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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä 25.6.2020 ja julkaistaan
kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 15
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) 16.6.2020 ja
Puumala-lehdessä 17.6.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus
sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 16.6.2020.
Valtuuston kokousta voi seurata sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi
/valtuustolive/
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Heikki Hupli oli ilmoittanut
esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. Hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Sakari
Niemi.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja yksi
varavaltuutettu.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen esitti, että valtuusto päättäisi
lisäpykälänä antaa julkilausuman koskien kaivostoimintaa.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta asian ottamista käsittelyyn, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsusssa. Päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä
yksimielisesti.
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä.
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§ 16
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 24.6.2020 ja se on nähtävänä
kunnan asiointipisteessä torstaina 25.6.2020 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti
kunnan verkkosivuilla.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo Montonen.
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Kunnanhallitus, § 42,30.03.2020
Valtuusto, § 17, 22.06.2020
§ 17
Henkilöstöraportti vuodelta 2019
PuuDno-2020-10
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Mervi Hämäläinen, Anne Julin, Matias Hilden, Annakaisa Arilahti
mervi.hamalainen@puumala.fi, anne.julin@puumala.fi, matias.hilden@puumala.fi,
annakaisa.arilahti@puumala.fi
toimistosihteeri, palvelujohtaja, kunnanjohtaja, hallintopäällikkö
Liitteet

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019.pdf
Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa
selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin 17.3.2020 kokouksessaan.
Henkilöstöraportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan yhteistyötoimikunnan
päätösehdotuksen:
Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2019 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 17
Liitteet

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019.pdf
Ehdotus
Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2019 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 43,30.03.2020
Valtuusto, § 18, 22.06.2020
§ 18
Tietotilinpäätös vuodelta 2019
PuuDno-2020-9
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti, Anne Valtonen
annakaisa.arilahti@puumala.fi, anne.valtonen@puumala.fi
hallintopäällikkö
Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2019.pdf
Puumalan kunnan tietotilinpäätös laaditaan osana tilinpäätöstä ja sen tarkoitus on
kuvata ja arvioida tietosuojan ja tietoturvan tilannetta Puumalan kunnassa. Se toimii
sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina, johdon työvälineenä sekä luottamuksen
osoituksena rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan. Tietotilinpäätöksellä vastataan
EU Yleinen tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen.
Puumalan kunnan organisaatiossa noudatetaan valtuuston helmikuussa 2017
hyväksymää tietoturvapolitiikkaa sisältäen tietoturvan ja siinä kuvattua tietosuojan
organisaatiorakennetta. Tietosuojan koordinointi ja kehittäminen toteutuvat
alueellisessa ja Puumalan kunnan omassa tietosuojatyöryhmässä.
Tietotilinpäätöksen laatimisesta on vastannut hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti ja
ICT-tuki Anne Valtonen ja se on käsitelty Puumalan kunnan tietosuojatyöryhmässä.
Tietotilinpäätös 2019 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2019 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 18
Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2019.pdf
Ehdotus
Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2019 tietoonsa
saatetuksi.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

3/2020

8 (31)

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
22.06.2020

3/2020

9 (31)

Tarkastuslautakunta, § 38,08.06.2020
Valtuusto, § 19, 22.06.2020
§ 19
Arviointikertomus vuodelta 2019
PuuDno-2020-84
Tarkastuslautakunta, 08.06.2020, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelle 2019.pdf
Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 hyväksynyt ja allekirjoittanut
tilinpäätöksen vuodelta 2019. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on
mm. arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arviointia suorittaessaan tarkastuslautakunta on tilinpäätöksen tutustumisen lisäksi
perehtynyt talousarvioon, vuosikolmannesraportteihin, henkilöstöraporttiin,
kuntastrategiaan sekä valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoihin ja
kuullut eri viranhaltijoita.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta esitää kuntalaina 121 §:n mukaisena arvionaan valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta
pyytää kunnanhallitukselta vastinetta arviointikertomukseen 30.9.2020 mennessä.
Päätös
Pätäösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 19
Liitteet

