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Saapuvilla olleet jäsenet
Laura Pitkonen, puheenjohtaja
Asko Luukkonen, 1. varapuheenjohtaja
Annukka Hämäläinen
Elisa Lempiäinen
Irja Piskonen
Pentti Lautala
Kari Laamanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, sihteeri
Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Anne Julin, palvelujohtaja
Aino Asikainen, nuorisovaltuuston edustaja
Poissa

Timo Reponen
Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj.
Eerika Kasanen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Laura Pitkonen
Puheenjohtaja

Annakaisa Arilahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.06.2018

14.06.2018

Annukka Hämäläinen

Pentti Lautala

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Hyvinvointilautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon
asiointipisteessä keskiviikkona 20.6.2018 klo 9.00 - 15.00 sekä julkaistaan
kunnan www.sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 31
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti
vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 8.6.2018.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se
on nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 20.6.2018 sekä kuntalain
140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annukka Hämäläinen ja
Pentti Lautala.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Päiväkodin johtajan tehtävien uudelleenjärjestely 1.8.2018 alkaen
PuuDno-2018-130
Valmistelija / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Palvelujohtajan työtehtäviin on kuulunut päiväkodin hallinnollinen
johtajuus 1.9.2016 alkaen. Työajasta 30 % on ollut päiväkodin johtajan
tehtäviä ja 70 % palvelujohtajan tehtäviä (hyvinvointilautakunnan esittelijä,
hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja). Lisäksi palvelujohtaja toimii
työsuojelupäällikkönä sekä kunnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa tai
ollessa esteellinen. Palvelujohtaja on ollut päiväkodilla pääsääntöisesti tiistaisin
ja torstaisin. Todellinen työaika varhaiskasvatuksen tehtävissä on ollut n. 50 %
kokonaistyöajasta.
Tänä aikana, kun palvelujohtaja on toiminut päiväkodin johtajana, on tullut
esiin, että päiväkoti työyhteisönä tarvitsee joka päivä läsnäolevan lähijohtajan.
Lisäksi laadukas varhaiskasvatus ja sen suunnitelmallinen kehittäminen vaatii
päiväkodin johtajan työaikaa toiminnan havainnointiin ryhmissä sekä jatkuvaa
vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Kaksi päivää viikossa ei ole riittävä aika.
Palvelujohtaja ei ole pystynyt päiväkodin johtajana toimiessaan toimimaan
täysipainoisesti hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana. Toimialan suunnittelu-,
kehittämis- ja arviointityö on jäänyt lähes kokonaan tekemättä.
Palvelujohtajalla tulee myös olla aikaa yhdessä alaistensa vastuuhenkilöiden
kanssa kehittää ao. vastuualuetta kunnan strategian mukaisesti. Tällä hetkellä
vastuuhenkilöt ovat hyvin kuormittuneita siitä, että joutuvat täysin itsenäisesti
kehittämään oman vastuualueensa toimintaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä
myös siihen, että jokainen vastuuhenkilö kehittää omaa toimintaansa omaan
suuntaansa eikä hyvinvointipalvelut kehity kokonaisuudessa.
Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, UNICEFin
lapsiystävällinen kunta -hanke, eri vastuualueiden muut hankkeet ja
rahoituksen hakeminen niihin sekä hyvinvointipalvelujen strategian
työstäminen vaativat palvelujohtajan työpanosta ja ovat sekä
hyvinvointipalvelujen että koko kunnan kehittämisen ja strategian
toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä.
Jos palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana, päiväkodille on haettava
päiväkodin johtajaa. Puumalan kunnassa on olemassa päiväkodin johtajan
virka, jota ei ole täytetty palvelujohtajan hoitaessa niitä tehtäviä.
Yksi vaihtoehto päiväkodin johtajan tehtäviksi on se, että päiväkodin johtajan
työaika jakaantuu lapsiryhmässä tehtävään työhön (50 %) ja johtajan työhön
(50 %). Tällöin päiväkotiin tarvitaan tällä hetkellä tiedossa olevan lapsimäärän
mukaisesti 0,5 lastenhoitajan lisäresurssi. Tämän järjestelyn kustannukset
olisivat n. 20.000 euroa vuodessa nykyistä mallia korkeammat.
Toisessa vaihtoehdossa päiväkodin johtajan tehtävät järjestettäisiin niin, että
hän ei ole sidottu mihinkään lapsiryhmään vaan hoitaa henkilöstön sijaisuuksia
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50 %:n työpanoksella. Tässä vaihtoehdossa päiväkotiin tarvitaan joko
lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan lisäresurssia. Tällöin kustannukset
ovat n. 31.000 – 36.000 euroa vuodessa nykyistä järjestelyä korkeammat
ammattinimikkeestä riippuen.
Mikäli päiväkodilla on erillinen johtaja, tulee Puumalan kunnan
hallintosääntöön tehdä päätösvallan osalta seuraava lisäys:
17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
Päiväkodin johtaja päättää:
1.
2.

varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan
päättämien perusteiden mukaisesti sekä
varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien
maksuperusteiden mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan
ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää, että
1.

