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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipalvelupisteessä torstaina
26.4.2018 klo 9.00 – 15.00 ja julkaistaan kunnan www.sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§6
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 103 § mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla)
17.4.2018 ja Puumala-lehdessä 19.4.2018.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla sekä postitse 17.4.2018
valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus.

Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Keijo Montonen, Olli
Luukkonen, Paavo Kyhyräinen ja Pentti Lautala olivat ilmoittaneet esteestä
osallistua valtuuston kokoukseen, ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu
varavaltuutetut Pirkko Ihanamäki, Jukka Pitkonen ja Tiina-Lipo Lempiäinen.
Todettiin, että nimehuudossa oli paikalla 17 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§7
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkoa 25.4.2018 ja se on
nähtävänä asiointipalvelupisteessä torstaina 26.4.2018 sekä Kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Luukkonen ja
Heikki Hupli.
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Hyvinvointilautakunta, § 22, 19.03.2018
Kunnanhallitus, § 33, 26.03.2018
Valtuusto, § 8, 23.04.2018
§8
Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran muuttaminen
matematiikan lehtorin viraksi
PuuDno-2018-73
Hyvinvointilautakunta, 19.03.2018, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Anni Riikka Leskinen
anniriikka.leskinen@puumala.fi
peruskoulun rehtori
Puumalan yhtenäiskoulussa on peruskoulun matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtorin virka. Perusopetuksen tuntijaon mukaan matematiikkaa
on yläluokilla 11 vuosiviikkotuntia, fysiikkaa 3,5 vuosiviikkotuntia ja kemiaa
samoin 3,5 vuosiviikkotuntia. Kaikissa opetettavissa aineissa vaaditaan
kelpoisuusehtojen mukaan aineopintojen laajuinen oppimäärä. Tämä aiheuttaa
sen, että tällaiseen yhdistelmävirkaan on vaikeaa saada kelpoisuusehdot
täyttävä opettaja. Virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää opettajaa.
Ratkaisu tilanteeseen olisi virkanimikkeen muuttaminen matematiikan
lehtoriksi, joka opettaisi myös fysiikkaa ja kemiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee
valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää muuttaa peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin viran peruskoulun matematiikan lehtorin viraksi 1.8.2018 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.03.2018, § 33
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan
tekemän päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää muuttaa peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin viran peruskoulun matematiikan lehtorin viraksi 1.8.2018 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 (19)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
23.04.2018

2/2018

Valtuusto, 23.04.2018, § 8
Ehdotus
Valtuusto päättää muuttaa peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin viran peruskoulun matematiikan lehtorin viraksi 1.8.2018 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 20, 16.03.2018
Kunnanhallitus, § 34, 26.03.2018
Valtuusto, § 9, 23.04.2018
§9
Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2018-2021
PuuDno-2017-220
Tekninen lautakunta, 16.03.2018, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma.pdf
Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.11.2017 §:ssä 192 nimennyt työryhmän,
joka valmistelee kunnan maa-ja asuntopolitiikan ohjelman.
Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee
maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelma antaa tietoa
kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajalle,
maanomistajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin.
Maapolitiikan tavoitteia ovat mm. hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen
turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen sekä
yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.
Hyvinhoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle.
Asuntotuotannossa markkinaehtoisuus lisääntyy ja valtion tuki
asuntotuotannossa on vähenemässä. Valtion tukema asuntotuotanto ohjautuu
herkästi kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.
Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa
valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan
linjausten tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että se hyväksyy maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2018 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.03.2018, § 34
Liitteet

8 (19)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
23.04.2018

2/2018

1 MaaJaAsuntopoliittinenOhjelma2018-2021.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan teknisen lautakunnan
tekemän päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2018 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 23.04.2018, § 9
Liitteet

1 MaaJaAsuntopoliittinenOhjelma2018-2021.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 20182021.
Keskustelun kuluessa valtuuston II vpj. Martti Laine esitti, että seuraavat maaja asuntopoliittisen ohjelman Maapolitiikan tavoitteet -luvussa (s. 10) mainitut
selvitykset toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä:
•
•

