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Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla
7.10.2021 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 46
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) 27.9.2021 ja
Puumala-lehdessä 29.9.2021.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla 27.9.2021.
Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 4.10.2021 klo 18.00.
Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua
kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa tai etäyhteydellä.
Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi
/valtuustolive/
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli kaikki 19 varsinaista
valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 6.10.2021 ja se on nähtävänä
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo Montonen.
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Kunnanhallitus, § 160,20.09.2021
Valtuusto, § 48, 04.10.2021
§ 48
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja järjestämisvastuun siirtäminen Etelä-Savon
hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen
PuuDno-2021-195
Kunnanhallitus, 20.09.2021, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin pyytää Etelä-Savon kuntien
kannanottoja siitä, haluavatko kaikki Etelä-Savon kunnat luovuttaa
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun Etelä-Savon hyvinvointialueelle heti
vuoden 2023 alusta. Kuntien kannanotot pyydetään 4.10.2021 mennessä Etelä-Savon
hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Etelä-Savon väliaikainen
valmistelutoimielin on puoltanut (VATE 1.9.2021 §46) osaltaan
ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta vuoden
2023 alusta.
Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen,
poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää
perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä
ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuollon vastuulla
on myös taata omalta osaltaan huoltovarmuus ja toimintakyky akuuteissa
kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa.
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden,
tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.
Kunnallinen eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluiden ja
ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta alueellaan pysyvästi tai
väliaikaisesti oleville hyöty- ja harraste-eläimille.
Puumalan kunta ostaa tällä hetkellä eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan Itä-Savon
sairaanhoitopiiriltä eli Sosterilta.
Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 on yksimielisesti
esitetty ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta
hyvinvointialueille vuonna 2026.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain (616
/2021) 65 §:n perusteella on mahdollista siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävien
hoitaminen hyvinvointialueilla jo vuoden 2022 lopusta lukien.
Tämä edellyttää, että hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31.
päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien
osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät hyvinvointialueen hoidettavaksi
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2022. Alueen kuntien tulee osoittaa
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hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen. Sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien
hoitamisesta osana integroituja sote-palveluita on tehtävä 30. päivään kesäkuuta 2022
mennessä ja se on voimassa 31. päivään joulukuuta 2027 asti. Muussa tapauksessa
nyt osana soteorganisaatiota olleet ympäristöterveydenhuollon yksiköt joutuvat
palautumaan ns. peruskuntiin ja rakentamaan organisaationsa kuntamalliseksi
kolmen vuoden ajaksi – ja sen jälkeen taas uusiksi osaksi hyvinvointialuetta.
Suomessa ympäristöterveydenhuollon yksiköt kuuluvat nykyisin joko osaksi
kuntaorganisaatiota (36 kpl) tai osaksi sote-organisaatiota (26 kpl). Etelä-Savon
maakunnan alueella ympäristöterveydenhuollon palveluja tuottavat Mikkelin
kaupungin organisaatiossa toimiva Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkeli,
Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) sekä sote-organisaatiossa toimiva
Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) ympäristöterveydenhuolto (Savonlinna,
Enonkoski, Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava). Kuntaorganisaatioon kuuluva Keski-
Savon ympäristötoimi (Leppävirta isäntäkuntana) tuottaa ympäristöterveydenhuollon
palvelut Etelä-Savon puolella olevalle Pieksämäelle, Pohjois-Savon puolella oleville
Varkaudelle, Joroiselle ja Leppävirralle sekä vielä toistaiseksi Pohjois-Karjalan puolella
olevalle Heinävedelle (irtisanonut sopimuksen; Heinäveden kunnanhallitus 21.6.2021
§ 168).
Joillain alueilla ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu on jo siirretty sosiaali- ja
terveydenhuollosta vastaavan kuntayhtymän järjestettäväksi siten, että toiminta-alue
vastaa jopa tulevan hyvinvointialueen aluetta. Näin on mm. Pohjois-Karjalassa
SiunSote, Kainuussa Kainuun sote ja Keski-Pohjanmaan alue. Maakunnallinen
ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa hyvän pohjan yhteistyölle maakunnan
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä Etelä-Savon tapauksessa tukisi myös
maakuntastrategiassa mainittuja kehittämisen kärkiä etenkin ruuan ja veden osalta.
Maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa myös hyvän yhteistyön
edelleen kehittämisen hyvinvointialueen vastuulle siirtyvän pelastustoimen kanssa.
Maakunnan kokoinen yksikkö mahdollistaisi myös riittävän osaamisen, erikoistumisen
ja toimintavarmuuden sekä olisi merkittävä ja näkyvä maakunnallinen toimija. Se
antaa myös mahdollisuuden organisoida eläinlääkäripalvelut maakunnallisesti sekä
vähentää haavoittuvuutta. Eläinlääkäripula on tällä hetkellä valtakunnallinen ongelma,
minkä vuoksi eläinlääkäripalveluiden toimivuuden turvaaminen on erityisen tärkeä
asia. Etelä-Savon hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon yksikkö käsittäisi noin
50 henkilötyövuoden työpanoksen.
Ympäristöterveydenhuollon keskeisten lakien uudistuminen on myös parhaillaan
meneillään. Uusi elintarvikelaki astui voimaan huhtikuussa ja osa muutoksista tulee
voimaan 2022 alusta. Uuden terveydensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan myös
ensi vuoden alusta. Uudistettu eläinsuojelulaki eli laki eläintenhyvinvoinnista on
tulossa lausuntokierrokselle. Lisäksi suuri merkitys eläinten omistajille ja kunnallisen
eläinlääkintähuollon järjestämiselle tulee olemaan parhaillaan valmisteilla olevalla
eläinlääkintähuoltolain uudistuksella.
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntömuutokset ajoittuvat pitkälti
hyvinvointialueiden perustamisen aikaan. Ympäristöterveydenhuollon toimintojen
mukauttaminen lakiuudistusten mukaisiksi olisi järkevää ja kustannustehokasta
toteuttaa merkittävän organisaatiouudistuksen yhteydessä. 1.7.2021 voimaan
