eurolla.
Vuosikate oli elokuun lopussa varsin tarkkaan plusmiinus nollassa ja tarkastelujakson
tulos noin 430 000 euroa alijäämäinen. Huomioiden verotilityksen jaksotuksen
voidaan arvioida, että kunnan taloudellinen tulos tulee tänä vuonna heikentymään v.
2018 tilanteesta selvästi johtuen runsaasti kasvaneista sote-menoista, mutta
pysymään silti selvästi positiivisena.
Investoinneista oli toteutunut 31.8. mennessä noin 20 % budjetoidusta. Alhainen
toteuma johtuu isoimpien investointien valmistumisen painottumisesta loppuvuoteen
sekä Kanttorilanrannan maakaupan toteutumatta jäämisestä.
Kunnan rahastosijoitukset olivat 31.8.2019 noin 30 000 euroa hankinta-arvoa ja n.
50 000 euroa tasearvoa korkeammalla tasolla. Arvonnousu voidaan
varovaisuusperiaatteen mukaisesti tehdä enintään hankintahintaan, mutta tätä ei ole
vielä vuosikolmannesraportissa tehty.
Vuosikolmannesraportti ja käyttötalouden toteuma liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2019
tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.11.2019, § 32
Liitteet

1 Vuosikolmannesraporttiliite elokuu 2019.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2019 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
11.11.2019

5/2019

8 (18)

Kunnanhallitus, § 133,04.11.2019
Valtuusto, § 33, 11.11.2019
§ 33
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020
PuuDno-2019-196
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 133
Valmistelijat / 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

Lain
sallima
vaihtelu
-
väli
0,93-
2,00

Etelä-
Savon
keski-
arvo

Koko
Yhden
V. 2019
Veron tuotto
maan
promillen
veroprosentti
vuonna
keski-
tuotto, euroa
Puumalassa
2019, euroa
arvo
/vuosi

1,20

1,07

0,95

80 000

760 000

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.
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Näiden lisäksi kunta voi halutessaan määrittää erikseen seuraavat veroprosentit, joita
sovellettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan:
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti, joka Puumalassa saisi olla
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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Valtuusto, 11.11.2019, § 33
Oheismateriaali
1 OHM_Verotuloennuste.pdf
Ehdotus
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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Kunnanhallitus, § 134,04.11.2019
Valtuusto, § 34, 11.11.2019
§ 34
Maakuntavaltuuston toimikauden jatkaminen kuntavaalikauden loppuun
PuuDno-2019-189
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 134
Valmistelijat / 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
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vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että
maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti
kuntavaalikauden loppuuun."
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.

Valtuusto, 11.11.2019, § 34
Ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedokseen, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien
edustajainkokouksen päätös 14.8.2017 § 7 on voimassa olevan perussopimuksen
vastainen.
Valtuusto hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 135,04.11.2019
Valtuusto, § 35, 11.11.2019
§ 35
Eron myöntäminen Sirja Rexholle kunnanvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
PuuDno-2017-255
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 135
Valmistelijat / 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.

Valtuusto, 11.11.2019, § 35
Ehdotus
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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Kunnanhallitus, § 136,04.11.2019
Valtuusto, § 36, 11.11.2019
§ 36
Eron myöntäminen Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä uuden
varajäsenen valinta
PuuDno-2017-255
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 136
Valmistelijat / 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.

Valtuusto, 11.11.2019, § 36
Ehdotus
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Kunnanvaltuusto myöntää eron Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä
ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto myönsi eron Sirja Rexholle ja valitsi hänen sijaansa teknisen lautakunnan
varajäseneksi Kaija Hannulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Kunnallisvalitus
§33, §34, §35, §36
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus 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.
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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 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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 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
§32
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