Kirkonkylän asemakaava-alueen tiivistämistä tutkitaan ainakin ns.
Kanttorilanrannan alueella.
Keskusta-alueella tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan edistetään
kaavamuutoksilla entisen luotsiaseman alueen kehittämistä sekä
kerrostalorakentamista korttelissa 3.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä esitystä ei kannatettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttin.
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Kunnanhallitus, § 54, 16.04.2018
Valtuusto, § 10, 23.04.2018
§ 10
Kuntastrategia vuosille 2018-2025
PuuDno-2018-8
Kunnanhallitus, 16.04.2018, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden
hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen
arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Pylälän 110 mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja
talouden tavoitteet. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston
toimikaudessa.
Puumalan kuntastrategiaa on tehty kahdessa osassa. Joulukuussa 2017
kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian arvot, vision, painopisteet ja
tavoitteet osana talousarvion käsittelyä. Samalla päätettiin, että toimenpiteiden
ja mittareiden osalta valmistelu jatkuu keväällä 2018.
Puumala – Saimaan kirkkain tähti -kuntastrategia on laadittu aikajänteelle
2018-2025. Strategia pohjautuu yhteisille arvoille, jotka ohjaavat
kunnan ja luottamushenkilöiden toimintaa. Puumalan kunnan arvot
ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, positiivisuus, tasa-arvoisuus ja
yhteistyökykyisyys.
Puumalan kunnan visio vuoteen 2025 on ”Saaristokunta Puumala 2025
on uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen kunta, joka on hyvinvoivien
ihmisten koti Saimaalla”.
Visiota kohti suunnataan strategian avulla, mikä rakentuu viiden painopisteen
varaan. Painopisteet ovat Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, laatuasuminen
ja hyvinvointi. Jokaisen painopisteen kehittämiselle on asetettu tavoitteet,
toimenpiteet ja mittarit.
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Puumalan kuntastrategia vuosille 2018-2025 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavan
päätösehdotuksen:
Valtuusto hyväksyy Puumalan kunnan kuntastrategian vuosille 2018-2025.

Keskustelun kuluessa Keijo Montonen ehdotti seuraavaa liitteessä olevaa
kohtaa poistettavaksi:
3.2 Yrittäjyys-painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mittari;
Tavoite 1: Kunta on vahva kumppani yritysten perustamisen, kasvun ja
liiketoiminnan tukemisessa;
Toimenpiteet: Kunnalla on täysiaikainen elinkeinokehittäjä, joka toimii tukena
uuden yrityksen perustamisessa, toiminnassa ja kasvussa.
Esitystä ei kannatettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 23.04.2018, § 10
Liitteet

1 Strategia 2018-2025_FINAL.pdf
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy Puumalan kunnan kuntastrategian vuosille 2018-2025.
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen esitti
muutosta kuntastrategialiitteen seuraavaan kohtaan:
3.2. Yrittäjyys-painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit;
Tavoite 1: Kunta on vahva kumppani yritysten perustamisen, kasvun ja
liiketoiminnan tukemisessa;
Toimenpide: Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille työnantajille maksettavaa
kesätyöpaikkatukea nostetaan 180 eurosta 360 euroon.
Harri Kautonen esitti, että em. toimenpiteeseen lisätään: "Tukea maksetaan
enintään 720 euroa / yritys. Tuki myönnetään puumalalaisen koululaisen,
opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta valmistuneen työllistämiseen
kesäajalle."
Valtuutettu Seija Ikonen kannatti Kautosen tekemää esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, että hyväksyykö valtuusto yksimielisesti Harri
Kautosen tekemän esityksen.
Valtuutetut Antti Kasanen ja Olavi Kietäväinen ilmoittivat olevansa eri mieltä
asiasta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, valtuusto äänestää asiasta. Puheenjohtaja
teki äänestysehdotuksen. Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa
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kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Harri Kautosen
ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Antti Kasanen, Asko Luukkonen, Elisa
Lempiäinen, Heikki Hupli, Laura Penttinen, Laura Pitkonen, Martti Laine, Olavi
Kietäväinen, Tiina Lipo-Lempiäinen) ja 11 EI-ääntä (Annukka Hämäläinen, Erkki
Luukkonen, Esa Karjalainen, Harri Kautonen, Irja Piskonen, Jorma Virta, Minna
Korhonen, Pirkko Ihanamäki, Jukka Pitkonen, Seija Ikonen ja Unto Pasanen).
Valtuusto hyväksyi äänin 9 (JAA) - 11 (EI) Harri Kautosen tekemän ehdotuksen.

