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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä perjantaina 14.5.2021 ja
julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§5
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) 3.5.2021 ja
Puumala-lehdessä 5.5.2021.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 3.5.2021.
Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 10.5.2021 klo 18.00.
Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen
kunnantalon valtuustosalissa tai etänä.
Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi
/valtuustolive/
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuuston kokouksessa oli paikalla 21
varsinaista valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
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§6
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 12.5.2021 ja se on nähtävänä
kunnan asiointipisteessä perjantaina 14.5.2021 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti
kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo Montonen.
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Kunnanhallitus, § 24,15.02.2021
Valtuusto, § 7, 10.05.2021
§7
Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2020
PuuDno-2020-41
Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 5 luvun 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 81 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuositttain maaliskuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Liitteenä on selvitys vuonna 2019 tehdyistä, kesken jääneistä ja vuonna 2020 tehdyistä
kuntalais- ja valtuustoaloitteista sekä selvitys toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on
ryhdytty.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyistä, kesken
jääneistä ja vuonna 2020 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niistä annetut
selvitykset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.05.2021, § 7
Liitteet

1 Aloitteet 2020.pdf
Ehdotus
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Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2019 tehdyistä, kesken
jääneistä ja vuonna 2020 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niistä annetut
selvitykset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointilautakunta, § 5,25.01.2021
Kunnanhallitus, § 25,15.02.2021
Valtuusto, § 8, 10.05.2021
§8
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustolle
PuuDno-2021-24
Hyvinvointilautakunta, 25.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Raahen kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 tehdyllä päätöksellä haastanut kaikki
Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi.
Haaste on kokonaisuudessaan seuraava:
"Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!
Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin
valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja vapaa-
aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.
Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään lainsäädännössä
rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnian loukkauksen, laittoman uhkauksen tai
lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta toiminnasta. Usein koulukiusaamisen
sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan
yhtä julmaa fyysisen väkivallan kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut
seksuaalista häirintää vapaa-aikana. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa
kiusataan toistuvasti noin 10-15 % lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden
taakse kätkeytyy paljon yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja
kärsimystä ja sillä voi olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei
selviä koskaan enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa.
Puhutaan siis hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin
inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.
Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä koulukiusaamisen
ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Asian vakavuudesta ja
yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen vastaista tehtävää ei saa jättää
yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen ehkäisy ja pois kitkeminen sekä
jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia.
Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa
hyvä olla. Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta
kasvualustaa, on parasta koulukiusaamisen ehkäisyä. Kantamalla vastuun yhdessä
voimme punoa läpi Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota
entistä mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle.
Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.
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Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös
yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo vuosia
panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeä osa
koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluissamme työskentelee aikuisia, joiden tehtävä on
tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja vapaa-aikana.
Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös virtuaalisesti. Raahen
kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin verkosto tukevat myös
vanhempien kasvatustyötä.
Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat
koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset, oman
turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky uskaltaa ja osata
hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen kasvuympäristö, vanhempien työ
ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden asioiden edistämisellä raahelaisten
lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona on suuri merkitys.
Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja
välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei
kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä
edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena
päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja
kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä
laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös
valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa
toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun
vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.
Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun
rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla
haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan
asukkaat mukaan.
Raahen kaupunginvaltuusto
päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan
koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan kaikki
raahelaiset
haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan
kampanjaan
tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa."
Puumalan Orvokki-ryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että Puumalan osalta
haasteeseen vastaa nollatoleranssi kaikessa (kaikenikäisten) kiusaamisessa, ei vain
koulukiusaamisessa. Yhtenäiskoululla ja varhaiskasvatuksessa on omat
toimintamallinsa kiusaamisen osalta. Myös kaikessa muussa lasten ja nuorten
toiminnassa puututaan kiusaamiseen välittömästi. Lapsiystävällinen kunta -
toimintasuunnitelmassa on myös toimenpiteitä kiusaamisen osalta, mm. koulutusta
ohjaajaille ja muille lasten kanssa työskenteleville. Myös kuntastrategian hyvinvoinnin
painopisteen yhtenä toimenpiteenä on kiusaamiseen puuttuminen välittömästi.
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä Raahen kaupunginvaltuuston haasteen tietoonsa saatetuksi
ja toteaa, että Puumalan kunnassa tehdään aktiivisesti työtä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan kiusaamisen poistamiseksi.
Lisäksi valtuusto päättää, että kaikki valtuutetut päättäjinä ja aikuisina kantavat omia
lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta, kysyvät, puuttuvat, antavat luvan puhua ja
kuuntelevat. Valtuusto toimii esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka valtuutetut olisivatkin asioista eri mieltä.
Valtuusto päättää myös haastaa kaikki kuntalaiset mukaan ehkäisemään kiusaamista
ja kitkemään sen pois.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 25
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvontilautakunnan tekemän
ehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä Raahen kaupunginvaltuuston haasteen tietoonsa saatetuksi
ja toteaa, että Puumalan kunnassa tehdään aktiivisesti työtä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan kiusaamisen poistamiseksi.
Lisäksi valtuusto päättää, että kaikki valtuutetut päättäjinä ja aikuisina kantavat omia
lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta, kysyvät, puuttuvat, antavat luvan puhua ja
kuuntelevat. Valtuusto toimii esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka valtuutetut olisivatkin asioista eri mieltä.
Valtuusto päättää myös haastaa kaikki kuntalaiset mukaan ehkäisemään kiusaamista
ja kitkemään sen pois.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.05.2021, § 8
Ehdotus
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Valtuusto päättää merkitä Raahen kaupunginvaltuuston haasteen tietoonsa saatetuksi
ja toteaa, että Puumalan kunnassa tehdään aktiivisesti työtä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan kiusaamisen poistamiseksi.
Lisäksi valtuusto päättää, että kaikki valtuutetut päättäjinä ja aikuisina kantavat omia
lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta, kysyvät, puuttuvat, antavat luvan puhua ja
kuuntelevat. Valtuusto toimii esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka valtuutetut olisivatkin asioista eri mieltä.
Valtuusto päättää myös haastaa kaikki kuntalaiset mukaan ehkäisemään kiusaamista
ja kitkemään sen pois.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 51,29.03.2021
Valtuusto, § 9, 10.05.2021
§9
Hallintosäännön päivittäminen 1.5.2021 lukien
PuuDno-2016-229
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin, Kimmo Hagman, Annakaisa Arilahti
anne.julin@puumala.fi, kimmo.hagman@puumala.fi, annakaisa.arilahti@puumala.fi
palvelujohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö
Liitteet

