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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla
6.4.2022 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kelloniitty
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§8
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 29.3.2022 ja
Puumala-lehdessä 30.3.2022.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla 29.3.2022.
Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 4.4.2022 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 17 valtuutettua ja 2
varavaltuutettua.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen oli ilmoittanut esteestä osallistua
valtuuston kokoukseen, tilalla varavaltuutettu Juha-Matti Matinen. Valtuutettu Olli
Luukkonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen, tilalla
varavaltuutettu Jere Puttonen.
Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§9
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 6.4.2022 ja se on nähtävänä
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jere Puttonen ja Jaakko Kuntonen.
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Kunnanhallitus, § 40,28.03.2022
Valtuusto, § 10, 04.04.2022
§ 10
Palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen
PuuDno-2022-71
Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite §40_virkojen yhdistäminen ja muutokset hallintosääntöön.pdf
Puumalan kunnassa on tällä hetkellä palvelujohtaja, jonka työaika on 60 % ja
kansalaisopiston rehtori, jonka työaika on noin 35 %. Sekä palvelujohtaja ja
kansalaisopiston rehtori ovat jättämässä tehtävänsä siten, että viimeinen
työssäolopäivä on 31.8.2022.
Valmistelussa on päädytty malliin, jossa nykyiset virat lakkautetaan ja perustetaan
uusi virka nimikkeellä hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja.
Hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan vastuulla on osaamisen ja kulttuurin sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja
toimii hyvinvointipalveluiden toimialueen johtajana ja vastaa toimialueensa talouden
suunnittelusta, seurannasta sekä raportoinnista. Toimialan vastuualueita ovat
opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, nuorio- ja liikuntapalvelut,
aikuiskoulutuspalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja
kulttuurijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan esittelijänä. Keskeinen osa työtä
on vastata Lapsiystävällisen kunnan toimintamallin toimeenpanosta ja kehittämisestä.
Hyvinvointialueuudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävät
korostuvat kunnassa ja samoin yhdyspintayhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii kulttuuritoiminnan suunnittelijana tehden tiivistä
yhteistyötä markkinointipäällikön ja kolmannen sekä neljännen sektorin kanssa.
Osallisuustyö ja osallisuuden johtaminen ovat keskeinen osa tehtävää.
Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja toimii Puumalan kansalaisopiston rehtorina ja
esihenkilönä sekä näin ollen vastaa kansalaisopiston toiminnan kehittämisestä sekä
opetustarjonnan ja viestinnän suunnittelusta.
Tavoitteena on, että valittava henkilö voisi aloittaa tehtävässään 1.8.2022.
Kelpoisuus
Virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään seuraavanlaista kelpoisuutta.
Kansalaisopiston rehtorin tehtävässä vaadittavasta kelpoisuusehdoista määrätään
asetuksessa (986/1998) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Pykälän 2
mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:
1) ylempi korkeakoulututkinto;
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2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;
3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä
4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto,
vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai
muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Puumalan kunnan hallintosäännön §23 mukaan valtuusto päättää toimialajohtajien
valinnasta. Hallintosäännön §22 mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää
kunnanhallitus ja §21 mukaan valtuusto päättää viranperustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön §23 mukaan
valtuuston valitseman henkilön osalta palkan määrää kunnanhallitus.
Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Tavoitteena on, että virka täytetään 1.8.2022 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. valtuusto lakkauttaa palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virat 1.9.2022
lähtien
2. valtuusto perustaa hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran 1.6.2022 alkaen ja tekee
hallintosääntöön virkaa koskevat muutokset liitteen mukaisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päättää
1. että viran kelpoisuusehtona käytetään niitä kelpoisuusehtoja, joita vaaditaan
kansalaisopiston rehtorilta asetuksessa (986/1998) opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista.
Pykälän 2 mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi
korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen
koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan
tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen
opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston
järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä
opetushallinnon tuntemus.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kelpoisuusvaatimuksena on riittävä
johtamistaito ja talousosaaminen.
2. valita haastatteluryhmän, joka toimii myös hakuprosessin valmisteluryhmänä.
3. että virka julistetaan haettavaksi heti valtuuston tekemien, virkaa koskevien
päätösten jälkeen.
Keskustelun kuluessa Martti Laine ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Laine esitti
ensin tavoiteorganisaation laatimista.
Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.
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Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.
Lisäksi kunnanhallitus valitsi haastatteluryhmään Laura Pitkosen, Airi Tellan, Matti
Viialaisen ja Niina Kuuvan.