tulleessa laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 65 §.
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65 §, Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille eräissä
tapauksissa
Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:n 3 momentissa, hyvinvointialueesta annetun lain 8 §:
ssä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009)
säädetään, hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueensa kunnilta
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain 1 §:ssä tarkoitetut
ympäristöterveydenhuollon tehtävät.
Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:
1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021
siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon
tehtävät 20 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022; Jos hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat tehneet
1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen
sovelletaan, mitä 20 §:ssä säädetään kuntayhtymän siirtymisestä hyvinvointialueille.
2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtävien
hoitamisesta 4 §:ssä säädetystä ajankohdasta lukien; ja
3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien
järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen. Edellä 1 momentissa tarkoitettu
sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30 päivään
kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti. Sopimuksen
tulee sisältää määräykset menettelystä sopimuksen päättyessä.
Hyvinvointialue noudattaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisessä soveltuvin
osin, mitä terveydenhuoltolain 21 §:n 2 momentissa luetelluissa laeissa sekä
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa säädetään.
Oheismateriaalina: pöytäkirjaote VATE 1.9.2021 § 46
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto puoltaa
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä ja liittämistä osaksi Etelä-
Savon hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.10.2021, § 48
Ehdotus
Valtuusto puoltaa ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä ja
liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 161,20.09.2021
Valtuusto, § 49, 04.10.2021
§ 49
Puolivuotisraportti ajalta 1.1. - 30.6.2021
PuuDno-2021-196
Kunnanhallitus, 20.09.2021, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite §161 liite1 Puolivuotisraportti tammi-kesäkuuu.pdf
2 Liite § 161 liite 2_Puolivuotisraportti.pdf
Puumalan kunnassa on siirrytty talouden osalta puolivuotisraportointiin entisen
vuosikolmannesraportoinnin sijaan. Raportissa tarkastellaan talouden ja toiminnan
toteumaa vastuualueittain sekä investointeja ja rahoituslaskelmaa. Kohtuullisen
pienet euromääräiset erot taulukoiden välillä johtuu pääosin raportin ottamisen
ajankohdista eli kirjaukset on tarkentuneet raporttien ottamisen jälkeen. Liitteenä
olevassa puolivuotisraportissa tarkastellaan ajanjaksoa 1.1.-30.6.2021.
Alkuvuosi 2021 on ollut vahvan kotimaanmatkailun ja monipaikkaisen arjen aikaa.
Puumalan kunnan väkiluku oli kesäkuun lopussa 2 144 asukasta, mikä on seitsemän
enemmän kuin vuodenvaihteessa. Hyvä väestökehitys on muuttovoiton ansiota;
kesäkuun lopussa kokonaisnettomuutto oli 25 henkilöä voitollinen. Uusia yrityksiä
kuntaan on perustettu yhteensä 18.
Koronan vaikutus on näkynyt ihmisten arjessa, palveluissa ja kustannuksissa edelleen,
muttei enää siinä määrin kuin alkuvuonna 2020. Opetusta on pystytty järjestämään
pääsääntöisesti lähiopetuksena ja harrastustoimintaa myös osallistujamääriä
rajoittamalla. Kunnan tiloissa on tehostettu siivousta ja tilojen käyttäjiä on ohjeistettu
noudattamaan hyvää hygieniaa. Tapahtumia pystyttiin järjestämään kesäkaudella,
mutta markkinoinnissa noudatettiin varovaisuutta.
Kesäkuun loppuun mennessä kunnan toimintatuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa, mikä
on 53 % budjetoidusta ja n. 11 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakulut
olivat puolestaan 9,6 miljoonaa euroa, mikä on 48 % budjetoidusta ja 175 000 euroa
enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakatteeksi muodostui 8 386 000 euroa, mikä on
48 % vuodelle 2021 budjetoiduista määrärahoista. Toimintakate on 164 000 euroa
edellisvuoden kesäkuun tilannetta heikompi.
Henkilöstökulut on toteutunut talousarvion mukaisesti; kesäkuun lopussa oli käytetty
49 % budjetoidusta. Henkilöstömenojen kasvua edellisvuoteen on 37 000 euroa ja
tähän vaikuttaa mm. se, että vuonna 2021 on ollut enemmän hankehenkilöstöä.
Verotulot ovat alkuvuonna kehittyneet suotuisasti ja talousarvion mukaisesti; toteuma
on 51 % budjetoidusta, mikä tarkoittaa yhteensä 4 873 000 euroa. Hyvää
verokertymää selittää yhteisöveron tuotto, mikä on n. 0,5 miljoonaa enemmän kuin
edellisvuonna. Myös kiinteistöveron kehitys on ollut 150 000 enemmän kuin
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edellisvuonna. Kunnallisveroa on kertynyt vajaat 100 000 vuoden 2020 alkupuoliskoa
enemmän.
Valtionosuuksien toteuma on 4 241 000 euroa, mikä on 50 % budjetoidusta ja samaa
tasoa kuin edellisvuonna.
Vuosikate vahvistui pääosin verotulojen hyvän kehityksen vuoksi ja oli 732 000 euroa.
Poistojen arvo oli -350 000 euroa, joten ylijäämäksi muodostui 381 780 euroa.
Merkittävimmät investoinnit olivat Pistohiekan kunnallistekniikan rakentaminen ja
yritystilojen saneeraukset, joita tehtiin Puumalan pakastamolle. Lisäksi remontoitiin
asuntolatiloja ja kilpailutettiin kahdessa erässä palvelukeskuksen urakat eli vanhusten
palveluasumisen tilojen remontti. Jo tässä vaiheessa voi todeta, että investointipuolen
varauksista ei tulla todennäköisesti käyttämään laajakaistahankkeen määrärahaa eikä
saaristoreitin laitureiden ja vesiväylän parantamishankkeeseen varattua määrärahaa.
Jälkimmäisessä ajatuksena oli, että paikallinen yhdistys olisi hankkeen hallinnoija ja
hakija. Vuonna 2021 investointimenot ovat korkealla tasolla johtuen eritoten
palvelukeskuksen remontista. Ennen elokuussa päätettyjä lisämäärärahoja
investointimenot ovat alkuperäisessä talousarviossa 2 165 000 euroa, josta kesäkuun
lopussa oli käytetty noin 606 000 euroa eli 28 %.
Kunta tekee vuonna 2021 merkittäviä ja isoja investointeja. Investointien ja
lainanlyhennysten vuoksi kunnan rahavarat ovat vähentyneet vuoden alusta 586 912
euroa. Lainamäärä oli kesäkuun lopussa yht. 175 000 e ja lainaa on pystytty
lyhentämään suunnitelman mukaisesti.
Kunnalla on Aktiassa (entinen Taaleri Varainhoito) sijoituksia ja kesäkuun lopussa
arvopapereiden markkina-arvo oli 1 421 557 euroa. Sijoitustoiminta on kehittynyt
suotuisasti. Arvopapereiden hankinta-arvo on 1 240 000 euroa eli arvo on noussut
181 556 euroa (14,6 %). Kunnalla on lisäksi rahasto-omistuksia OP:n rahastoissa,
yhteensä 314 181 euron edestä (kesäkuun tilanne).
Käyttötalouden raportti on erillisenä liitteenä. Rahasto-omistusten raportit ovat
oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan
puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.10.2021, § 49
Liitteet