1 Arviointikertomus_vuodelle_2019.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen
tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 17,21.04.2020
Valtuusto, § 20, 22.06.2020
§ 20
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
PuuDno-2020-9
Tarkastuslautakunta, 21.04.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus.pdf
Tilintarkastaja Mika Mikkonen on jättänyt 31.3.2020 vuoden 2019
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastuksessa on
tarkastettu kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja
puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsenten ja kunkin
toimielimen tehtäväalueen johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta.
Tarkastus on toteutettu riittävän varmuuden saattamiseksi siitä, että hallintoa on
hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 20
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus.pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 41,30.03.2020
Tarkastuslautakunta, § 18,21.04.2020
Valtuusto, § 21, 22.06.2020
§ 21
Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
PuuDno-2020-9
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Tilinpäätös 2019.pdf
Kunnan toimintatuottojen kehitys oli vuonna 2019 kokonaisuutena varsin
samansuuntainen kuin vuotta aiemmin, ja toimintatuotot kasvoivat noin 45 000
eurolla. Puunmyyntituotot kasvoivat noin 70 000 eurolla ja vuokratuotot noin 50 000
eurolla, ja lisäksi kunta sai kertaluonteisia kaavoituskorvauksia noin 30 000 euroa.
Vähennystä tapahtui ateriamaksuissa, jotka pienentyivät noin 60 000 eurolla.
Henkilöstökulut pysyivät vuoden 2018 tasolla. Menoista erityistä kasvua oli palvelujen
ostoista, joka johtui ESSOTE:n kuntalaskutuksen reilusta noususta. Palvelujen ostot
kasvoivat lähes 400 000 eurolla. Muiden menolajien osalta kehitys oli maltillista, mutta
toimintakate kokonaisuutena heikentyi tuolla noin 400 000 eurolla, ollen kuitenkin
noin 800 000 euroa budjetoitua parempi. Toimintakatteen kasvuprosentiksi
muodostui 2,7 %.
Kunnan talouden kannalta myönteistä kehitystä tapahtui verotuloissa, jotka kasvoivat
noin 3,7 prosenttia edellisvuodesta ja olivat noin 550 000 euroa budjetoitua
korkeammat. Kasvua tapahtui kaikissa verolajeissa, mutta euromääräisesti eniten
kasvoi kunnallisveron tuotto, noin 180 000 euroa. Valtionosuuksien määrä sen sijaan
aleni noin 130 000 eurolla, joskin niidenkin määrä oli hieman budjetoitua korkeampi.
Kunnan vuosikate pysyi kasvaneista verotuloista johtuen korkeana, noin 2,2
miljoonassa, mikä ylitti jälleen tuhannen euron asukaskohtaisen rajan.
Tilinpäätökseen on kirjattu lisäpoistoja ja arvonalentumisia siten, että näiden määrä
nousi edellisvuodesta noin 240 000 eurolla. Tilikauden tulokseksi muodostui täten
reilu 1,3 miljoonaa euroa. Tuloksesta on tehty 500 000 euron rahastovaraus erillisen
Puumala-säätiön tai -rahaston perustamiseksi. Tilikauden ylijäämäksi jää siten noin
850 000 euroa ja taseen ylijäämä oli siten vuodenvaihteessa noin 8,6 miljoonaa euroa.
Investointitulot ylittivät budjetoidun ja olivat noin 115 000 euroa, johtuen
toteutuneista tonttikaupoista. Investointimenot jäivät 585 000 euroon, suurin
poikkeama talousarvioon oli Kanttorilanrannan maanoston toteutumatta jääminen.
Muut budjetin investoinnit toteutuivat hieman ennakoitua pienemmin kustannuksin.
Nettoinvestoinnit olivat siten 470 000 euroa.
Lainakanta oli vuoden lopussa noin 615 000 euroa, rahamarkkinasijoitusten ja
kassavarojen määrä oli vuoden vaihteessa puolestaan noin 6 miljoonaa euroa.
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Tilinpäätös liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimittaa sen
tilintarkastajille tarkastettavaksi,
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle
käsiteltäväksi,
3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.
4. tehdä tilikauden tuloksesta 500 000 euron vapaaehtoisen rahastovarauksen
Puumala-rahaston tai -säätiön perustamiseksi
5. esittää, että tilikauden ylijäämä 850 912,98 euroa siirretään edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä -tilille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 21.04.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa
31.3.2020 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Torvinen, asuntosihteeri
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös
hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille
sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1. - 31.12.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 21
Liitteet

