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Saapuvilla olleet jäsenet
Unto Pasanen, puheenjohtaja
Erkki Luukkonen, 1. varapuheenjohtaja
Annukka Hämäläinen
Antti Kasanen
Asko Luukkonen
Esa Karjalainen
Harri Kautonen
Heikki Hupli
Irja Piskonen
Jorma Virta
Keijo Montonen
Laura Penttinen
Laura Pitkonen
Minna Korhonen
Olavi Kietäväinen
Paavo Kyhyräinen
Pentti Lautala
Seija Ikonen
Pirkko Ihanamäki, varajäsen
Tiina Lipo-Lempiäinen, varajäsen
Jukka Pitkonen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, sihteeri
Anne Julin, palvelujohtaja, vs. kunnanjohtaja
Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Kalle Luukkonen, nuorisovaltuuston edustaja
Poissa

Martti Laine, 2. varapuheenjohtaja
Elisa Lempiäinen
Olli Luukkonen

Allekirjoitukset

Unto Pasanen
Puheenjohtaja

Annakaisa Arilahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.10.2017

11.10.2017

Jukka Pitkonen

Keijo Montonen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnatalon yhteispalvelupisteessä torstaina
12.10.2017 klo 9.00 - 15.00 ja julkaistaan kunnan www. sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
09.10.2017

6/2017

4 (17)

§ 57
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)
3.10.2017 ja Puumala-lehdessä 5.10.2017.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolooikeus sähköpostilla sekä postitse 3.10.2017.
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Elisa Lempiäinen
ja Olli Luukkonen sekä valtuuston II varapuheenjohtaja Martti Laine
olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän
varajäsenikseen oli kutsuttu varavaltuutetut Pirkko Ihanamäki, Jukka Pitkonen
ja Tiina Lipo-Lempiäinen.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 18 varsinaista valtuutettua ja 3
varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
09.10.2017

6/2017

5 (17)

§ 58
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkoa 11.10.2017 ja se on
nähtävänä yhteispalvelupisteessä torstaina 12.10.2017 sekä Kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Pitkonen ja
Keijo Montonen.
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Kunnanhallitus, § 159, 02.10.2017
Valtuusto, § 59, 09.10.2017
§ 59
Kunnanjohtajan sijaisen vaali
PuuDno-2017-4
Kunnanhallitus, 02.10.2017, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti, Anne Julin
Valtuusto myönsi kokouksessaan 28.8.2017 § 49 kunnanjohtaja Matias
Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019.
Kunnanjohtajan viransijaisuuden hakuilmoitus julkaistiin sanomalehdissä:
Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Länsi-Savo sekä Puumala-lehti. Lisäksi hakuilmoitus
julkaistiin Kuntalehdessä. Ilmoitus oli myös työvoimahallinnon sivuilla, kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Viransijaisuuden hakuaika päättyi
11.9.2017 klo 15.00.
Kunnanhallitus nimesi valmistelemaan kunnanjohtajan viransijaisuuden
täyttämistä haastatteluryhmän seuraaavassa kokoonpanossa: Valtuuston
puheenjohtaja Unto Pasanen, valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen,
valtuuston II varapuheenjohtaja Martti Laine, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Harri Kautonen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montonen,
kunnanhallituksen jäsen Anttti Kasanen ja Laura Pitkonen, valtuutettu Olavi
Kietäväinen sekä palvelujohtaja Anne Julin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi
ryhmän puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja sihteeriksi
hallintopäällikön.
Valtuusto päätti 28.8.2017 § 50, että kunnanjohtajan viransijaiselta
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä
kunnallishallintoon.
Varsinaisen hakuajan aikana virkaa haki 16 henkilöä, joista kahdella ei ole
vaadittua kelpoisuutta. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.
Haastatteluryhmä päätti haastatella seuraavat henkilöt:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Jämsén, yhteiskuntatieteiden maisteri Matti
Kuittinen, yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Kuuva,
kauppatieteiden maisteri, Timo Kärkkäinen, kauppatieteiden maisteri Anu
Sepponen ja filosofian maisteri Heikki Vento.
Haastattelujen ajankohta oli 19.9.2017.
Haastatteluryhmä kokoontui 26.9.2017 keskustelemaan ja tekemään
ehdotusta kunnanjohtajan viransijaisesta. Se päätti esittää kunnanhallitukselle,
että kunnanhallitus tekee valtuustolle ehdotuksen, että kunnanjohtajan
viransijaiseksi valitaan joko Niina Kuuva tai Heikki Vento.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
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Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle ehdotuksen kunnanjohtajan
viransijaiseksi joko Niina Kuuvasta tai Heikki Ventosta.

Keskustelun kuluessa Keijo Montonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää
esittää valtuustolle kunnanjohtajan viransijaiseksi Heikki Ventoa. Laura
Pitkonen kannatti Keijo Montosen tekemää ehdotusta.
Keskustelun kuluessa Minna Korhonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää
esittää valtuustolle kunnanjohtajan viransijaiseksi Niina Kuuvaa. Seija Ikonen ja
Harri Kautonen kannattivat Minna Korhosen tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua toisistaan
poikkeavaa ehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi
hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 4 ääntä Niina
Kuuvalle (Harri Kautonen, Minna Korhonen, Seija Ikonen ja Janne Mattila) ja 3
ääntä Heikki Ventolle (Keijo Montonen, Laura Pitkonen ja Olli Luukkonen).
Päätös
Kunnanhallitus päättää tehdä äänin 4 -3 valtuustolle seuraavan
päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää valita kunnanjohtajan viransijaiseksi 1.11.2017 - 30.4.2019
Niina Kuuvan.
Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Mikäli Niina Kuuva ei ota viransijaisuutta vastaan, varalle valitaan Heikki Vento.