1 Hallintosääntöpäivitys 1.5.2021 lukien.pdf
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 50 hallintosäännön, jota on päivitetty
edellisen kerran 16.12.2019 § 40. Nyt on tullut tarve päivittää hallintosääntöä.
Lautakunnat ovat käsitelleet omalta osaltaan hallintosäännön päivitystä
kokouksissaan seuraavasti: hyvinvointilautakunta 25.1.2021 § 4 ja tekninen lautakunta
8.2.2021 § 7.
Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta,
koska
palvelujohtajan osa-aikaisuuden vuoksi varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön
tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää päiväkodin johtajalle
peruskoulun rehtorin päätösvallasta puuttuu esi- ja perusoppilaiden ottaminen
kouluun
keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilönä on virheellisesti palvelujohtaja
kunnanhallituksen nimeämän vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenen olisi hyvä
olla hyvinvointilautakunnan jäsen
Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä teknisten palvelujen osalta,
koska maankäyttöteknikko on poistunut kunnan palveluksesta ja uutta ei ole palkattu.
Maankäyttöteknikon tehtäviin kuulunut päätösvalta on siis syytä poistaa
hallintosäännöstä ja jakaa se uudelleen.
Hallintosäännön pykälässä 17 määritellään viranhaltijoiden erityiset ratkaisuvallat ja
maankäyttöteknikolle on annettu päätösvalta:
- osoitejärjestelmän muutoksista
- yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta
yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien
jakoperusteiden mukaisesti
- kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä.
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Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hallintopalvelujen osalta,
koska hallintosäännön 7 LUKU asiakirjahallinnon järjestäminen tulee käsittää myös
tiedonhallinnan järjestämisen
hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät tulee käsittää myös
tiedonhallinnan tehtävät.
hallintosäännön 30 §: ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät tulee
käsittää myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää
1. Muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevan Vanhus- ja vammaisneuvoston kohdan
2 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaan
muotoon:
Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi vanhus-ja vammaisneuvostoon yhden
jäsenen hyvinvointilautakunnan jäsenistä, joka toimii neuvoston puheenjohtajana.
Kunnanhallitus pyytää vanhusten eri edustajatahoja, seurakuntaa, vanhus- ja
vanhuspalvelujen tuottajan edustajaa sekä vammaisten eri edustajatahoja
nimeämään edustajansa sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat vanhus- ja
vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Vanhus- ja vammaisneuvoston
esittelijä-sihteerinä toimii palvelujohtaja.
2. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon
Keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilöksi hallintopäällikön.
3. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon
Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilöksi päiväkodin johtajan.
4. Poistaa 17 §:ssä olevasta palvelujohtajan päätösvallasta kohdat
5 päättää varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja
9 päättää kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta.
5. Lisätä 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan esi- ja
perusopetukseen oppilaaksi ottamisen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtymisen.
6. Lisätä 17 §:ssä olevaan päiväkodin johtajan päätösvaltaan varhaiskasvatuksen
kokeiluihin osallistumisesta ja kotihoidontuen kuntalisästä päättämisen.
7. Poistaa 17 §:ssä olevan maankäyttöteknikon päätösvallan ja jakaa sen seuraavasti:
osoitejärjestelmän muutoksista päättää ympäristösihteeri
yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta
yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien
jakoperusteiden mukaisesti päättää tekninen johtaja
kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä
päättää tekninen johtaja
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8. Muuttaa hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät käsittämään
myös tiedonhallinnan tehtävät
kunnanhallitus päättää tiedonhallinnan yleisistä periaatteista, kuten vastuista,
valvonnasta ja seurannasta ja hyväksyy tiedonhallintamallin
9. Muuttaa hallintosäännön 30 §:ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan
tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät
tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija huolehtii kunnanhallituksen alaisena
tiedonhallintalaissa määriteltyjen tiedonhallinnan järjestämiseen ja
asianhallintaan liittyvien tehtävien hoidosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.05.2021, § 9
Liitteet

