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§ 31
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 2.6.2020.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 32
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 10.6.2020 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Elisa Lempiäinen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Luukkonen ja Timo Reponen.
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§ 33
Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2020
PuuDno-2019-65
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon
seuraavin kriteerein:
Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu
yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle.
Kulttuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäaikaisesta elämäntyöstä kulttuurin
saralla tai yksittäisistä ja projektiluontoisista ansioista.
Kuntalaiset ja vapaa- ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia
kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön
esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen
kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin
lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II - teokset.
Puumalan kunta on palkinnut vuosittan kulttuurin saralla ansioituneita kuntalaisia
vuodesta 2013. Kuntalaisten ehdotusten joukosta on aikaisemmin palkittu seitsemän
kulttuurihenkilöä.
Ehdotuksia on tullut vuosittain paljon ja monia ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä on
jäänyt palkitsematta. Tänä vuonna ei uusia ehdokkaita kuntalaisilta kysytty vaan
kulttuuripalkinto annetaan jollekin aikaisemmin ehdotetuista. Ehdokkaita on 11,
joiden perustelut ovat oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää valita Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon 2020
saajan.

Päätös
Hyvinvointilautakunta valitsi kulttuuripalkinnon 2020 saajan, joka julkistetaan
17.6.2020 ilmestyvässä Puumala-lehdessä.
Tiedoksi
Markkinointipäällikkö, kulttuuripalkinnon saaja
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Hyvinvointilautakunta, § 28,23.03.2020
Hyvinvointilautakunta, § 34, 08.06.2020
§ 34
Hyvinvointilautakunnan lausunto Kokoomuksen valtuustoryhmän ns. hiihtoareena-
aloitteesta
PuuDno-2020-71
Hyvinvointilautakunta, 23.03.2020, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä allekirjoittajinaan Pentti Lautala ja Martti Laine on
tehnyt 16.12.2019 seuraavan aloitteen:
"Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu uudet
tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan urheilukenttä.
Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut lähtöpaikkojen osalta.
Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset ovat tehty niin, että tuo edellä
mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin entisen kasvihuoneen alueelle.
Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen
kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin
hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoistusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen
yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat
kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen hiihtolatujen
lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa kulkeva latu on usein
hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. Urheilukentälle tehtävät ladut
aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin.
Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on
epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. Hoidettuna
alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. Suunnitelman
toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021."
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 7.2.2020 tutustunut aloiteeseen ja antanut
asiasta seuraavan lausunnon: Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää
varoja nykyisen kuntosadan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin
rakentaa uusi huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin
huoltorakennuksen käyttö on vähäistä.
Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava Liito-työryhmä on
kokouksessaan 4.2.2020 antanut asiasta seuraavan lausunnon:
"LIITO-työryhmän kokoontumiseen oli tällä kertaa kutsuttu mukaan erityisesti
Puumalan Hiihtäjät ry:n edustajia kertomaan käyttäjänäkökulmaa ehdotukseen.
Keskustelun pohjaksi tutustuttiin tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja tekninen johtaja
kertoi aloitteen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista.
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Kustannusarvio on noin 250 000 – 300 000 €, mikäli suunnitelma toteutetaan aloitteen
mukaisesti. Vuodelle 2020 liikuntapaikkojen osalta on suunniteltu urheilukentän
kunnostusta, johon on myös haettu valtionavustusta.
Keskustelussa todettiin, että kuntorata on tällä hetkellä huonossa kunnossa ja vaatii
perusparannusta. Toisaalta kuntoradan vähäinen käyttö on edesauttanut
kasvillisuuden leviämistä kuntoradalle. Myös nykyisenkaltaista purua kuntoradan
pinnoittamiseksi on haasteellista löytää, koska sahateollisuus on kehittänyt purun
jatkokäyttömahdollisuuksia.
Talvikäytössä monet hiihtäjät lähtevät ladulle ns. kasvihuonepohjalta, jossa on pieni
parkkipaikka ja jonne vievä tie on huonokuntoinen. Hiihtäjät ovat kokeneet
kuntoradan haasteellisiksi kohdiksi talvella Peippotien ylityksen, kuntoradan alussa
olevan ”kamelikyttyröiden laskun”, ojakohdat sekä Lohentien alituksen.
LIITO-työryhmä totesi yksimielisesti kuntoradan kunnostamisen olevan
tarpeellisempaa ja järkevää verrattuna uuden huoltorakennuksen ja ns. hiihtoareenan
rakentamiseen. Uusi huoltorakennus ei lisää kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta
kuntoradalla.
LIITO-työryhmä listasi kuntoradan kunnostuskohtia:
pinnan tasoittaminen ja purujen uusiminen tai pintamateriaalin vaihtaminen
ojakohtiin täyttömaata tai ojia kaivaa syvemmäksi, rumpujen leventäminen
Lohentien alituksen kohtaan ratkaisuna voisi olla tien päällystäminen alituksen
kohdalta tai alituksen ”leventäminen”
Lisäksi ns. kasvihuoneparkkipaikalle vievä tie kunnostetaan, aurataan paremmin ja
parkkipaikkaa levennetään ja sen aurauksesta huolehditaan. Lisäksi tienristeykseen
laitetaan opaste parkkipaikalle. Näin kuntoradalle voi mennä hiihtämään reittiä, jossa
ei ole Peippotien ylityksiä tai ns. kamelinkyttyrän laskemista. Tekninen johtaja lupasi
parkkipaikan kunnostuksen ja aurauksen jo kuluvan talven lumille.
Lisäksi LIITO-työryhmä ehdottaa mahdollisia kilpailutapahtumia varten ns.
kasvihuonepohjalle tuotavaksi siirrettävää, lämmitettävää parakki- tms. rakennusta ja
bajamajoja. Urheilukentän huoltotiloja voidaan edelleen käyttää peseytymistiloina.
Urheilukentän huoltotilat ovat vähäisellä käytöllä, joten niiden nykyistä kuntoa
pidetään riittävänä."

