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§ 41
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään
neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on
lähetetty sähköisesti 9.9.2020.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä.
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§ 42
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 16.9.2020 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Pirkko Ihanamäki.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 44
Laura Pitkosen, Jorma Virran, Laura Penttisen ja Pirkko Ihanamäen valtuustoaloite
lastenvaalien järjestämisestä kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021
PuuDno-2020-40
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Laura Pitkonen, Jorma Virta, Laura Penttinen ja Pirkko Ihanamäki ovat tehneet
2.3.2020 valtuustoaloitteen lastenvaalien järjestämisestä kuntavaalien yhteydessä
vuonna 2021:
"Puumalan kunta on ottanut viime vuosina merkittäviä askeleita kohti lapsi- ja
perheystävällisempää kuntaa. Lisäksi osallisuuden vahvistaminen on ollut hyvin
keskeinen aihe keskusteluissa ja strategioissa.
Luonnollisena jatkumona esitämme aloitteeen, että Puumalassa järjestetään
ensimmäiset lastenvaalit kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021.
Lastenvaaleilla on tärkeä rooli demokratiakasvatuksessa sekä osallisuuden
vahvistamisessa. Äänestämisestä tehdään positiivinen ja merkityksellinen kokemus
heti lapsesta lähtien kun tämä voi käydä äänestämässä yhdessä vanhempiensa
kanssa.
Lastenvaaleilla voidaan parhaimmassa myötävaikutuksessa jopa ehkäistä
syrjäytymistä ja passiivisuutta, jotka ovat aikamme suuria haasteita. Tavoitteenamme
on, ettei yksikään nuori jää äänestämättä siksi, ettei koe sillä olevan merkitystä.
Lastenvaaleja järjestettiin joissain kunnissa ja kaupungeissa jo eurovaalien aikaan.
Nuorten kauppakamari ja Kuntaliitto kannustavat yhä useampia kuntia mukaan.
Lastenvaalien järjestäminen tukee erinomaisesti Puumalan Lapsiystävällisen kunta -
tunnuksen hakemista."
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 lähettää aloitteen palvelujohtajan
valmisteltavaksi.
Porin kaupunki on kuntavaaleista 2017 lähtien järjestänyt vaalien yhteydessä lasten
vaalin, jossa oikean äänestyspaikan yhteydessä on omatoiminen lasten vaalipiste,
jossa lapsi voi äänestää vanhemman tai muun aikuisen opastuksella. Lapsi saa täyttää
äänestyslipukkeen ja tiputtaa sen lasten omaan vaaliuurnaan.
Lasten vaalit laajenivat ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi
europarlamenttivaaleissa 2019. Lasten vaaleissa äänestettiin yli 140 paikassa, jotka
sijaitsivat noin 40 eri kunnassa. Ehdokkaina oli kuusi erilaista eläintä, joilla kaikilla oli
omat vahvuutensa. Virallisen vaalipaikan yhteyteen järjestettiin omatoiminen lasten
vaalipiste kaupungin/kunnan valinnan mukaan joko ennakkoäänestyksen aikana tai
varsinaisena vaalipäivänä. Lasten vaaleja koordinoivat yhdessä Porin kaupunki,
Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Kuntaliitto.
Kuntaliiton tiedotteen mukaan keväällä 2021 toteutettavien kuntavaalien yhteydessä
järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Lasten vaalit toteutetaan yhteistyössä
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Kuntaliiton, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n ja Porin kaupungin kanssa. Kolmesti
Porissa järjestetyt Lasten vaalit ovat keränneet valtavasti positiivista palautetta, ja
viesti menestyksekkäästä ideasta on kiirinyt muihinkin kuntiin. Lasten vaalien
tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta.
Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Aikuisten
äänestäessä myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tapoihin yhdenvertaisesti – äänestämällä. Huomionarvoista Lasten vaaleissa on, että
vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunta osallistuu lasten vaaleihin
kuntavaaleissa 2021. Hyvinvointilautakunta päättää nimetä lasten vaalien
valmistelijoiksi palvelujohtajan ja vapaa-aikasihteerin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palvelujohtaja, vapaa-aikasihteeri, kunnanhallitus, aloitteen tekijät
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§ 45
Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2019-2020 arviointi
PuuDno-2020-11
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Yhtenäiskoulun lv 2019-2020 arviointiraportti, liite
Puumalan yhtenäiskoulu on tehnyt lukuvuodesta 2019-2020, sen tavoitteista ja niiden
toteutumisesta väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin
toukokuussa. Lukuvuosiarvioinnin tulokset käytiin henkilökunnan kanssa läpi
elokuussa suunnittelupäivien yhteydessä, koska keväällä 2020 ei ollut korona-
varotoimenpiteiden vuoksi mahdollista järjestää arviointitilaisuutta. Arviointeihin
osallistuivat sekä opettajat että koulunkäynninohjaajat.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun
lukuvuoden 2019-2020 arvioinnin tietoonsa saatetuksi. Lisäksi hyvinvointilautakunta
päättää kiittää yhtenäiskoulua kuntastrategian ja sen hyvinvointipalvelujen
toimeenpano-ohjelman mukaisesta toiminnasta sekä koronaepidemian aiheuttaman
poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen hyvästä toteutuksesta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulun rehtori

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.09.2020

5/2020

9 (24)

§ 46
Kesän 2020 leikkipuistotoiminnan toteutuminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
PuuDno-2016-61
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalassa järjestettiin hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti ajalla 6.
-30.7.2020 leikkipuistotoimintaa 1.-3. -luokkalaisille kolmena päivänä (tiistai,
keskiviikko, torstai) viikossa klo 10-13. Leikkipuistotoiminnan vastuuhenkilönä oli
päiväkodin johtaja ja ohjaajina kaksi koulunkäynninohjaajaa. Jokaisena
toimintapäivänä osallistujille tarjottiin ilmainen lounas.
Toimintaan osallistui kaikkiaan 17 lasta. Päivittäin osallistujia oli 4-10.
Toiminnan sisältöinä olivat erilaisia pelit ja leikit, lukeminen, piirtäminen, maalaus,
askartelu, vapaa leikki ja retki. Toimintaa järjestettiin aamu- ja iltapäivätoiminnan
tiloissa, lähiliikuntapaikalla koulun pihalla, urheiluhallissa ja urheiluhallin
leikkipuistossa.
Lasten ja perheiden palaute:
Toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.
Ohjattua ja omaa aikaa oli riittävästi.
Leikit ja askartelut olivat kivoja.
Ruokailu koettiin hyvänä.
Toimintapäivän aloitus klo 10 koettiin sopivaksi.
Päivän kestoksi toivottiin neljää tuntia.
Toiminnan voisi aloittaa aikaisemmin jatkuen heinäkuun loppuun saakka.
Ohjaajat koettiin ihaniksi, ystävällisiksi, positiivisiksi ja ymmärtäväisiksi.
Toiminnan aikana oli kiva tutustua uusiin lapsiin.
Toivottiin, että toimintaa jatkuu ensi kesänä.
Ohjaajien ajatuksia mahdollisien tulevien kesien toiminnasta:
Ohjaajilla tulee olla enemmän suunnitteluaikaa ennen toiminnan alkamista sekä
toiminnan aikana.
Toiminta voisi alkaa heti juhannuksen jälkeen.
Imoittautumiset toimintaan tulee olla hyvissä ajoin ennen toiminnan alkua.
Osallistujien ikähaitari voisi olla liukuva 0.-3. -luokkalaiset (vähintään esikoulun
käynyt).
Toiminta kolmena päivänä viikossa on sopiva.
Toiminnan alettua huoltajat muistaisivat ilmoittaa hyvissä ajoin, minä päivinä
lapsi on mukana toiminnassa, jottei tulisi ruokahävikkiä.
Toiminnan markkinointiin ja eri yhteistyötahoihin kiinnitettävä enemmän
huomiota (esim. Rantapappilan asiakkaiden lapset, kesäauto, tennis, jalkapallo)
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kesän 2020
leikkipuistotoiminnan toteutuksen ja palautteen ja kiittää päiväkodin johtajaa ja
koulunkäynninohjaajia hyvin onnistuneesta toiminnan toteutuksesta.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa palvelujohtajan yhdessä päiväkodin
henkilöstön, peruskoulun rehtorin ja koulunkäynninohjaajien kanssa suunnittelemaan
toiminnan jatkamista myös tulevina kesinä huomioiden lasten, perheiden ja ohjaajien
palautteet.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palvelujohtaja, päiväkodin johtaja, peruskoulun rehtori
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§ 47
Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportti I/2020
PuuDno-2020-16
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportti I/2020, liite
Salassa pidettävä, (JulkL 24 § 15. kohta)
Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee
raportoida ao. lautakuntaa.
