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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä torstaina 15.11.2018 ja
julkaistaan kunnan www-sivuilla

Pöytäkirjanpitäjä Anne Julin
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§ 29
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) 5.11.2018 ja
Puumala-lehdessä 8.11.2018.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla sekä postitse 5.11.2018.
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 21 varsinaista valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 30
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 14.11.2018 ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä torstaina 15.11.2018 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo
Montonen.
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Kunnanhallitus, § 125,29.10.2018
Valtuusto, § 31, 12.11.2018
§ 31
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
PuuDno-2018-179
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti, Niina Kuuva
annakaisa.arilahti@puumala.fi, niina.kuuva@puumala.fi
hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan
tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää
kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien
rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden
tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosan tarkkuudella.
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %. Vakituisten
asuinrakennusten veroprosentti on 0,41 - 1,00 %. Muiden asuinrakennusten
veroprosentti on 0,93 - 2,00 %. Rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä
mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti +
3,00 %).
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on 0,00 - 2,00 %. Voimalaitosten
veroprosentti on 0,93 - 3,10 %.
Vuodelle 2018 valtuusto on määrännyt seuraavat veroprosentit (suluissa ensin Etelä-
Savon ja tämän jälkeen koko maan kuntien veroprosenttien väestöpainotettu
keskiarvo):
kunnan tuloveroprosentti: 20,00 (21,08; 19,86)
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (1,20; 1,06)
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 (0,54; 0,49)
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 (1,20;
1,16)
Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että sekä kunnallis- että
kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2018 tasolla.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
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Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2019 kunnallis- ja
kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:
kunnan tuloveroprosentti: 20,00
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08
Lisäksi valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta määrää vuodelle 2019
rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 12.11.2018, § 31
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2019 kunnallis- ja
kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:
kunnan tuloveroprosentti: 20,00
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08
Lisäksi valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta määrää vuodelle 2019
rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Verohallinto
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Kunnanhallitus, § 126,29.10.2018
Valtuusto, § 32, 12.11.2018
§ 32
Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021
PuuDno-2015-260
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 126
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti, Niina Kuuva
annakaisa.arilahti@puumala.fi, niina.kuuva@puumala.fi
hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä,
jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai
jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan
hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle
1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013.
Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä
veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan
ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai
kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat
noudattaen, mitä Veronkantolain 50 §:ssä säädetään. (1.11.2019 alkaen
Veronkantolain 12.1.2018/11 47 §). Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan
pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten
osalta.
Ajalle 1.1.2016-31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että
kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja
kiinteistöveron osalta 17 kuntaa. Puumalan kunta ei edellisellä kerralla pidättänyt
toimivaltaa kummankaan verolajin osalta.
Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien
hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus
Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä
ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan
ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen suoraan lain nojalla.
Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään Veronkantolain 51 §:ssä. Sen mukaan
kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle
ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä
ajankohtana.

Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
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Valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta pidätä itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisen toimivaltaa ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2021.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 12.11.2018, § 32
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta pidätä itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisen toimivaltaa ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2021.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Verohallinto
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Kunnanhallitus, § 127,29.10.2018
Valtuusto, § 33, 12.11.2018
§ 33
Vuosikolmannesraportti tilanteesta 31.8.2018
PuuDno-2018-113
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva, Erja Penttinen
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Kunnan toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa -9,9 miljoonaa euroa (62 %
budjetoidusta), mikä on 334 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi
(eli pienempi). Toimintatuotot ovat 1,77 miljoonaa euroa, mikä on noin 110 000 euroa
edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot ovat kertyneet budjetoitua nopeammin (71,6
%), mihin vaikuttaa puunmyyntitulojen ja jätelaskutuksen painottuminen alkuvuoteen.
Toimintamenot ovat puolestaan -11,67 miljoonaa euroa, mikä on 224 000 euroa
edellisvuotta vähemmän. Menoista on toteutunut 63,6 % eli budjetoitua hitaammin.
Verotuloja on kertynyt odotettua vähemmän (62,8 % budjetoidusta). Yhteensä
verotuloja on kertynyt 5,39 miljoonaa euroa, mikä on 29 600 e edellisvuotta
vähemmän. Erotukseen vaikuttaa se, että yhteisöveroa on kertynyt edellisvuotta
vähemmän. Kiinteistöverojen tilityksistä oli elokuuhun mennessä tullut vasta noin
puolet. Valtionosuudet puolestaan tulevat toteutumaan todennäköisesti ennakoitua
paremmin.
Vuosikate oli elokuun lopussa miljoona euroa positiivinen, mikä on n. 330 000 euroa
edellisvuotta parempi.
Tuloslaskelma näyttää elokuun lopussa 596 000 euroa ylijäämää. Kunnan toiminnan ja
investointien rahavirta on 767 000 euroa positiivinen.
Investointeja on toteutettu 243 000 eurolla. Höyrylaiva Wennoa kunnostettiin
toteuttamalla kattila- ja ruumaremontti. Veeran rannassa puolestaan on uusittu
saunatilat ja yhtenäiskoulun piha asfaltoitiin kesällä. Keväällä liikuntapaikkojen
tarjonta täydentyi kiipeilyseinällä ja kuntosalin laajennus valmistui elokuussa. Lisäksi
on kunnostettu kirkonkylän katuja.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2018
tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Valtuusto, 12.11.2018, § 33
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1 Vuosikolmannesraportti elokuu 2018.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2018 tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 50,25.09.2018
Valtuusto, § 34, 12.11.2018
§ 34
Sidonnaisuusilmoitukset
PuuDno-2018-166
Tarkastuslautakunta, 25.09.2018, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on
ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus-
ja virkatehtävien hoitamisessa.
Hallintosäännön 42 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä
tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja huolehtii
sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset
valtuustolle tiedoksi vuosittain.
Raportti sidonnaisuusrekisteristä on oheismateriaalina.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunnan jäsen
Pirkko Ihanamäki sekä tarkastuslautakunnan sihteeri eivät osallistuneet omien
sidonnaisuusilmoitustensa käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusrekisterin tämän hetkisen tilanteen sekä
päättää viedä sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 12.11.2018, § 34
Ehdotus
Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§31, §32
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
§29, §30, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