1 Hallintosääntöpäivitys 1.5.2021 lukien.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää
1. Muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevan Vanhus- ja vammaisneuvoston kohdan
2 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaan
muotoon:
Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi vanhus-ja vammaisneuvostoon yhden
jäsenen hyvinvointilautakunnan jäsenistä, joka toimii neuvoston puheenjohtajana.
Kunnanhallitus pyytää vanhusten eri edustajatahoja, seurakuntaa, vanhus- ja
vanhuspalvelujen tuottajan edustajaa sekä vammaisten eri edustajatahoja
nimeämään edustajansa sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat vanhus- ja
vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Vanhus- ja vammaisneuvoston
esittelijä-sihteerinä toimii palvelujohtaja.
2. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon
Keskusvaalilautakunnan vastuuhenkilöksi hallintopäällikön.
3. Muuttaa hallintosäännön 11 §:ssä olevan organisaatiotaulukkoon
Varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilöksi päiväkodin johtajan.
4. Poistaa 17 §:ssä olevasta palvelujohtajan päätösvallasta kohdat
5 päättää varhaiskasvatuksen kokeiluihin osallistumisesta ja
9 päättää kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta.
5. Lisätä 17 §:ssä olevaan peruskoulun rehtorin päätösvaltaan esi- ja
perusopetukseen oppilaaksi ottamisen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtymisen.
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6. Lisätä 17 §:ssä olevaan päiväkodin johtajan päätösvaltaan varhaiskasvatuksen
kokeiluihin osallistumisesta ja kotihoidontuen kuntalisästä päättämisen.
7. Poistaa 17 §:ssä olevan maankäyttöteknikon päätösvallan ja jakaa sen seuraavasti:
osoitejärjestelmän muutoksista päättää ympäristösihteeri
yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta
yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien
jakoperusteiden mukaisesti päättää tekninen johtaja
kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä
päättää tekninen johtaja
8. Muuttaa hallintosäännön 29 §:ssä asiakirjahallinnon tehtävät käsittämään
myös tiedonhallinnan tehtävät
kunnanhallitus päättää tiedonhallinnan yleisistä periaatteista, kuten vastuista,
valvonnasta ja seurannasta ja hyväksyy tiedonhallintamallin
9. Muuttaa hallintosäännön 30 §:ssä asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan
tehtävät käsittämään myös tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät
tiedonhallinnasta vastaava viranhaltija huolehtii kunnanhallituksen alaisena
tiedonhallintalaissa määriteltyjen tiedonhallinnan järjestämiseen ja
asianhallintaan liittyvien tehtävien hoidosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 77,26.11.2020
Tekninen lautakunta, § 4,08.02.2021
Tekninen lautakunta, § 25,15.04.2021
Kunnanhallitus, § 63,26.04.2021
Valtuusto, § 10, 10.05.2021
§ 10
Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
PuuDno-2015-38
Tekninen lautakunta, 26.11.2020, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 §77_Liite1_Osallistumis-ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §77_Liite2_Rakennusjärjestysluonnos 2021.pdf
Rakennusjärjestyksen työryhmä on käynyt uutta rakennusjärjestysluonnosta läpi.
Rakennusjärjestysluonnos on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle.
Rakennusjärjestysluonnokseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta
rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä.
Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan
rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia
isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa
yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut
rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuustaulukkoon on joitakin
muutoksia. Rakennusjärjestykseen esitetyt muutokset ovat
rakennusjärjestysluonnoksessa punaisella tekstillä ja poistetut kohdat sinisellä
tekstillä.
Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.9. -
30.10.2020.
Liitteenä rakennusjärjestysluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Oheismateriaalina ehdotus Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen päivitykseen 2020
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa
rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville 2.12.2020-2.1.2021 ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 08.02.2021, § 4
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Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 §4_Liite1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §4_Liite2_Rakennusjärjestysehdotus 2021.pdf
Rakennusjärjestysluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2020-2.1.2021 välisen ajan.
Rakennusjärjestysluonnoksesta ei ole tullut kirjallisia huomautuksia.
Rakennusjärjestysehdotus on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle.
Rakennusjärjestysehdotukseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta
rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä.
Rakennusjärjestysehdotukseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan
rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia
isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa
yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut
rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuus taulukkoon on tehty joitakin
muutoksia.
Liitteenä rakennusjärjestysehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa
rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville 10.2.-12.3.2021 ajaksi sekä pyytää
rakennusjärjestysehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 15.04.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 §25_Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §25_Liite2_Rakennusjärjestysehdotus2021.pdf
Rakennusjärjestysehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.2.-12.3.2021 välisen ajan.
Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot.
Rakennusjärjestysehdotuksesta saapui lausuntoja viideltä eri taholta.
Rakennusjärjestystyöryhmä piti palaverin lausuntojen tiimoilta ja lisäsi lausunnoista
tarpeellisia kohtia Puumalan kunnan rakennusjärjestykseen.
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Osallistumis-ja arviontisuunnitelma ja rakennusjärjestysehdotus ovat liitteinä ja
lausunnot oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnnahallitukselle että se tekee valtuustolle
seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun
rakennusjärjestyksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 63
Liitteet