1 Liite §49 liite1 Puolivuotisraportti tammi-kesäkuu.pdf
2 Liite §49 liite 2_Puolivuotisraportti.pdf
Ehdotus
Valtuusto merkitsee liitteenä olevan puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi.
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Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 162,20.09.2021
Valtuusto, § 50, 04.10.2021
§ 50
Lisämääräraha yritystilojen saneeraukseen
PuuDno-2021-199
Kunnanhallitus, 20.09.2021, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Puumalan kunnan talousarviossa vuodelle 2021 on varattu yritystilojen
saneeraukseen (9528) yhteensä 120 000 euron määräraha Puumalan pakastamoa
koskevien muutostöiden toteuttamiseen. Tiloissa, joihin muutostyöt ovat
kohdistuneet, toimivat Puumalan Hatsapuri Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Puumalan
pakastamon vuokraamista ja muutostöitä on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa
7.12.2021 § 185.
Pakastamolle on toteutettu muutostöitä 1.1.-13.9.2021 välisenä aikana yhteensä 213
541 euron edestä. Rakennuttamisesta, rakennussuunnittelusta ja lvi-suunnittelusta
kertyneitä kustannuksia on n. 5 721 euroa. Rakennusteknisiä muutostöitä sekä
lukituksen ja ovien hankintaa on 50 931 euroa. Sähkötöitä ja niitä koskevaa
suunnittelua on 62 743 euroa. Nostinten vuokria on 3 108 euroa. Kylmäkoneita ja
asennusta on 16 809 eurolla. Vesi- ja viemäröintiä on toteutettu 12 588 eurolla. Lattian
remontointia on toteutettu 17 700 eurolla. Muita pienempiä ostoeriä on koskien esim.
lämmittimiä ja siivousta. Tarkempi erittely kustannuksista laskuittain on
oheismateriaalina.
Lisäksi pakastamolla on toteutettu noin 38 844 euron edestä ilmanvaihtokanavia
koskevia töitä, joiden tulisi kohdentua kuitenkin energiansäästöratkaisuihin (9842),
joten näiden kirjaukset tullaan muuttamaan. Tämän kirjauksen jälkeen
investointikohtaan "yritystilojen saneeraus" kohdentuu yhteensä 174 696,30 euroa.
Muutostyöt ovat kohdentuneet tiloihin, joissa on vuokralaisena Puumalan Hatsapuri
Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Osaa muutostöistä on erittäin vaikea erotella sen
mukaan, kumpaan tilaan toimenpiteet ovat kohdistuneet. Kokonaiskustannuksista
noin 195 380 euroa (sisältäen kaikki ilmanvaihtotyöt) kohdentuu Puumalan Hatsapuri
Oy:n osaan ja noin 18 000 euroa Saimaan Kalakontti Oy:n osaan. Tässä laskennassa ei
ole huomioitu ilmanvaihtokanavia koskevien töiden siirtoa investointikohtaan
"energiajärjestelmät".
Yritystilojen saneerausta koskeva määräraha ylittyi kokonaisuudessaan 54 696,30
eurolla.
Leipomon tilojen käyttöönottokatselmus on suoritettu 19.5.2021.
Käyttöönottokatselmuksen jälkeen tiloihin oli tarve tehdä vielä lisätöitä. Näitä olivat
esim. nosto-ovi, osa sähkötöistä ja lattiatyöt.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 55 000 euron
lisämäärärahan yritystilojen saneeraukseen (9528).
Kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti
poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsitttelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: intressijäävi.
Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Niina Kuuva.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.10.2021, § 50
Ehdotus
Kunnanvaltuusto myöntää 55 000 euron lisämäärärahan yritystilojen saneeraukseen
(9528).

