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Allekirjoitukset

Matti Viialainen
Puheenjohtaja

Annakaisa Arilahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Airi Tella

Laura Penttinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
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pidetään yleisesti nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla
1.9.2022 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 33
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 23.8.2022 ja
Puumala-lehdessä 24.8.2022.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla 23.8.2022.
Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 29.8.2022 klo 18.00.
Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen
kunnantalon valtuustosalissa tai etäyhteydellä.
Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi
/valtuustolive/
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 18 valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 34
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 31.8.2022 ja se on nähtävänä
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valitttiin Airi Tella ja Laura Penttinen.
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Hyvinvointilautakunta, § 36,06.06.2022
Kunnanhallitus, § 98,20.06.2022
Valtuusto, § 35, 29.08.2022
§ 35
Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 toteuman arviointi
PuuDno-2022-19
Hyvinvointilautakunta, 06.06.2022, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 arviointi, liite
Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 38 hyväksynyt Puumalan kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021.
Suunnitelman mukaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan,
arvioidaan ja täsmennetään vuosittain, josta raportoidaan hyvinvointilautakunnalle,
kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Arvioinnin suorittaa nuorisolain mukainen ohjaus-
ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, joka Puumalassa on Orvokki-
ryhmä.
Vuosittain tehtävä toteuman seuranta on koettu liian tiheänä, joten Orvokki-ryhmä on
tehnyt toteuman väliarvioinnin 2020, joka on viety hyvinvointilautakunnalle,
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Orvokki-ryhmä on nyt tehnyt lopullisen toteuman arvioinnin, joka on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan
ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi ja tekee
valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 20.06.2022, § 98
Liitteet

1 Liite §98_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 arviointi.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi ja tekee
valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan ehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018 - 2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 29.08.2022, § 35
Liitteet

1 Liite §35_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 arviointi.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 toteuman arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointilautakunta, § 37,06.06.2022
Kunnanhallitus, § 99,20.06.2022
Valtuusto, § 36, 29.08.2022
§ 36
Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023
PuuDno-2022-19
Hyvinvointilautakunta, 06.06.2022, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023, liite
Lastensuojelulain (2007/417) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma,
joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran
neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista
talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:
1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista;
3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023 on jatkoa vuosien
2019-2021 hyvinvointisuunnitelmalle.
Suunnitelman päivityksestä on vastannut pienempi työryhmä, jossa on ollut edustajia
maakunnan kunnista, sote kuntayhtymistä, kunnan sivistystoimen palveluista,
järjestöistä ja seurakunnasta. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu
lastensuojelulain 12 §, kansallinen lapsistrategia, nuorisotyön ja –politiikan ohjelma
2020-2023 sekä Etelä-Savon hyvinvointisuunnitelma 2021-2024, joka on vielä
valmisteilla.
Suunnitelman lähtökohtana on ollut ja on edelleen perhekeskustoiminta. Avoin
toiminta, varhainen tuki ja palvelut verkostoidaan perheiden tarpeita vastaavaksi
yhteensovitetuksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja
alueellisesti toimivia perhekeskuksia on perustettu ja perustetaan edelleen sekä
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niiden toimintaa edelleen vahvistetaan ja kehitetään. Lapset, nuoret ja perheet
otetaan mukaan toimintaan ja palveluja kehittämään, toteuttamaan sekä arvioimaan.
Lapsi- ja perheystävällistä toimintakulttuuria ja sen mukaisia toimintatapoja
vahvistetaan. Kaikkien lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien (kunta, sote,
järjestöt, seurakunta, yksityiset) toiminta, resurssit ja palvelut yhteensovitetaan
perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tarvittavista yhteistyörakenteista ja käytännöistä
sovitaan perhelähtöisten integroitujen palvelujen tarjoamiseksi, yhteistyötä
koordinoidaan ja johdetaan maakunnallisesti.
Hyvinvointisuunnitelman nykytilan kuvaus on päivitetty tilastojen ja kyselyiden osalta.
Myös perheille tehdyn kyselyn tuloksia on hyödynnetty suunnitelmaa laadittaessa.
Kyselyssä nousi esille esimerkiksi palveluiden parantamiseen liittyen seuraavat asiat:
sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen,
laajempi ja voimakkaampi palveluiden markkinointi,
lisää nuorisotiloja ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,
matalan kynnyksen palveluita lisää,
enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja sekä
enemmän edullisempia palveluja.
Painopisteisiin ja toimenpiteisiin ei ole tehty edelliseen suunnitelmaan verrattuna
olennaisia muutoksia. Painopisteet ovat perhelähtöisyys, turvallisuus, osallisuus ja
yhdenvertaisuus, varhainen tuki, vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteiden tuki
sekä tarpeisiin perustuvat palvelut. Suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä ovat
esimerkiksi
aito kohtaaminen, hyvät elintavat: mm. elintapaohjaus, Neuvokas perhe –
työskentely, omajuttu/harrastus kaikille,
lapsi- ja perhelähtöinen vuorovaikutus: Lapset puheeksi,
lasten ja nuortenvaikuttaminen: oppilaskunta, lastenparlamentti,
nuorisovaltuusto, Etelä-Savon nuoret vaikuttajat, perheparlamentti,
lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa.
Puumalan kunnan nuorisolain mukainen Orvokki-ryhmä on valmistellut Puumalan
kunnan osuuden Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2022-2023.
Kuntakohtaisessa osuudessa hyvinvoinnin tilaa on kuvattu
hyvinvointi-indikaattorein
koulun hyvinvointikyselyjen tuloksin
kouluterveyskyselyn tuloksin
lasten ja nuorten kuulemisen tuloksin
Lisäksi kuntakohtaisessa osuudessa on kuvattu
kuinka kunnan strategia edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma lasten, nuorten ja perheiden
näkökulmasta
opiskeluhuollon toteuttaminen
suunnitelman arvioinnin toteuttaminen
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Kuntakohtaisiksi toimenpiteiksi kirjattiin Etelä-Savon lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman painopisteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen omalta
osalta sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen ja lapsen oikeuksien
tunnetuksi tekeminen.
Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023
on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle
seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin huomautuksella, että liitteenä oleva suunnitelma
päivitetään ajantasaiseksi valtuuston käsittelyssä 13.6.2022 olevan Kuntastrategian
hyväksymisen jälkeen.