Sisäisen valvonnan raportti I/2020 on liitteenä.
Liitteet ovat salaisia (julkisuuslaki 24 § 15 mom.: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen
liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen
tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan
vahinkoa osaan osalliselle).

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan
raportin I/2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 114,17.08.2020
Valtuusto, § 31,24.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 48, 14.09.2020
§ 48
Vuoden 2020 hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi
PuuDno-2020-11
Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2020.pdf
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Puumalan väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt edelleen nopeasti, noin 5
prosenttiyksikköä vuodessa. Eläkeikään (65 vuotta) siirtyviä on vuosittain n. 50-60
henkeä, kun taas 15 vuotta täyttäviä on vain noin neljäsosa tästä määrästä. Kuitenkin
työllisten osuus väestössä on kehittynyt myönteisesti. Vieraskielisten osuus on
kasvanut maltillisesti. Lapsiperheiden suhteellinen osuus perheistä on pienentynyt
hieman, ja on verrokkijoukon pienin. Positiivista kehitystä on tapahtunut väestön
koulutustasossa, joka on kasvanut eniten. Nettomuutto kääntyi v. 2019 negatiiviseksi.
Tulotaso on kuntalaisilla kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on parantunut. Tästä
johtuen myös tuloerot (GINI-kerroin) ovat kasvaneet. Toimeentulotukea saaneiden
työikäisten määrä on kuitenkin myös kasvanut. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä
on pienentynyt viime vuosina.
Lapsiperheiden suhteellinen osuus on pysynyt matalana, mutta pienentynyt viime
vuosina (2018, 2019) hitaammin kuin verrokkikunnissa. Syntyneiden määrä on pysynyt
pienenä. VV. 2017-2019 muuttotase on alle 15-vuotiaiden lasten osalta yhden hengen
verran muuttovoittoinen.
Yksinhuoltajaperheiden suhteellinen osuus ei ole enää kasvanut, mutta on silti
verrokkikuntiin nähden edelleen korkea, lähes 25 %.
Pitkäaikaistyöttömiä (yli 12 kk työttömyys) oli kesäkuussa 2020 Puumalassa 21
henkilöä. Määrä on kolmen vuoden tarkastelujaksolla puolittunut, joten kehitys on
ollut erittäin myönteistä, ja myös suhteellinen osuus työttömyydestä on pienentynyt,
ollen silti vertailujoukossa korkea.
Ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen palvelurakenne vaikuttaa kehittyneen
tasapainoisesti. Väestörakenne huomioiden ei ole havaittavissa selkeää ali- tai
ylihoitoa.
Työikäisten mielenterveyssairaudet ovat myös kasvaneet, joskin eivät ole vielä
poikkeuksellisen korkeat. Sen sijaan ikäihmisten psyykkisten sairauksien osalta kehitys
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on ollut edelleen huonoa: lääkehoitoa ja myös laitoshoitoa saaneiden määrä on
kasvanut ja on myös erityisen korkea. Tämän kehityksen pysäyttäminen tulee ottaa
erityishuomion kohteeksi välittömästi.
Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrässä on v. 2019 osalta tilastointivirhe, mutta
määrä on silti säilynyt korkeana, mitä tukee myös v. 2020 alkanut varhaiskasvatuksen
maksuttomuus.