1 §63Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §63 Liite 2_Rakennusjärjestys 2021.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan teknisen lautakunnan
päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun
rakennusjärjestyksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.05.2021, § 10
Liitteet

1 §10_Liite 1_ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §10_Liite 2_Rakennusjärjestys 2021.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Puumalan kunnan uusitun
rakennusjärjestyksen.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Olavi Kietäväinen esitti, että rakennusjärjestyksen
liitteessä 1.1.: Rakennusjärjestyksen tavoite-kohdasta poistetaan "pyritään"-sanat.
Valtuutettu Esa Karjalainen kannatti Olavi Kietäväisen tekemää esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että sopiiko kaikille valtuutetuille Kietäväisen
esittämä ehdotus. Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus sopi kaikille
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valtuutetuille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Olavi Kietäväisen esittämällä
muutoksella.
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Kunnanhallitus, § 69,26.04.2021
Valtuusto, § 11, 10.05.2021
§ 11
Kunnanjohtajan johtajasopimus
PuuDno-2020-250
Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Kautonen
harri.kautonen@puumala.fi
kunnanhallituksen pj.
Liitteet

1 § 69_ Johtajasopimus Niina Kuuva.pdf
Kuntalain 410/2015 § 42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen
puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä
hallintosäännössä määrätään.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä
tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat neuvotelleet
johtajasopimuksen sisällöstä. Johtajasopimuksen mukaisesti kunnanjohtajan
virkasuhde alkoi 19.4.2021 toistaiseksi voimassa olevana ja sopimukseen sisältyy
kuuden kuukauden koeaika. Johtajasopimuksessa on sovittu myös erokorvauksesta,
joten sopimuksen hyväksyy valtuusto.
Johtajasopimus on liitteenä.
Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä
esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan
puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj.
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan ja kunnanjohtaja Niina
Kuuvan välisen johtajasopimuksen.

Niina Kuuva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 10.05.2021, § 11
Liitteet

1 Johtajasopimus.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan ja kunnanjohtaja Niina
Kuuvan välisen johtajasopimuksen.

Kunnanjohtaja Niina Kuuva ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 70,26.04.2021
Valtuusto, § 12, 10.05.2021
§ 12
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän
purkautumisen loppuunsaattaminen
PuuDno-2016-114
Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Itä-Suomen päihdehuollon ky - Loppuselvitys liitteineen.pdf
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on
hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan
edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019
vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja
Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä
lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan
välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan Kouvolan, Kuopion ja
Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja
hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7). Sovintoratkaisun keskeinen
sisältö on seuraava:
”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja
kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan
nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän
peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja
hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.”
Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty edellä
mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayhtymän hallitus
päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna valtuuston päätös. Jotta
kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee
käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys.
Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään purkusopimukseen ja
selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan.
Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on
arvio jaettavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana,
jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022.
Kaikkia jäsenkuntia pyydetään käsittelemään ja hyväksymään liitteenä oleva
loppuselvitys 31.5.2021 mennessä sekä lähettämään päätöksestä ote kuntayhtymän
johtaja Maria Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla maria.narhinen@tuustaipale.fi tai
toimisto@tuustaipale.fi
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Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
loppuselvityksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.05.2021, § 12
Liitteet

1 § 12_Liite Kh Itä-Suomen päihdehuollon ky - Loppuselvitys liitteineen.pdf
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
loppuselvityksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 71,26.04.2021
Valtuusto, § 13, 10.05.2021
§ 13
Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut touko-elokuu 2021
PuuDno-2018-197
Kunnanhallitus, 26.04.2021, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa
kokousaikataulut touko-elokuulle 2021.
Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto
kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo
sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai
vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”
Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous
pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse ko.
toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kokoontua touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei
kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja
järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:
17.5.2021 aiemmin päätetty kunnanhallituksen kokous siirretään pidettäväksi
31.5.2021.
21.6.2021
9.8.2021
30.8.2021
Kokoukset aloitetaan klo 16.00, ellei toisin sovita.
Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei
valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää
kokousta myös muuna ajankohtana:
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17.6.2021 (tilinpäätös)
16.8.2021
Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita. Mahdollisista muista valtuuston
seminaareista päätetään erikseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että 17.6.2021 pidettäväksi merkitty
tilinpäätösvaltuusto pidetään 14.6.2021.

Valtuusto, 10.05.2021, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei
valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää
kokousta myös muuna ajankohtana:
14.6.2021 (tilinpäätös)
16.8.2021
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§8, §9, §10, §11, §12
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
§5, §6, §7, §13
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