Valtuutettu Laura Pitkonen esitti Irja Piskosen kannattamana, että
kuntastrategialiitteeseen tehdään vanhus- ja vammaisneuvoston 18.4.2018
antaman lausunnon pohjalta muutokset seuraaviin kohtiin:
3.4 Hyvinvointi-painopiste
Tavoite 1: Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
•

Tavoitteen toimenpiteisiin lisätään: "Iäkkäille pariskunnille
annetaan huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi
yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan ja
kunnan kanssa."

Tavoite 3: Kiusaamiseen puututaan välittömästi
•

Toimenpide: "Toteutetaan lapsen tai nuoren lähipiirille suunnattu
”huolipalvelu", jossa voi ilmoittaa kiusaamisepäilystä". Edellä
mainittu toimenpide muutetaan muotoon "Toteutetaan
kuntalaisille suunnattu ”huolipalvelu”, jossa voi ilmoittaa
kiusaamisepäilystä".

3.5. Laatuasuminen-painopiste
Tavoite 3: "Asuinympäristöt ovat turvallisia, terveellisiä ja yhteisöllisiä."
muutetaan muotoon "Asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä
ja yhteisöllisiä."
Lisäksi tavoitteeseen 3 lisätään seuraava toimenpide: "Kunnalla on turvalliset
ja terveet kiinteistöt".
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, hyväksyykö valtuusto yksimielisesti
Laura Pitkosen tekemät esitykset. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Laura
Pitkosen tekemät esitykset.
Päätös
Valtuusto hyväksyi Puumalan kunnan kuntastrategian vuosille 2018-2025
päätösehdotuksessa esitetyillä muutoksilla.
Lisäksi valtuusto hyväksyi äänin 9 (JAA) - 11 (EI) Harri Kautosen tekemän
ehdotuksen, jonka mukaan Yrittäjyys-painopisteen tavoitteen 1
toimenpiteeseen "Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille työnantajille maksettavaa
kesätyöpaikkatukea nostetaan 180 eurosta 360 euroon" tehdään seuraava
lisäys: "Tukea maksetaan enintään 720 euroa / yritys. Tuki myönnetään
puumalalaisen koululaisen, opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta
valmistuneen työllistämiseen kesäajalle."
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Kunnanhallitus, § 55, 16.04.2018
Valtuusto, § 11, 23.04.2018
§ 11
Rakennuskielto Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava / Reposaari 623-420-2-26
PuuDno-2018-86
Kunnanhallitus, 16.04.2018, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 Liite_rakennuskielto.pdf
Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 27 myöntänyt poikkeamisluvan lomaasunnon rakentamiseksi kiinteistölle Reposaari 623-420-2-26. Poikkeamislupa
on myönnetty siksi, että kiinteistöllä olevaa Lietvesi – Suur-Saimaan
osayleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa on ollut tarpeen
siirtää saimaannorpalle aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Poikkeamislupa on
lainvoimainen, ja kohteelle on 23.3.2018 myönnetty rakennuslupa 18-45.
Poikkeamisluvan mukaisen rakentamisen ehtona on, että nykyinen kaavan
mukainen rakennuspaikka täytyy asettaa rakennuskieltoon ja muuttaa kaavaa
jossain vaiheessa vastaamaan nyt syntyvää ratkaisua.
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §: Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen
on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä
tarkoitetun toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat
voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta
voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen
vielä enintään viidellä vuodella.
Ote yleiskaavakartasta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva
Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan
päätösehdotuksen:
Valtuusto laittaa vireille yleiskaavamuutoksen kiinteistöllä 623-420-2-26
sekä määrää MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kiinteistöllä olevalle
lomarakennuspaikalle karttaliitteen mukaisesti. Rakennuskielto on voimassa
viisi vuotta valtuuston päätöksen voimaan tulosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 23.04.2018, § 11
Liitteet

1 Liite_rakennuskielto.pdf
Ehdotus
Valtuusto laittaa vireille yleiskaavamuutoksen kiinteistöllä 623-420-2-26
sekä määrää MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kiinteistöllä olevalle
lomarakennuspaikalle karttaliitteen mukaisesti. Rakennuskielto on voimassa
viisi vuotta valtuuston päätöksen voimaan tulosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 (19)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
23.04.2018

2/2018

Hallintovalitus
§11
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 63 §:n mukaisesti
yleisesti nähtävillä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus 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.
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.

15 (19)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
23.04.2018

2/2018

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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys
valitusajan alkamisesta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
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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Kunnallisvalitus
§8, §9, §10
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.
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
§6, §7
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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