Valtuutetut Laura Pitkonen ja Martti Laine sekä pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
ilmoittivat esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste:
intressijäävi.
Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi palvelujohtaja Anne Julin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 51
Valtuustoryhmien kokoonpanot 2021 - 2025
PuuDno-2021-189
Kunnanhallitus, § 169, 20.09.2021
Hallintosäännön 49 §:ssä valtuustoryhmän muodostamisesta, ryhmään liittymisestä
sekä siitä eroamisesta tai erottamisesta seuraavaa:
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimeämisestä ja puheenjohtajasta on annettava
valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien
valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmän
liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen
ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Puumalan kunnan valtuustoryhmien ilmoitukset ryhmistä ja niiden toimihenkilöistä
on seuraava:
Puumalan Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Pitkonen Laura, puheenjohtaja
Montonen Keijo, varapuheenjohtaja
Viialainen Matti
Penttinen Laura
Lempiäinen Elisa
Keskustan valtuustoryhmä
Karjalainen Esa, puheenjohtaja
Korhonen Minna
Kautonen Harri
Tella Airi
Hämäläinen Mika
Pasanen Unto
Kyhyräinen Paavo
Luukkonen Olli
Granfelt Mari
Puumalan Kokoomus
Koivula Vesa, puheenjohtaja
Kuntonen Jaakko
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Kietäväinen Olavi, puheenjohtaja
Valkiainen Pirjo, varajäsen
Hannula Kaija, varajäsen

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
04.10.2021

5/2021

15 (18)

Puumalan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kotsalainen Lauri, puheenjohtaja
Laine Martti

Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi hallintosäännön 49 §.n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien
muodostamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 49 §:n mukaiset
ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§50
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
§46, §47, §48, §49, §51
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