1 Tilinpäätös 2019.pdf
Ehdotus
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Valtuusto päättää:
1. hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen,
2. myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2019,
3. tehdä tilikauden tuloksesta 500 000 euron vapaaehtoisen rahastovarauksen
Puumala-rahaston tai -säätiön perustamiseksi sekä
4. siirtää tilikauden ylijäämän 850 912,98 euroa edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
-tilille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 80,18.05.2020
Valtuusto, § 22, 22.06.2020
§ 22
Määräalan kauppakirja Lahnajärvi -tilasta
PuuDno-2020-104
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Puumalan kunnalle on 11.5.2020 jätetty 12 000 euron tarjous noin 3 hehtaarin
määräalan ostamiseksi Lahnajärvi-tilasta. Tarjouksen ovat tehneet yksityishenkilöt,
joiden omistuksessa on määräalan vieressä sijaitseva kiinteistö ja sillä sijaitseva
omakotitalo, ja myytävä määräala tulisi lisämaaksi sekä yritystoiminnassa tarvittavien
tilojen rakentamiseen. Tarjoajien omistama tontti on ostettu Puumalan kunnalta
määräalana vuonna 2012 ja ostettavaksi tarjottu määräala sijaitsee kyseisen tontin
pohjois- ja itäpuolella.
Määräalasta on syksyllä 2019 laadittu arvio, jonka mukaan maapohjan ja puuston arvo
olisi yhteensä noin 13 000 euroa. Määräalalla, josta tarjous on tehty, sijaitsee myös
kiinteistölle johtava tie, joka rasittaa kunnan omistamaa kiinteistöä.
Oheismateriaalina tarjous sekä arvio puuston sekä maapohjan arvosta.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää myydä noin 3 hehtaarin, liitteessä esitetyn määräalan Lahnajärvi-
tilasta 12 000 euron hintaan, ja oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään ja
allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 22
Ehdotus
Valtuusto päättää myydä noin 3 hehtaarin, liitteessä esitetyn määräalan Lahnajärvi-
tilasta 12 000 euron hintaan, ja oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään ja
allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ostajat, tekninen toimiala, hallinto- ja talouspalvelut
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Kunnanhallitus, § 78,18.05.2020
Kunnanhallitus, § 87,15.06.2020
Valtuusto, § 23, 22.06.2020
§ 23
Äänestysaluejaon muuttaminen
PuuDno-2020-101
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Vaalilain 8 § mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa
useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä
tehtäessä on otettava huomioon seuraavan kalenterivuoden alusta voimaan tulevat
kuntajaon muutokset. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen
kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään
kiinteistön kohdalle. Puumalan kunta on tällä hetkellä jaettu kahteen
äänestysalueeseen: Hurissalon äänestysalueeseen ja Kirkonkylän äänestysalueeseen.
Edellisissä toimitetuissa vaaleissa Hurissalon äänestysalueeseen on kuulunut noin 200
äänioikeutettua ja kirkonkylän äänestysalueeseen noin 1800 äänioikeutettua.
Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä
on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään
voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa.
Äänestysalueista tehtyä päätöstä, josta on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle,
noudatetaan hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta huolimatta, kunnes valitusasia
on ratkaistu, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden valituksesta
antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Vaalilain 82 § on säädetty menettelyistä, joilla turvataan vaalisalaisuuden säilyminen
pienillä äänestyspaikoilla. Tämän mukaisesti yksittäisen äänestysalueen ennakkoäänet
ja vaalipäivän äänet tulee laskea yhdessä mikäli jommankumman osalta laskettavien
äänien määrä jää alle viidenkymmenen. Jos äänien määrä yhteensä jää alle 50:n, on
ääntenlaskenta yhdistettävä jonkin toisen äänestysalueen kanssa.
Hurissalon äänestysalueen osalta jäätiin europarlamenttivaaleissa 2019 jo hyvin
lähelle vaalilaissa säädettyjä äänestysmääriä. Vaikka äänestysprosentti (57,4 %) oli
huomattavasti korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo (40,8 %), annettiin
varsinaisena vaalipäivänä 59 ääntä, ennakkoäänten ollessa 57. Eduskuntavaaleissa