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa aloitteesta lausuntonsa.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää antaa aloitteesta seuraavan lausunnon:
Hyvinvointilautakunnan mielestä ensisijaisesti pitäisi kunnostaa kuntorata. Lisäksi
selvitetään huoltotilojen tehokkaampi käyttö pukeutumistilojen, wc:n ja saunan osalta.
Ns. kasvihuoneparkkipaikka kunnostetaan LIITO-työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Jatkoa alueen parantamisesta arvioidaan myöhemmin.

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
08.06.2020

4/2020

8 (22)

Hyvinvointilautakunta, 08.06.2020, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan Kokoomus ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Laine on toimittanut
kuntaan täydennysehdotuksen koskien kokoomusryhmän valtuustoaloitetta hiihdon
lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle.
Täydennetty aloite:
Puumalan Viri ry on tehnyt aloitteen pesäpallokentän kunnostamisesta ja
päällystämisestä. Ongelmana tuolla alueella on tilan ahtaus ja kunnallistekniikka.
Täydennämme kokoomusryhmän valtuustoaloitetta koskien hiihdon lähtöpaikan
siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle. Esittämme, että myös pesäpallokentän
rakentaminen tutkittaisiin tuolle mainitulle kasvihuoneen alueelle. Kenttä voisi palvella
hiihtoareenana, kun hiihtoreitti kulkisi kentän ympäri. Nyt tyhjänpanttina oleva
epämäärinen pusikkoalue rakentuisi ilmeeltään miellyttäväksi liikunta-alueeksi.
Martti Laine, kokoomuksen valt.ryhmän pj.
Nuorisovaltuusto on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 28.4.2020 ja
antanut siitä seuraavan lausuntonsa: Nuorisovaltuusto toteaa, että nykyinen
pesäpallokenttä on kooltaan riittävän suuri paikalliseen pesäpalloharrastukseen eikä
kentän siirtäminen uuteen paikkaan kentän laajentamisen osalta ole tarpeellista.
Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota myös liikuntatuntien järjestelyihin, koska
kauempana olevalle kentälle siirtymiseen menee turhaan aikaa ja tien ylittäminen
saattaa olla vaarallista. Lisäksi nuorisovaltuusto pohti, mikä olisi nykyisen
pesäpallokentän käyttötarkoitus, mikäli pesäpallokenttä siirrettäisiin toiseen paikkaan.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa täydennetystä aloitteesta lausuntonsa.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää pitäytyä edellisessä lausunnossaan lisäyksellä, että
pesäpallokenttää ei tässä vaiheessa siirrettäisi mihinkään.
Tiedoksi
Tekninen toimiala
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 3,03.03.2020
Hyvinvointilautakunta, § 35, 08.06.2020
§ 35
Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023
PuuDno-2020-11
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.03.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 ESSOTEn vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023
Vammaispoliittinen ohjelma kuntayhtymä Essoten alueelle on laadittu
yhteiskehittämisen menetelmin opinnäytetyönä. Ohjelmatyöhön lähdettiin Essoten
alueen vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta ja vastuu- tai taustatahona on
toiminut Essoten vammaispalvelut. Ensisijaisena tiedonkeruumenetelmänä toimivat
työpajat sidosryhmille. Työpajoihin kutsuttavat tahot eli oleelliset sidosryhmät
määriteltiin vammaisneuvoston ja vammaispalvelujen yhteyshenkilöiden kanssa
yhdessä. Avoin sähköinen kommentointi ja kuuleminen luonnosvaiheessa sekä tiedon
täydentäminen asiantuntijatiimin avulla kuuluivat prosessin eri vaiheisiin.
Monialaisen työpajatyöskentelyn kautta ohjelmaan on nostettu esiin paikallisia ja
ajankohtaisia vammaisten ihmisten hyvään elämään ja yhdenvertaisuuteen
vaikuttavia asioita. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2020-23 ja sen
toivotaan toimivan ohjaavana asiakirjana kaikille sidosryhmille; palvelun tuottajille,
työntekijöille, viranhaltijoille, päättäjille kuin vammaisille henkilöille ja heidän
läheisilleen. Toimenpide-ehdotusten toteutumista seuraa jatkossa alueellinen
vammaisneuvosto.
Vammaispolitiikkaa koordinoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö.
Vammaispolitiikan periaatteina ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja
syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palvelu- ja tukitoimiin. Lähtökohtana ovat perus-
ja ihmisoikeudet. Syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin.
Maailmanlaajuisen YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista Suomi
on allekirjoittanut vuonna 2016.
Vammaisten esteettömät ja hyvät palvelut Essoten alueella on tavoite, jota kohti
vammaispoliittisella ohjelmalla tähdätään. Ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän
alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta
yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden
toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista.
Essoten vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 toimintalinjaukset ovat
Osallisuus ja yhdenvertaisuus: Asiakkaiden aito kuuleminen ja huomioon
ottaminen.
Eläminen itsenäisesti: Mahdollisuus omannäköiseen yksilölliseen asumiseen ja
itsenäiseen elämään.
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Kulttuuri, virkistys ja vapaa-ajantoiminta: Huomioidaan ja toteutetaan kaikille
sopivaa suunnittelua kulttuuri-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa.
Tietoisuuden lisääminen ja kansainvälinen yhteistyö: Osallisuuden
mahdollistaminen vaihtoehtoisilla ja riittävillä kommunikaatiomenetelmillä.
Koulutus ja työllisyys: Yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet ja
joustavuus työelämässä.
Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut: Esteettömyydessä huomioidaan
rakennettu ympäristö, painettu materiaali ja digitaalinen ympäristö.
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla saavutettavissa
ja selkokielistä ohjausta sekä tietoa etuuksista tulee olla riittävästi.
Essoten vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 21.1.2020 § 3 päättänyt, että
alueellinen vammaispoliittinen ohjelma viedään tiedoksi Essoten hallitukseen sekä
kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin.
Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023 on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen
ohjelman 2020-2023 tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa Essoten alueen
vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tiedoksi Puumalan kunnanhallitukselle,
hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Vanhus- ja vammaisneuvosto
toivoo, että kunnan kaikki toimialat toimivat ohjelman toimintalinjauksien ja
toimenpiteiden mukaisesti.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 08.06.2020, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Essoten vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023, liite
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
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merkitä Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tietoonsa
saatetuksi;
ottaa omassa päätöksenteossaan ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet
huomioon;
toimittaa ohjelman alaisilleen vastuualueille ja velvoittaa ne ottamaan
toiminnassaan huomioon ohjelman toimintalinjaukset ja toimenpiteet.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kansalaisopisto, kulttuuri-
ja kirjastopalvelut, vanhus- ja vammaisneuvosto
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 6,03.03.2020
Hyvinvointilautakunta, § 36, 08.06.2020
§ 36
Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon
PuuDno-2020-2
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.03.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on lähettänyt kunnille
kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.
Vammaisyleissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt tulee osallistaa vammaisia
henkilöitä koskeviin asioihin. Osallistaminen on ulotettava kaikkiin lainsäädännöllisiin,
hallinnollisiin ja muihin toimiin, jotka voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa
vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen. Täysimääräinen ja tehokas
osallistaminen edellyttää vammaisten henkilöiden ottamisen mukaan myös paikallisiin
ja alueellisiin päätöksentekoelimiin.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään kaikilla
hallinnonaloilla. Osallistamisvelvoite koskee kaikkia niitä asioita, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta. Tällaisia ovat mm. liikenteeseen, yleisiin
palveluihin, koulutukseen, vapaa-aikaan, urheilu- ja kulttuuritoimintaan sekä
rakentamiseen liittyvät päätökset.
Kuntatasolla kuntalain mukaiset vammaisneuvostot ovat yksi tärkeä osallistamis- ja
vaikuttamiskanava.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vammaisten
henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden
osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANEn kirjeen vammaisten henkilöiden osallistamisesta
kunnalliseen päätöksentekoon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja
tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimeenpantavaksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointilautakunta, 08.06.2020, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon, liite
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
merkitä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn kirjeen
vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon
tietoonsa saatetuksi;
osallistaa vammaiset henkilöt päätöksentekoonsa VANEn kirjeen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
08.06.2020