Valtuusto, 09.10.2017, § 59
Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.
Ehdotus
Valtuusto päättää valita kunnanjohtajan viransijaiseksi 1.11.2017 - 30.4.2019
Niina Kuuvan.
Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Mikäli Niina Kuuva ei ota viransijaisuutta vastaan, varalle valitaan Heikki Vento.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Jorma Virta ehdotti, että kunnanjohtajan
viransijaiseksi valitaan Heikki Vento ja, että vaalissa käytetään suljettua
lippuäänestystä. Valtuutetut Pentti Lautala ja Olavi Kietäväinen kannattivat
Jorma Virran tekemää ehdotusta.
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen
ehdotti, että kunnanjohtajan viransijaiseksi valittaan Niina Kuuva. Valtuutetut
Antti Kasanen, Asko Luukkonen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki
Luukkonen kannattivat Harri Kautosen tekemää ehdotusta. Lisäksi Esa
Karjalainen ilmoitti, että koko Keskustaryhmä kannattaa yksimielisesti Niina
Kuuvaa.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua toisistaan
poikkeavaa ehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi
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hyväksyttiin suljettu lippuäänestys. Jokainen valtuutettu kirjoittaa
äänestyslippuun sen ehdokkaan nimen, ketä kannattaa. Ääntenlaskijoina toimii
vs. kunnanjohtaja Anne Julin ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti.
Äänestyksessä annettiin 13 ääntä Niina Kuuvalle ja 8 ääntä Heikki Vennolle.

Päätös
Valtuusto päätti äänin 13 -8 hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Kunnanhallitus, § 160, 02.10.2017
Valtuusto, § 60, 09.10.2017
§ 60
Vuosikolmannesraportti tilanteesta 31.8.2017
PuuDno-2017-119
Kunnanhallitus, 02.10.2017, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI.pdf
Kunnan toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 63,5 % talousarviosta
ja on n. 466 000 euroa edellistuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.
Toimintatuotot (70,1 %) ovat kehittyneet budjetoitua nopeammin ja kulut
hitaammin (64,35 %). Toimintatuottojen kertymä on edellisvuotta hieman
pienempi. Toimintamenot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, noin 278
000 eurolla.
Verotuloja on tilitetty kunnalle elokuun loppuun mennessä noin 37 900 euroa
(2,1 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisveron tuotto on odotetusti pudonnut
3,5 % johtuen veroprodentin alentamisesta ja kilpailukykysopimuksesta.
Yhteisöveron tuotto kasvanut 12,7 %. Todennäköisesti verotulot hieman
alittavat budjetoidun.
Valtionosuudet tulevat toteutumaan kutakuinkin ennakoidusti ja hieman
edellisvuotta korkeampina: muutos elokuun lopussa oli noin 116 500 euroa.
Vuosikate oli elokuun lopussa ilman verotulojen jaksotusta n. 680 000 euroa
positiivinen, mikä on noin 366 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna
vastaavaan aikaan. Koska merkittävä osa kunnan verotuloista kertyy
kiinteistöverojen myötä vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella, niin
vuosikatetta voidaan pitää tilanteeseen nähden hyvänä.
Tuloslaskelma näyttää poistojen jälkeen noin 296 000 euroa ylijäämää.
Maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden ajan hyvänä ja kunnan toiminnan
ja investointien rahavirta oli positiivinen n. 396 000 euroa. Investointien
toteuma oli n. 343 000 euroa, mikä on koostunut lähinnä kirkonkylän katujen
korjauksista, lähiliikuntapaikan II vaiheen rakentamisesta ja yksittäisistä
pienemmistä rakennuskohteista.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2017
tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.10.2017, § 60
Liitteet

1 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI.pdf
Ehdotus
Valtuusto merkitsee vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2017 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 161, 02.10.2017
Valtuusto, § 61, 09.10.2017
§ 61
Kotiniemen vaiheittainen asemakaavan muutos 2017
PuuDno-2017-206
Kunnanhallitus, 02.10.2017, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 KotiniemenVaiheAKmuutosMaaraykset.pdf
2 KotiniemenVaiheAKmuutosSelostus.pdf
Puumalan kunnanvaltuusto on 23.11.2009 § 76 hyväksynyt Kotiniemen
asemakaavan. Karhuuksientielle on 16.6.2014 § 20 hyväksytty kaavamuutos,
joka koskee katualueen uudelleen rajaamista toteutuneen tilanteen mukaisesti.
Vuoden 2009 kaavamääräyksissä oli määrätty rakennusten etäisyydestä
rantakasvillisuuden rajasta. Vuoden 2014 kaavamääräyksistä tämä määräys
jäi vahingossa pois, ja tätä virhettä tällä vaiheittaisella kaavamuutoksella nyt
korjataan.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.7. – 14.8.2017. Etelä-Savon ELY-keskus
totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Vastine muistutukseen on esitetty
kaavaselostuksessa.
Kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n nojalla hyväksyä 8.9.2017
päivätyn Kotiniemen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen 2017.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.10.2017, § 61
Liitteet

1 KotiniemenVaiheAKmuutosMaaraykset.pdf
2 KotiniemenVaiheAKmuutosSelostus.pdf
Ehdotus
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Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n nojalla hyväksyä 8.9.2017
päivätyn Kotiniemen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen 2017.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§59
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
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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.
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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§57, §58, §60
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Kunnallisvalitus
§61
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
– lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 140 §:n mukaisesti
yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta
lukuun.
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