vaalipäivän ääniä annettiin 74 ja ennakkoääniä 97, ennakkoäänien osuuden ollessa
siis noin 57 %. Hurissalossa ei ko. vaaleissa ollut ennakkoäänestysmahdollisuutta.
Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Hurissalossa ennakkoäänien osuus oli 52 %, joten
ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut maltillisesti.
Edellä mainituista syistä on syytä arvioida tarvetta äänestysaluejaon muuttamiseksi
siten, että koko Puumalan kunta olisi jatkossa yksi äänestysalue.
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Äänestyspaikkojen vähentämisellä on lähinnä kielteisiä vaikutuksia kansalaisten
äänioikeuden käyttämiseen. Vaikka ennakkoäänestys on yleistynyt, tulee varsinaisena
vaalipäivänä äänestää omalla äänestyspaikalla, jolloin äänestysmatkan pituus
vaikuttaa äänestysintoon kielteisesti. Toisaalta ennakkoäänestysmahdollisuuksia
parantamalla voidaan äänestämistä jossain määrin helpottaa.
Ennakkoäänestyspaikoista ja kotiäänestyksestä päättää kunnanhallitus. Puumalassa
ennakkoäänestystä on viime vuosina järjestetty vain kunnantalolla.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää varata kaikille kunnan jäsenille mahdollisuuden lausua
mielipiteensä Puumalan äänestysaluejaotuksen muuttamisesta siten, että jatkossa
koko kunta olisi yksi äänestysalue. Lausunnot tulee toimittaa 5.6.2020 mennessä
Puumalan kunnan kirjaamoon. Lisäksi kunnanhallitus pyytää mainitusta asiasta
lausunnon Puumalan kunnan keskuvaalilautakunnalta, vanhus- ja
vammaisneuvostolta sekä nuorisovaltuustolta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 87
Kuuleminen äänestysaluejaosta päättyi 5.6.2020. Määräaikaan mennessä tuli yksi
yksityishenkilön lausunto asiasta, joka oli muutokselle myönteinen. Nuorisovaltuuston
ja keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat ilmoittaneet, että ko. elimet eivät annan
lausuntoa asiasta. Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa mahdollisen lausuntonsa vasta
17.6. Lausunto voidaan erikseen tuoda tiedoksi valtuustolle ennen kuin valtuusto
ratkaisee asian.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää, että 1.1.2021 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Puumalan kunta
muodostaa yhden äänestysalueen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 23
Ehdotus
Valtuusto päättää, että 1.1.2021 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Puumalan kunta
muodostaa yhden äänestysalueen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 88,15.06.2020
Valtuusto, § 24, 22.06.2020
§ 24
Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen
PuuDno-2020-105
Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Puumalan vesiosuuskunnan toiminta-alue.pdf
Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle
toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta.
Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
tulee kattaa alueet, jotka kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai
viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan
elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n
mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa
kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja
asianmukaisesti. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Toiminta-alueita rajattaessa tulee tarkistaa, että laitos suoriutuu lain mukaisista
velvoitteista (veden jakelu ja jätevesien viemäröinti). Toisaalta on syytä arvioida, että
toiminta-alue on tarkoituksenmukainen myös kiinteistöjen liittymisvelvollisuutta ja -
oikeutta ajatellen.
Puumalan Vesiosuuskunta on laatinut kunnalle vesijohto- sekä viemäriverkoston
piiriin kuuluvista alueista toiminta-alue-esityksen. Aikaisemmin hyväksyttyä toiminta-
aluetta on laajennettu lisäämällä ne alueet, jonne on rakennettu vesihuoltoverkostot.
Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alue on laajentunut kattamaan
Kuoreksenniemen ja Sahanlahden alueet, etelässä Kotkatsaaren alueen sekä ns.
uuden Kotiniemen alueen.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto vahvistaa Vesiosuuskunnan toiminta-alueen karttaliitteen mukaisena sekä
kumoaa samalla valtuuston aikaisemmin vahvistetut toiminta-alueet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 22.06.2020, § 24
Liitteet