Valtuusto, 04.04.2022, § 10
Liitteet

1 Liite §10 _virkojen yhdistäminen ja muutokset hallintosääntöön.pdf
Ehdotus

1. valtuusto lakkauttaa palvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virat 1.9.2022
lähtien
2. valtuusto perustaa hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran 1.6.2022 alkaen ja tekee
hallintosääntöön virkaa koskevat muutokset liitteen mukaisesti.
Päätös
Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Unto Pasanen ilmoitti olevansa esteellinen tämän
pykälän käsittelyn ajan.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 41,28.03.2022
Valtuusto, § 11, 04.04.2022
§ 11
Kutilan kanavahankkeen kuntarahoitus
PuuDno-2020-211
Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite §41_Kutilan kanavan ja pumppaamoiden kolmikantarahoitus.pdf
Taipalsaari, Lappeenranta ja Etelä-Karjalan liitto ovat lähestyneet mm. Puumalan
kuntaa Kutilan kanavan kuntarahoitukseen liittyen. Kutilan kanava avaa
sisävesiliikennereitin eteläisellä Saimaalla Pien- ja Suur-Saimaan välille. On arvioitu,
että kanavassa tehtäisiin noin 5000 sulutusta vuoteen, mikä vastaisi Vääksyn
sisävesiliikennekanavan liikennemäärää. Kanavahanke ja kanavalle rakennettavat
vedenpumppaamot parantavat Pien-Saimaan vedenlaatua, jonka tila on ollut pitkään
heikkenevä. Pumppaamoiden avulla Suur-Saimaan vettä siirtyy Pien-Saimaalle.
Kanava mahdollistaisi lähivesiristeilyt sekä hyödyttäisi retki- ja huviveneitä sekä
matkailupalveluja.
Puumalan kunnan näkökulmasta keskeinen hyöty olisi se, että venematka
Lappeenrannasta Puumalaan lykenisi noin 10 kilometrillä. Tämän voi odottaa lisäävän
veneliikennettä ja risteilytuotteiden kehittymistä Puumalassa.
Kutilan kanava-hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 15,5 miljoonaa euroa
jakautuen siten, että
Kanava, kanavan ylittävä silta ja pumppaamo 11 me
Kopinsalmen pumppaamo ja Käkeläntaipaleen virtausaukko 3,15 me
Suunnittelu 1,35 me
Taipalsaaren kunta ja Lappeenranta ovat tehneet valtuustotasoiset päätökset
hankkeeseen lähtemisestä siten, että kumpikin rahoittaa hanketta 2,5 miljoonalla
eurolla. Ely-keskus rahoittaa teknistä suunnittelua tiesuunnitelman ja
pumppaamoiden osalta. Etelä-Karjalan liitto, Taipalsaari ja Lappeenranta on esittänyt
liikenne- ja viestintäministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, ympäristöministeriölle
sekä maa- ja metsätalousministeriölle hankkeen rahoitukseen lähtemistä, jota on
avattu tarkemmin liitteessä. Rahoitusesitys lähikunnille on 50 000 e per kunta.
Kutilan kanava ei ole liikennehankkeena arvioituna yhteiskuntataloudellisesti
kannattava eikä taloudellisten vaikutusten selvityksen päivittämiseen voida
soveltaa liikenneinvestoinnin kannattavuuslaskelman periaatteita. Hankkeen
kannattavuutta ei voida näin ollen arvioida hyöty-kustannussuhteella.
Kutilan kanavan ja sen avaaman uuden vesireitin potentiaalisiksi hyödyiksi on
tunnistettu:
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Eteläisen Saimaan matkailullisen saavutettavuuden sekä luonto-, liikunta- ja
hyvinvointimatkailun kehittämisedellytysten parantaminen
Kanava lyhentää matkaa Lappeenrannasta Suur-Saimaalle noin 40 %.
Kanava avaa uuden Lappeenranta-Taipalsaari-Kutila -rengasreitin, jonka
läheisyyteen sijoittuu useita nykyisiä ja potentiaalisia retkisatama- ja geopark-
kohteita. Tämä luo edellytykset uusille risteily- ja matkailupalveluille.
Matkailu- ja veneilypalvelukohteen kehittäminen Pien-Saimaalla (joko
Lappeenranta, Taipalsaari tai Kutila, jossa toteutuneena kotimaisena
vertailukohtana voi olla Murolen kanava).
Kutilan kanava osana Pien-Saimaan veden laadun parantamista: välilliset hyödyt
(vesistöjen ja ranta-alueiden arvonnousu) Taipalsaarella ja Lappeenrannassa
Rahoitus ehdollisena eli mikäli kanava-hankkeen muu rahoitus toteutuu
Kuntaan saapunut esitys on liitteenä. Hankkeen vaikutuksista tehty raportti on
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee periaatepäätöksen
Kutilan kanava-hankkeeseen osallistumisesta sillä edellytyksellä, että ministeriöiden
rahoitus toteutuu. Valtuusto päättää osoittaa hankkeeseen kahden vuoden aikana 25
000 euroa per vuosi eli yhteensä 50 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.04.2022, § 11
Liitteet

1 Liite §11_Kutilan kanavan ja pumppaamoiden kolmikantarahoitus.pdf
Ehdotus
Valtuusto tekee periaatepäätöksen Kutilan kanava-hankkeeseen osallistumisesta sillä
edellytyksellä, että ministeriöiden rahoitus toteutuu. Valtuusto päättää osoittaa
hankkeeseen kahden vuoden aikana 25 000 euroa per vuosi eli yhteensä 50 000
euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 12
Keskustan valtuustoryhmän aloite: Vain kotimaisista raaka-aineista valmistetun ruuan
tarjoaminen Puumalan kunnan järjestämissä tilaisuuksissa
Liitteet

1 Liite §12 Keskustan valtuustoryhmän aloite.pdf
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja
valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Valtuutettu Esa Karjalainen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan
kirjallisen aloitteen.
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§10, §11
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
§8, §9, §12
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