2.

Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli
palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta
poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia
työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin
tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja
Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito.
Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018
lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan
ehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan
lisäyksen:
17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
Päiväkodin johtaja päättää:
1.
2.

varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan
päättämien perusteiden mukaisesti sekä
varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien
maksuperusteiden mukaisesti.

Palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
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Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Laura Pitkonen esitti, että kunnanjohtajan
esityksestä poistetaan kohdassa 1. palvelujohtajan uudet tehtävät
(yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä
ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Pitkosen
tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että
palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019
alussa.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Laura
Pitkosen tekemällä muutoksella.
Edelleen hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että
palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019
alussa.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan
ehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan
lisäyksen:
17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
Päiväkodin johtaja päättää:
1.
2.

varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan
päättämien perusteiden mukaisesti sekä
varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien
maksuperusteiden mukaisesti.
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§ 34
Kansalaisopiston lukukausimaksut 1.8.2018 lukien
PuuDno-2015-348
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan kansalaisopiston lukukausimaksut 1.8.2016 alkaen on vahvistettu
23.11.2015 § 45. Tällöin syyslukukauden maksuksi vahvistettiin 100 euroa ja
kevätlukukauden maksuksi 110 euroa. Aiemmin ne olivat syyslukukaudelta 80
euroa ja kevätlukukaudelta 90 euroa.
Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry ja Puumalan Eläkkeensaajat ry ovat
lähettäneet hyvinvointilautakunalle seuraavan anomuksen:
"Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry sekä Puumalan Eläkkeensaajat ry anovat
kunnalta 50 %:n alennusta kansalaisopiston lukukausimaksuun syksystä
2018 alkaen. Perustelemme lukukausimaksun alennusta sillä, että yksittäiset
kurssimaksut ovat pienituloisille eläkeläisille kalliita, jos aikoo osallistua
useammalle opiston kurssille kuten useimmat haluaisivat tehdä. Alennetulla
lukukausimaksulla voisi osallistua eri kursseille oman halukkuuden ja
jakamisen mukaan ja tämä lisäisi myös opiskelijoiden määrää kursseilla, jotka
toimivat nyt minimirajoilla."
Järvi-Saimaan opistossa on käytössä lukuvuosimaksu, joka on 167 euroa.
Maksulla saa osallistua korkeintaan kuudelle kurssille. Mäntyharjun
kansalaisopistossa on lukuvuosimaksun suuruus 120 euroa. Näihin opistoihin
nähden Puumalan maksut ovat korkeita.
Kun verrataan Puumalan kansalaisopiston aiempien ja nykyisten
lukukausimaksujen tuottoa, voidaan todeta, että tuotot ovat laskeneet
lukukausikorttien lunastusten vähenemisen myötä. Syksyllä 2015
lukukausikortin hinta oli 80 euroa ja niitä lunastettiin 35 kpl. Tuotto oli 2 800
euroa. Syksyllä 2017 lukukausikortin hinta oli 100 euroa ja niitä lunastettiin
23 kpl. Tuotto oli 2 300 euroa. Lukukausikorttien lunastamisen määrän
vähenemiseen on varmaankin vaikuttanut väestön väheneminen mutta myös
korttien korkeat hinnat.
Kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi olisi tarkoituksenmukaista alentaa
lukuvuosikorttien hinnat lukuvuoden 2015-2016 tasolle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kansalaisopiston
lukuvuosikorttien hinnat 1.8.2018 lukien ovat kaikille opiskelijoille
•
•