1 Puumalan vesiosuuskunnan toiminta-alue.pdf
Ehdotus
Valtuusto vahvistaa Vesiosuuskunnan toiminta-alueen karttaliitteen mukaisena sekä
kumoaa samalla valtuuston aikaisemmin vahvistetut toiminta-alueet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 89,15.06.2020
Valtuusto, § 25, 22.06.2020
§ 25
Vuosikolmannesraportti 2020
PuuDno-2020-129
Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 VKraportti.pdf
2 Tuloslaskelma ja käyttötalous.pdf
Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa noin 115 000 euroa edellisvuoden
vastaavaa aikaa heikompi. Heikennys johtuu kasvaneesta sote-ennakkolaskutuksesta,
sen sijaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alentuneet johtuen erityisesti
koronaepidemian vuoksi vähentyneistä toimenpiteistä.
Henkilöstökulut olivat neljän ensimmäisen kuukauden aikana pienentyneet noin
50 000 eurolla. Toimintatuottojen noin 60 000 euron pudotus johtuu puolestaan
pitkälti edellisvuoden puunmyyntituotoista.
Verotulojen toteuma oli huhtikuun lopussa vielä pitkälti samalla tasolla kuin
edellisvuonna, mutta jo toukokuussa ero edellisvuoteen kasvaa. Yleisen
talouskehityksen lisäksi verotuloja pienentää maksuaikajärjestelyt, joiden johdosta
vuoden 2020 verotuloja siirtyy vuodelle 2021. Siirtymiä kompensoidaan tilittämällä
valtionosuuksia päinvastaisesti.
Valtionosuuksien määrä sen sijaan oli kasvanut yli 100 000 eurolla. Investointien
toteuma oli tarkastelujaksolla noin 112 000 euroa. Suurin osa investoinneista (mm.
urheilukentän perusparannus, Kotiniemen katujen saneeraus) sijoittuu myöhemmille
tarkastelujaksoille.
Taloudellisesti tilanne on erittäin sumuinen. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenoihin
voidaan arvioida kohdistuvan poikkeuksellista nousupainetta ja verotulot tulevat
vähenemään selvästi edellisvuodesta. Talouden kehitys ja valtion tukitoimet tulevat
osaltaan vaikuttamaan muutosten suuruuteen. Valtion neljäs lisätalousarvio lisää
kuntien valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja n. 1,1 miljardilla eurolla ja Puumalan
kunnan asukaskohtainen lisärahoitus on selvästi korkeampi kuin kunnilla keskimäärin.
Muuta Suomea korkeampi lisärahoitus johtuu kunnan korkeasta yhteisöverotulosta,
joka kasvaa kuntien yhteisövero-osuuden noustessa 10 prosenttiyksikköä.
Kunnan talouden rakenteellinen ylijäämä antaa lisäksi hyvän puskurin koronaiskun
vastaanottamiseen. Toistaiseksi voidaankin arvioida, että tilikauden tulos tulisi
pysymään Puumalassa positiivisena myös kuluvana vuonna. Tämä kuitenkin
edellyttää sote-menojen kasvun pysymistä kohtuullisena.
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Valtuusto hyväksyi huhtikuun lopussa talousarvion muuttamisen, jonka vaikutus
toimintakatteeseen oli -100 000 euroa. Muutosta ei ole sisällytetty vielä
vuosikolmannesraportin lukuihin.
Rahoitusmarkkinoiden syvä ja nopea romahdus maaliskuussa vaikutti merkittävästi
myös kunnan rahoitusomaisuuden arvoihin ja esimerkiksi Taalerin kautta tehtyjen
sijoitusten arvo oli alimmillaan negatiivinen noin 100 000 euroa. Huhtikuun lopussa
sijoitusten tappiot olivat pienentyneet noin 20 000 euroon ja toukokuussa
arvostustaso oli noussut jo hankintahintojen yläpuolelle.
Vuosikolmannesraportti liitteinä 1 ja 2.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2020
tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 25
Liitteet