Kunnanhallitus, 20.06.2022, § 99
Liitteet

1 Liite §99_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan
ehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 29.08.2022, § 36
Liitteet

1 Liite §36_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Savon ja Puumalan kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2023.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 68,26.04.2021
Kunnanhallitus, § 78,25.04.2022
Kunnanhallitus, § 114,04.07.2022
Kunnanhallitus, § 124,22.08.2022
Valtuusto, § 37, 29.08.2022
§ 37
Tavoitteellinen tietoliikenneverkko
PuuDno-2021-116
Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien (ml. Puumala) ja muiden
toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -
hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden (vähintään 100 mbit/s)
kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verkkojen rakentaminen kohdistuu
alueille, joille yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää
julkisen tuen hakemista. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon
tavoitteellinen tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin.
Laajakaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemisesta on
säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta, ja valtioneuvoston asetuksessa
kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta
laajakaistahankkeessa. Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä
hankealueesta markkinaanalyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun
pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa.
Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset
alueet. Näin ollen markkina-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua.
Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitto
pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta Etelä-Savon tavoitteellinen
tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan
ilmoitus mahdollistaa sen, että maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja
viestintävirastolle markkina-analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi
tehdään koko kunnan alueesta.
Kunnat tekevät erikseen ja myöhemmin päätökset hankealueistaan ja
omarahoitusosuudesta markkina-analyysin tuloksien ja tarkentuneiden suunnitelmien
pohjalta. Saatekirje ja lausuntopohja ovat oheismateriaaleina. Lisäksi
oheismateriaalina on luonnos kestävän kasvun hankekokonaisuuden rahoituksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu Etelä-Savon tavoitteellinen
tietoliikenneverkko -hankkeen valmisteluun koko kunnan alueelle tehtävän markkina-
analyysin osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan oheisen
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lausuntopyynnön. Sitovat päätökset hankealueista ja mahdollisesta
kuntarahoituksesta tehdään sen jälkeen, kun Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-
analyysissä vahvistanut tukikelpoiset alueet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.04.2022, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Lisäpykälä §78_Liite 1 Esitys Puumalan hankealueiksi.pdf
2 Lisäpykälä §78_Liite 2 Puumalan tavoitteellinen tietoliikenneverkko.pdf
Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu hankkeiden
tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysin tulokset on käyty maakuntaliiton kanssa läpi
hankealueita valmisteltaessa.
Valmistelussa on hyödynnetty Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -
selvitystä, joka on kuvattu kartalla liitteessä 2. Valmisteluvaiheessa on käyty
keskusteluja operaattoreiden, sähköyhtiön ja maakuntaliiton kanssa. Haasteena on,
että vaki- ja vapaa-ajan asutus on sijoittunut hyvin tasaisesti ympäri Puumalaa, joten
hankealueista on haastavaa saada selkeästi rajattuja tiiviimpiä kokonaisuuksia.
Kustannukset luonnollisestikin nousevat, mitä pidempiä matkoja valokuitua
rakennetaan. Hankealueiden määrittelyssä on huomioitu vakituisten asuntojen sekä
vapaa-ajan asuntojen sijoittuminen ja sijainnin tiheys.
Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti:
kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä rakennetaan
maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen
julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava auki vähintään 4 viikkoa ja
hakumenettelyn on oltava kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön.
maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, joka toteuttaa
hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin.
kunta päättää omarahoitusosuudesta. Puumalan kunnan omarahoitusosuus on
33 % rakentamiskustannuksista.
valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee hakemuksen
pohjalta tukipäätöksen.
Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen kustannukset
saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydessä.
Liitteenä 1 on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Puumalan kunnan
tukikelpoisiksi hankealueiksi. Esitettyjen hankealueiden kokonaispituus olisi noin 80
km. Ehdotetuille hankealueille sijoittuu noin 60 vakituista asuinkuntaa ja 280 vapaa-
ajan asuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen 1 mukaiset kiinteiden
yhteyksien rakentamisen hankealueiksi. Kunta tekee lopullisen päätöksensä
hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.07.2022, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite § 114 Puumalan laajakaistahanke
Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Puumalan laajakaistahankkeeseen liittyvän
valtiontuen 2.5.2022 julkisesti haettavaksi ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-
ehdotukset tuli jättää 3.6.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-
ehdotuksia Puumalan kunnanhallituksen (§ 78 25.4.2022) mukaiselle
hankealueelle. Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla
osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän
laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan
maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta
laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia
(434/2003).
Maakuntaliiton tehtävänä oli valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa
hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen
vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea
kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.
Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY
Telecom Oyj.
Maakuntaliiton virasto on suorittanut hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja
todennut, että saapunut hakemus täytää sille haussa asetut ehdot.
MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksessa käyttäjältä perittävä liittymismaksu on
2016,13 euroa (alv 0 %), kun tilaajayhteys on maksimissaan 100 metriä. Yli 100 metrin
yhteyksillä tilaajayhteyden metrihinta on 15 e / metri. Verkkopäätteen hinta sisältyy
liittymismaksun hintaan. Käyttäjältä peritään lisäksi 32,18 euron (alv 0 %)
kuukausimaksu palvelulle, jonka vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 300
megabittiä sekunnissa ja lähtevässä liikenteessä 100 megabittiä sekunnissa. MPY
sitoutuu tarjoamaan palvelua 20 vuoden ajan.
MPY:n hanke-ehdotus sisältää 50 %:n tilaajamääräehdon, mikä tarkoittaa sitä, että
hanke tarvitsee toteutuakseen puolet hankealueen vakituisista ja vapaa-ajan
asukkaista. Mikäli tilaajamäärä ei hanke-ehdotuksen tekijän tekemän
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ennakkomarkkinoinnin tuloksena täyty, voi hanke-ehdotuksen tekijä vetäytyä
hankkeen toteutuksesta. Rakentamispäätös tulee tehdä 1.8.2023 mennessä ja verkon
tulee olla valmis viimeistään kesäkuussa 2026.
Mikäli hankealueiden laajakaistaverkko toteutuisi täysimääräisesti, olisi hankeen
kokonaiskustannus 943 500 euroa. Tästä valtion tuki olisi 311 355 euroa, kunnan
osuus 311 355 euroa ja hakijan omarahoitusosuus 320 790 euroa. Puumalan kunnan
omarahoitus on 33 % kokonaiskustannuksista.

Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty liitteessä 1.
Maakuntahallitus on osaltaan käsitellyt asian (maakuntahallitus 13.6.2022 §103) ja
valinnut julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Puumalan laajakaistahanke 2022
toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj.
Puumalan kunnan tulee tehdä osaltaan päätös kuntarahoitusosuudestaan MPY
Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta.
Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen
toteuttajalle kustannus- tai muista syistä.
Kuntarahan osuus varataan vuoden 2023 talousarvioon käyttötalouden puolelle.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu hankkeeseen ja että kunta
sitoutuu hankkeeseen 311 355 euron maksuosuudella.
Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 124
Liitteet