Valtuuston vuonna 2017 hyväksymä hyvinvointisuunnitelma löytyy osoitteesta:
https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_2882017
/Puumalan_kunnan_hyvinvointikertomus_ja_s(1079)
Hyvinvointikertomus liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi valtuusto päättää täydentää vuonna 2017 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja
nostamalla uudeksi tavoitteeksi ikäihmisten mielenterveyttä tukevien palvelujen ja
toimien parantamisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 24.08.2020, § 31
Liitteet

1 Liite§31_Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2020.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi valtuusto päättää täydentää vuonna 2017 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja
nostamalla uudeksi tavoiteeksi ikäihmisten mielenterveyttä tukevien palvelujen ja
toimien parantamisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 14.09.2020, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2020, liite
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen ja
hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 49
Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arvionti 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kuntien peruspalvelut ovat Suomessa tulevina vuosina murroksessa väestön
ikärakenteen muutoksen, syntyvyyden laskun, kustannusten kasvun, alueellisen
eriytymisen ja kaupungistumisen myötä. Keskeinen kysymys on, kuinka
peruspalvelujen ja yleensäkin julkisten palvelujen tasapuolinen saatavuus turvataan
kaikille? Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, liikunta,
kirjastot, nuorisotoimi, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi? Näihin pyrkii
vastaamaan vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.
Arvioinnin keskeisimmät tulokset:
1. Arvioinnissa selvitettiin, missä laajudessa viittomakieliset ja kuurojen
vanhempien kuulevat lapset (myöh. coda-lapset) osallistuvat
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Suomesta puuttuu yhtenäinen rekisteri
viittomakieltä käyttävistä henkilöistä ja lisäksi aiheesta saatavissa oleva
tilastotieto on pirstaleista, arvioihin perustuvaa ja epävarmaa.
Varhaiskasvatukseen Manner-Suomessa osallistui 30 ja esiopetukseen 15
viittomakieltä käyttävää lasta. Coda-lasten vastaavat luvut ovat 31 ja 8.
2. Sijoitettujen lasten opetuksen ongelmat liittyvät muun muassa lisääntyneeseen
erityisen tuen tarpeeseen ja tiedonkulun puutteisiin. Opetuksen järjestämisessä
on parannettavaa. Ongelmat näiden lasten opetuksessa liittyvät oppilashuoltoon
ja erityisen tuen saamiseen.
3. Vaikka kirjastojen e-aineistot ovat lisääntyneet ja verkkopalvelut kasvaneet,
tarvitaan kirjastotilaa perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi yhä enemmän myös
oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä
yhteiskunnallisen kulttuurisen vuoropuhelun edistämiseen. Kirjastotilojen
muunneltavuus onkin entistä tärkeämpää.
4. Kulttuuripalvelujen tarjonta oli vaihtelevaa. Lähes kaikissa kunnissa oli tarjolla
kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta ja muuta
kulttuuriharrastustoimintaa sekä kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän
taiteen esityksiä. Pysyvää ja ammatillista toimintaa järjestivät lähinnä
kaupunkimaiset kunnat. Ne myös kokivat toteuttavansa hyvin laissa kuntien
kulttuuritoiminnasta manittuja tehtäväalueita. Kulttuuripalvelujen resurssit
monessa kunnassa ovat kuitenkin niukat.
5. Valtaosa alle 29-vuotiaille nuorille suunnatuista palveluista toimii hyvin. Palvelut
on kuitenkin järjestetty hyvin eri tavoin ja erilaisin resurssein.
Mielenterveyspalvelut ja julkinen liikenne nousivat esiin riittämättömimpinä
nuorille kohdistetuista palveluista. Heikko julkinen liikenne vaikuttaa kaikkialla
nuorten palvelujen saatavuuteen.
6. Keskeisten liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön sijaintiin on hyvä, mutta
niiden saavutettavuudessa on alueellisia eroja. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen
saavutettavuus on parantunut. Kunnallisten liikuntapaikkojen esteettömyydessä
on vielä parannettavaa.
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7. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään yhä enemmän ja eläinten terveyden valvonta
muuttaa luonnettaan. Kattaville eläinlääkäripalveluille on kysyntää etenkin
lemmikinomistajien keskuudessa.