4/2020

14 (22)

Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 5,03.03.2020
Hyvinvointilautakunta, § 37, 08.06.2020
§ 37
Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano
PuuDno-2020-11
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.03.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Toimeenpanokirje 2020 Avoin hallinto
Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto on lähettänyt kunnille tiedotteen Suomen
avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanosta.
Suomen neljäs avoimen hallinnon toimintasuunnitelma julkaistiin syyskuussa 2019 ja
sen toimikausi on syyskuun loppuun 2023 saakka. Avoimen hallinnon työn
perimmäisiä tavoitteita on ollut alusta asti kaksi:
1. tukea luottamuksen vahvistamista yhteiskunnan eri toimijoiden välillä
2. auttaa varmistamaan kaikkien tasavertaiset osallisuusmahdollisuudet
yhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen
Avoimen hallinnon työtä tehdään psysyvästi kahdeksalla eri osa-alueella:
1. Ymmärrettävyys: Hallinnon tekstit, palvelut ja uudistukset ovat selkeitä ja
ymmärrettäviä.
2. Osallisuus: Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun
ja kehittämiseen. Hallinto on vastaanottavainen uusille ideoille, vaatimuksille ja
tarpeille.
3. Avoin toiminta: Hallinto kehittää toimintaansa avoimemmaksi kaikilla osa-
alueillaan.
4. Hallinto mahdollistajana: Hallinto tukee kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuuksia ja poistaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan esteitä.
5. Avoin data: Data on hyödynnettävissä avoimessa ja koneluettavasssa muodossa.
6. Viestintä: Viestintä on kaksisuuntaista ja kuuluu keskeisenä osana kaikkeen
avoimen hallinnon osa-alueiden työhön.
7. Luottamus: Luottamus on avoimen hallinnon työn keskeinen tavoite. Se on myös
työalue, jolla pyritään muun muassa lisäämään tietopohjaa siitä, miten
luottamusta voidaan edistää ja arvioida.
8. Julkisuus: Julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten
toiminnasta.
Kullakin toimintaohjelmakaudella painotetaan erityisesti muutamia osa-alueita. Nämä
ovat toimintaohjelman sitoumuksia. Sitoumusten alla on toimenpiteitä, jotka
ilmenevät liitteestä.
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Avoimen hallinnon edistäminen on koko julkisen hallinnon yhteinen tehtävä. Kaikkia
kuntia, valtion virastoja ja ministeriöitä tarvitaan toteuttamaan toimintaohjelman
sitoumuksia.
Avoimen hallinnon toimintaohjelma koostuu neljästä sitoumuksesta ja niiden
toteuttamiseen tarkoitetuista toimenpiteistä vuosille 2020-2023. Avoin hallinto pyytää
kuntia ja valtion virastoja huomioimaan sitoumukset sekä edistämään ja kehittämään
niitä.
Sitoumus 1: Kestävä avoimuus
Ymmärrettävyys - Hyvän virkakielen koulutus ja tuki kaikille
Ymmärrettävyys - Selkokielen osaamisen tason nostaminen hallinnossa
Ymmärrettävyys - Visualisointiin rautalankamalleja
Ymmärrettävyys - Virkamiesten saavutettavuusosaamisen lisääminen
Osallisuus - Kansalaisjärjestöakatemia: virkamiehille oppia ja yhteyksiä
kansalaisjärjestöihin
Osallisuus - Vanhusneuvostopäivän ja lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän
rinnalle luodaan uutena vammaisneuvostopäivä
Avoimuus - Sitoutumisen vahvistaminen
Viestintä - Johdon sitoutumisen tuki
Viestintä - Hyvien käytäntöjen jakaminen
Sitoumus 2: Avoimen hallinnon strategia
Laaditaan Suomelle Avoimen hallinnon strategia
Sitoumus 3: Avoimuusrekisteri
Laaditaan avoimuusrekisteri
Sitoumus 4: Avoin data
Avoin data: Julkiset toimijat edistävät hallinnon avoimuutta avaamalla julkiset
rajapinnat, jos niitä ei ole erityistä syytä pitää suljettuina.
Laatukriteerit: Laaditaan tiedon hyödyntämistä helpottavat laatukriteerit.
Eettinen ohjeistus: Luodaan yhteinen ohjeistus tekoälyn eettisestä käytöstä sen
varmistamiseksi, ettei tekoälyjärjestelmissä hyödynnetä välittömästi tai
välillisesti syrjiviä toimintamalleja.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Suomen avoimen hallinnon
toimintaohjelman toimeenpanon tietoonsa saatetuksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto
huomioi sitoumukset sekä edistää ja kehittää avointa hallintoa toiminnassaan.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää saattaa Suomen avoimen hallinnon
toimintaohjelman toimeenpanon kunnanhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja
teknisen lautakunnan tietoon ja toivoo, että ne huomioivat sitoumukset ja kehittävät
avointa hallintoa toiminnassaan.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 08.06.2020, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano, liite
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
merkitä Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon tietoonsa
saatetuksi;
huomioida toimintaohjelman sitoumukset sekä edistää ja kehittää avointa
hallintoa toiminnassaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vanhus- ja vammaisneuvosto
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§ 38
Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2020
PuuDno-2020-15
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2020, liite
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma
ajalta 1.1.-30.4.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen
vertailuprosentti on 33,33.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 26,07 %
talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2020
talousarvio näyttäisi alittuvan 21,79 %. Tähän on vaikuttanut poikkeusolot.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman
ajalta 1.1.-30.4.2020 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 39
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 18.3.-1.6.2020:

Markkinointipäällikkö
Yleinen päätös:
§ 1 Kulttuuripalvelujen perusavustus 2020/ Puumalan Polskaajat, 15.04.2020
Palvelujohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Perhepäivähoitaja Lea Kurosen työsopimuksen muutos, 15.04.2020
Yleinen päätös:
§ 4 Opiskelijoiden kotikuntastipendien myöntäminen vuonna 2020, 24.03.2020
§ 5 Kotikuntastipendin myöntämättä jättäminen vuonna 2020, 24.03.2020
§ 6 Kotikuntastipendin myöntämättä jättäminen vuonna 2020, 24.03.2020
Peruskoulun rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Irtisanoutumisen toteaminen / Lauri Kousa, 21.04.2020
§ 27 Luokanopettajan viransijaisen valinta / Jasmin Liinavuori, 13.05.2020
§ 28 Eron myöntäminen / Lauri Kousa, 13.05.2020
§ 30 sivutoimisen käsityön tuntiopettajan valinta / Kaisaliisa Majuri, 27.05.2020
Yleinen päätös:
§ 1 Ruokalahjakorttien jakaminen etäopetuksessa oleville oppilaille, 22.04.2020
Vapaa-aikasihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kesäauto-hankkeen ohjaajan valinta, 27.05.2020
Yleinen päätös:
§ 6 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Hurissalon Martat ry, 03.04.2020
§ 7 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Hiihtäjät ry, 27.05.2020
§ 8 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Viri ry, 27.05.2020
§ 9 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Viri ry, 27.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
08.06.2020

4/2020

19 (22)

§ 40
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtionavustukset
Koulujen kerhotoiminnan valtionavustuksen 1.9.2018-31.12.2019 loppuselvitys:
Avustusta myönnetty 7.000, kunnan omavastuu 3 000 €. Toteutuneet
kustannukset 12 813 €.
Valtion erityisavustushakemus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin ja laadun kehttämiseen vuosille 2020-2021: Haettu avustusta 49
375 € ajalle 1.8.2020-31.12.2021.
Aluehallintoviraston muutospäätös Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille -
hankkeeseen (kesäauto): myönnetty avustus 21 125 € ajalle 1.4.2020-31.12.2020.
Aluehallintovirasto myöntänyt erityisavustusta Puumalan kerhotoiminnan
yhteishankkeelle 5 100 €: Kustannusarvio 11 200 €, haettu avustus 9 000 €.
Aluehallintoviraston päätös Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkeeseen
1.6.2019-31.5.2020 saadun avustuksen (9 000 €) käyttöajan jatkamisesta
31.12.2020 saakka koronavirustilanteen vuoksi.
2. Nuorisovaltuuston kokouksen 28.4.2020 pöytäkirja.
3. Lastensuojelun keskusliiton kirje: Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 16.
-22.11.2020 teemalla lapsen oikeus tulevaisuuteen.
4. UNICEFin tiedote: Viisi tärkeää keinoa lapsen oikeuksien turvaamiseksi omassa
kunnassanne:
arvioidaan päätösten vaikutukset lapsiin ja varmistetaan lapsen edun
ensisijaisuus,
varmistetaan, että palvelut ulottuvat jokaiselle lapselle,
kuunnellaan lapsia ja viestitään heille aktiivisesti,
kartoitetaan tärkeimmät lasten ja perheiden palvelut ja varmistetaan niiden
toiminta,
toimitaan yhdessä yli siilojen.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§34, §38
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§33, §35, §36, §37
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