syyslukukaudelta 80 euroa ja
kevätlukukaudelta 90 euroa.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry/Anja Kosunen, Puumalan Eläkkeensaajat ry/
Pirkko Ihanamäki, Puumalan kansalaisopisto
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§ 35
Puumalan kansalaisopiston musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma
PuuDno-2017-128
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma, liite.pdf
Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt 17.3.2014 § 18 Puumalan
kanslaisopiston musiikin opetussuunnitelman, joka koski taiteen
perusopetuksen yleistä ja laajaa oppimäärää.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat muuttuneet
ja Puumalan kansalaisopistolla ei ole enää laajaa oppimäärää. Tämän
vuoksi kanslaisopiston musiikin opettaja on valmistellut uuden musiikin
perusopetuksen opetussuunnitelman, joka koskee taiteen perusopetuksen
yleistä oppimäärää.
Uusi musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan
kansalaisopiston musiikin perusopetuksen opetussuunnitelman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Puumalan kansalaisopisto, kansalaisopiston musiikin opettaja
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§ 36
Puumalan kansalaisopiston laatu- ja kehittämisryhmän nimeäminen
PuuDno-2017-122
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Peruspalvelulautakunta on nimennyt 16.6.2014 § 27 Puumalan
kansalaisopiston kehittämisryhmän. Sen kokoonpano oli seuraava:
kunnanjohtaja, palvelujohtaja, peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja,
opiston rehtori, opistolaiskunnan puheenjohtaja Kaisaliisa Majuri,
kädentaitojen opettaja Laura Penttinen ja toimistosihteeri Anne Kietäväinen.
Puumalan kansalaisopisto on saanut edelleen valtionavutusta laatu- ja
kehittämistyöhön. Laatu- ja kehittämisryhmän kokoonpanoon on tarpeen
tehdä päivitys.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Puumalan kansalaisopiston laatu- ja
kehittämisryhmän jäsenet seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja)
palvelujohtaja (varalla kunnanjohtaja)
kansalaisopiston rehtori
kansalaisopiston kädentaitojen opettaja
kansalaisopiston musiikin opettaja
kansalaisopiston toimistosihteeri
opistolaiskunnan puheenjohtaja.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyvinvointilautakunta pyytää
opistolaiskuntaa nimeämään opistolaiskunnan puheenjohtajalle varahenkilön.
Tiedoksi
Laatu- ja kehittämisryhmän jäsenet
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§ 37
Hyvinvointipalvelujen talousarvioin toteuma 1.1.-30.4.2018
PuuDno-2018-133
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2018.pdf, liite
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion
toimintakatteen toteuma ajalta 1.1.-30.4.2018 vastuualueittain. Toteumaajankohdan mukainen vertailuprosentti on 33,33.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana
31 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden
2018 talousarvion toimintakate näyttäisi alittuvan 8,3 %:lla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion
toimintakatteen toteuman ajalta 1.1.-30.4.2018 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 38
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 13.3.-7.6.2018:

Markkinointipäällikkö
Yleinen päätös:
§ 2 Kulttuuripalvelujen perusavustus/Jalkapuuteatteri, 18.04.2018
§ 3 Kulttuuripalvelujen perusavustus/Puumalan Polskaajat, 18.04.2018
§ 4 Hurissalon Harrastajateatterin kohdeavustus, 01.06.2018
Palvelujohtaja
§ 2 Opiskelijoiden kotikuntastipendien myöntäminen, 04.04.2018
§ 3 Kotikuntastipendin myöntämättä jättäminen, 04.04.2018
§ 4 Kotikuntastipendin myöntämättä jättäminen, 04.04.2018
Vapaa-aikasihteeri
§ 3 Liikuntapalveluiden kohdeavustuksen myöntäminen / Puumalan Hiihtäjät
ry, 18.04.2018
§ 4 Liikuntapalveluiden kohdeavustuksen myöntäminen / Puumalan Hiihtäjät
ry, 18.04.2018
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeutta hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 39
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtionavustukset
•
•
•

•
•
•
•

Opetushallituksen päätös 15.5.2018: Valtionavustustus koulun
kerhotoiminnan tukemiseen 7 000 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 943/2018: Valtionavustus
Liikkuva koulu -hankkeelle 8 900 €.
Opetushallituksen päätös 30.5.2018: Valtionavustus esija perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien
palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä
alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan 15 000 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3570/2017: Valtionavustus
Kerhotoiminnan yhteishankkeelle 9 000 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2943/2017: Valtionavustus
etsivään nuorisotyöhön 32 500 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3743/2017: Valtionavustus
urheiluhallin laajennukseen ja kaukaulon käyttäjien tiloille 36 000 €.
Opetushallituksen päätös 17.4.2018: Valtionavustus
kansalaisopiston opintoseteleihin 2 000 €.

2. Pöytäkirjat ja päätökset
•
•
•

Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.3.2018: Puumala Rock, palaute
Soundista.
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 6.4.2018: Kommentit
kuntastrategiaan, Puumala Rock, ikäihmisten seminaarin kahvitus,
Puumala "Amazing Race"iin osallistuminen.
Mikkelin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan päätös
10.4.2018 § 8: Puumalan kirjastonhoitajaksi valittu Karoliina Lindén.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §33, §37, §38, §39
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§34, §35, §36
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
hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 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
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tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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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