8. Kiireelliset pelastustehtävät hoituivat yleisesti ottaen nopeasti. Haasteita
avunsaannissa on lähinnä isoissa kaupungeissa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä aluehallintovirastojen peruspalvelujen
arvioinnin 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 50
Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.7.2020
PuuDno-2020-15
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1-7/2020, liite
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma
ajalta 1.1.- 31.7.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen
vertailuprosentti on 58,33.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 47,33 %
talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2020
talousarvio näyttäisi alittuvan 18,86 %. Tähän on vaikuttanut koronaepideman
aiheuttamat poikkeusolot.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman
ajalta 1.1.- 31.7.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 51
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 2.6.-7.9.2020:

Markkinointipäällikkö
Yleinen päätös:
§ 2 Kulttuuripalvelujen kohdeavustus/ Kalevalaiset Naiset ry, 24.06.2020
Palvelujohtaja
§ 7 Yhtenäiskoulun perusopetuksen viikkotuntimäärä lukuvuonna 2020-2021,
15.06.2020
Vapaa-aikasihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Liikunnanohjaajan valinta, 18.08.2020
§ 6 Etsivän nuorisotyöntekijän sijaisuus, 31.08.2020
Yleinen päätös:
§ 10 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Viri ry, 18.08.2020
§ 11 Tehtäväkohtainen palkka/liikunnanohjaaja, 18.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 52
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 17.6.2020 erityisavustusta esi- ja
perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen
ajalle 2020-31.12.2021: 22 000 € + kunnan omarahoitus 5 500 €. Avustusta
voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien
jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 3.7.2020 erityisavustusta
varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021: 20 000 € + kunnan omarahoitus 1 053 €.
Avustusta voidaan käyttää tukitoimien tehostamiseen ja tuen järjestämiseen
sekä perheiden ja moniammatillisen toimijaverkon kanssa tehtävän yhteistyön
tehostamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 3.7.2020 erityisavustusta esi- ja
perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen ajalla 1.8.2020-31.7.2021: 24 156 € + kunnan omarahoitus 1 272
€. Avustusta voidaan käyttää tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen
sekä muun tuen järjestämiseen.
Hakemus opetushallitukselle koulun kerhotoiminnan tukemiseksi lukuvuonna
2020-2021. Kustannukset 28 500 €, haettava avustus 19 950 €, kunnan
omarahoitus 8 550 €.
Valtiovarainministeriön muutospäätös 7.8.2020 kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020: alkuperäinen valtionsouus 7 308 013 €, uusi
valtionosuus 7 580 934 €, muutos +272 921 €. Muutos johtuu kuntien
digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisen vuoksi tehtävän
valtionosuuden vähennyksen pienentämisestä, iäkkäiden henkilöiden
tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta
henkilöstömitoituksesta aiheutuvien kutannusten korvaamisesta sekä
koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle valtionavustuksen käytöstä Kunnan
Puumala -hankkeeseen ajalla 1.1.-30.6.2019: toteutuneet kustannukset 20
205,77 €, valtionavustus 10 000 €.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 4.9.2020 valtionavustusta 15 000 €
etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.1.-31.12.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
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§ 53
LISÄPYKÄLÄ: Taiteen perusopetuksen/tanssi yhteistyösopimus lukuvuodelle 2020-2021
PuuDno-2018-170
Valmistelija / lisätiedot:
Anni Riikka Leskinen
anniriikka.leskinen@puumala.fi
peruskoulun rehtori
Puumalan kunnassa on tarjottu tanssin perusopetusta yli 40 vuotta. Kunta on koko
toiminnan ajan osallistunut oppilaiden lukukausimaksuihin sekä opettajan
matkakustannuksiin ja näin tukenut ja kannustanut vahvasti lasten ja nuorten
tavoitteellista ja laadukasta tanssiharrastusta.
Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen tanssin perusopetuksen Puumalassa on järjestänyt
Etelä-Savon Tanssiopisto, jonka kanssa kunnalla oli määräaikainen yhteistyösopimus
ko. lukuvuodelle.
Peruskoulun rehtori on neuvotellut tanssin perusopetuksen järjestämisestä Etelä-
Savon Tanssiopiston kanssa Puumalassa edelleen. Etelä-Savon Tanssiopisto on
halukas järjestämään tanssiopetusta myös lukuvuonna 2020-2021 sekä kehittämään
tanssin harrastamista Puumalassa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hankkia tanssin perusopetuksen Etelä-Savon
Tanssiopistolta lukuvuonna 2020-2021. Kunta osallistuu oppilaiden
lukukausimaksujen kustannuksiin 25,00 e/oppilas/lukukausi sekä opettajan
matkakustannuksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Tanssiopisto, peruskoulun rehtori
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Muutoksenhakukielto
§41, §42, §43, §45, §47, §48, §49, §50, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§44, §46, §53
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 Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään
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 tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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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