1 Liite §124_Puumalan laajakaistahanke.PDF
Tarjouksen tehneen MPY:n kanssa on käyty jatkoneuvotteluja koskien
tilaajamääräehtoa ja liittymäkohtaista hinnoittelua.
MPY on tarkentanut asiakaskohtaisen liittymismaksun suuruutta siten, että
hankealueilla olevien asiakkaiden liittymismaksu on kaikille verottomana 2016,13
euroa ja verollisena 2 500 euroa. Jos liittymiä tulee hankealueiden ulkopuolelta niin
silloin sovelletaan hintaa 15 €/m (alv 0%) lisämetrihintaa.
Lisäksi MPY:n kanssa on käyty läpi tarjoukseen sisältyvää tilaajamääräehtoa. MPY on
tarjouksellaan sitoutunut rakentamaan hankealueen verkon riippumatta siitä, missä
tilaajat ovat, kun tilattujen liittymien määrä ylittää hankealueiden potentiaalista 50%.
Jos tilattujen liittymien määrä ei nouse 50 %:een, MPY tekee kartoituksen liittymien
sijoittumisesta hankealueelle ja onko tilattujen liittymien maantieteellinen sijainti
sellainen, että joku osa tilatuista liittymistä olisi mahdollista rakentaa
kannattavasti. Mutta alle 50%:n tilausmäärällä kaikkia hankealueita ei rakennettaisi.
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Hanketta kokouksessa esittelee myös MPY:n Juha Putkonen.
Hakemusvertailu ja käsittelyprosessi on esitetty liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Puumalan kunta osallistuu
hankkeeseen ja että kunta sitoutuu hankkeeseen enintään 311 355 euron
maksuosuudella. Määräraha varataan talousarvioon 2023 ja mahdollisesti
suunnitelmavuodelle 2024 hankkeen etenemisen tarkentuessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 29.08.2022, § 37
Liitteet

1 Liite §37_Puumalan laajakaistahanke.PDF
Ehdotus
Valtuusto päättää, että Puumalan kunta osallistuu hankkeeseen ja että kunta
sitoutuu hankkeeseen enintään 311 355 euron maksuosuudella. Määräraha varataan
talousarvioon 2023 ja mahdollisesti suunnitelmavuodelle 2024 hankkeen etenemisen
tarkentuessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 128,22.08.2022
Valtuusto, § 38, 29.08.2022
§ 38
Pistohiekan tonttien hinnoittelu
PuuDno-2022-150
Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite § 128_Pistohiekan tonttien hinnoittelu.pdf
Puumalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-
asemakaavaehdotuksen ja kaava on saanut lainvoiman 12.10.2017. Puumalan kunta
omistaa alueella 17 tonttia ja Metsähallitus yhden eli RM-1 alueen ja sen läheiset ranta-
alueet.
Tontit ovat lohkomattomia ja kaavakarttaan on merkitty ohjeellinen tonttijako. Tähän
mennessä kunta on vuokrannut alueelta seuraavat määräalat: korttelin 4, korttelin 3
tontit 5 ja 6, korttelin 7 tontin 1 sekä korttelit 5 ja 6.
Kaavakartta ja kaavamääräykset ovat oheismateriaaleina.
Alueen markkinoinnin edistämiseksi ja sujuvan käsittelyn jouduttamiseksi on tarpeen
esittää tonteille myyntihinnat ja vuosivuokrahinnat. Mikäli valtuusto päättää
myyntihinnat ja vuosivuokran hinnat, olisi kunnanhallituksella oikeus myydä ja
vuokrata tontteja niiden mukaisesti.
Pistohiekan hinnoitteluperiaatteita ja tasoa on käsitelty toukokuussa valtuuston
iltakoulussa. Tonttien hinnoitteluesitys pohjautuu kahteen, ulkopuolisen toimijan
tekemään arvioon, jotka ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. valtuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden myydä tai vuokrata
tontteja liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti.
2. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan tai vuokrauksen
ehdoista.
3. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää osto-oikeuden ehdoista,
jos kyseessä on määräalan vuokraus.
4. valtuusto päättää, että kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee aina sisällyttää
ehto rakentamisvelvoitteesta.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 29.08.2022, § 38
Liitteet

1 Liite §38_Pistohiekan tonttien hinnoittelu.pdf
Ehdotus
1. valtuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden myydä tai vuokrata
tontteja liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti.
2. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan tai vuokrauksen
ehdoista.
3. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää osto-oikeuden ehdoista,
jos kyseessä on määräalan vuokraus.
4. valtuusto päättää, että kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee aina sisällyttää
ehto rakentamisvelvoitteesta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§36, §37, §38
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
§33, §34, §35
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