1 VKraportti.pdf
2 Tuloslaskelma ja käyttötalous.pdf
Ehdotus
Valtuusto merkitsee vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2020 tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 61,30.03.2020
Kunnanhallitus, § 70,20.04.2020
Kunnanhallitus, § 98,15.06.2020
Valtuusto, § 26, 22.06.2020
§ 26
Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen
PuuDno-2020-82
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 KotkatsaarenRAK osittainen kumoaminen Selostus ehdotus
Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kaavoitusinsinööri Henna Arkko on kaavan laatijana ja
kaava-alueen kiinteistön omistajien toimeksi antamana laatinut vireille tulleen
23.3.2020 päivätyn ehdotuksen Kotkatsaaren ranta-asemakaavan osittaiseksi
kumoamiseksi. Kumottavaan alueeseen kuuluvat 18.5.1987 hyväksytyn rantakaavan
Kerminhiekantien varrella olevat loma-asuntojen korttelialueet sekä maa- ja
metsätalousalueet kiinteistöllä 623-420-0003-0090. Samalla kiinteistöllä oleva maa- ja
metsätalousalue haetaan kumottavaksi myös xx. hyväksytyllä Kotkatsaaren ranta-
asemakaavan muutoksen alueella.
Kumottavaksi ehdotetaan 11 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) kortteleissa 3 ja 4
sekä kaikki maa- ja metsätalousalueet kiinteistöllä 623-420-0003-0090.
Rakennuspaikoilla on ranta-asemakaavassa 100 k-m2 rakennusoikeutta, yhteensä
1100 k-m2. Ranta-asemakaavan kumoamisen jälkeen kaava-alueelle tulisi voimaan
kunnanvaltuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymä oikeusvaikutteinen Puumalan itäosien
yleiskaava. Kumottavalla alueella on yleiskaavassa 11 loma-asunnon rakennuspaikkaa
(RA), joilla on rakennusjärjestyksen kohdan 5.2 mukaan rakennusoikeutta 150 tai 200
k-m2.
Kotkatsaaren ranta-asemakaavan alkuperäinen rakennuspaikkojen lukumäärän
mitoitus on yleiskaavoitusohjelman ja Etelä-Savon Seutukaavaliiton ”Rantojen mittaus
rakennusoikeutta laskettaessa” ohjeen mukainen. Kantatilalla olisi siis yhtä monta
rakennuspaikkaa kuin vuonna 1987, jos yleis- tai ranta-asemakaava laadittaisiin nyt.
Näin ollen rantakaavan kumoamisella ei vaikeuteta uusien kaavojen laatimista
eikä kaavan toteuttamista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen
(MRA) 27 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen julkisesti nähtävillä pitämisestä. Kunnan
jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 28 §:n sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti.
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä
olosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet –sivuilla, ilmoitustaululla sekä Puumala -
lehdessä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen maanomistajia ja
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naapureita kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja
teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Kaavaselostus ja kaavakartta määräyksineen ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi
Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittaisen kumoamisen kaavaehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Kunnanhallitus, 20.04.2020, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 Kotkatsaaren_RAK_kaavakartta_ehdotus.pdf
2 Kotkatsaaren_RAK_selostus_ehdotus.pdf
Kotkatsaaren ranta-asemakaavan kumottavaksi ehdotettavaa aluetta on edellisestä
käsittelystä pienennetty siten, että alueeseen kuuluu vain vuoden 1987 mukaiseen
ranta-asemakaavaan kuuluva Kerminhiekantien alue. Alueella on 11 rakennettua loma-
asunnon rakennuspaikkaa ja noin 11 hehtaaria maa-ja metsätalousaluetta.
Rakennuspaikkojen lukumäärä on tarkistettu uudelleen. Kantatilalla olisi yhtä monta
rakennuspaikkaa kuin vuonna 1987, jos yleis- tai ranta-asemakaava laadittaisiin nyt.
Näin ollen rantakaavan kumoamisella ei vaikeuteta uusien kaavojen laatimista
eikä kaavan toteuttamista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu.
Tämän jälkeen mahdollisesti vireille tulevat vastaavat ranta-asemakaavan
kumoamishankkeet tullaan tutkimaan tapauskohtaisesti. Kumoamisen edellytyksenä
on, että rantarakennuspaikkojen lukumäärä vastaa voimassa olevia
kaavoitusperiaatteita. Lisäksi huomioidaan jokaisen ranta-asemakaavan ominais-
/erityispiirteet.
Kaavakartta ja kaavaselostus ovat liitteenä. Maanomistajakirjeet ovat
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi
Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittaisen kumoamisen kaavaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Pla_Kotkats RAKositt.kum_SELO_hyväksyntään_10062020.pdf
2 Pla_Kotkatsaaren_RAK kum_HYVÄKSYNTÄÄN_Kartta ja määr_12062020.pdf
3 Pla_Kotkatsaari_RAK kum_Asemakaavan_seurantalomake_Hyväksyntään_12062020.
pdf
Kaavaehdotus oli nähtävillä 29.4.-1.6.2020 välisenä aikana. Etelä-Savon ELY-
keskuksella ei ollut huomautettavaa muutoksesta.
Nähtävilläoloaikana jätettiin kaikkiaan seitsemän muistutusta, jotka tulivat
kumottavana olevan alueen ulkopuolisilta maanomistajilta. Muistutuksen tekijöistä
kolme oli aiemmin (kesällä 2019) ilmoittanut olevansa kiinnostuneita lähtemään
mukaan kaava-alueen kumoamiseen. Kiinteistöt ovat kuitenkin tuolloin jääneet
muutoksen ulkopuolelle sen vuoksi, että ne eivät ole muodostaneet maankäyttö- ja
rakennuslain 74 § mukaista tarkoituksenmukainen kokonaisuutta ja sijaitsivat eri
kortteleissa. Seitsemästä ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneestä neljä ilmoitti, että
olisivat sittenkin kiinnostuneita kiinteistöjensä sisällyttämisestä kumottavaan kaava-
alueeseen, mutta heidän osaltaan kiinnostus ei ole tullut ilmi kesällä 2019 tehdyssä
kyselyssä eikä myöhemmin kumottavaa kaava-aluetta rajattaessa.
Kaava-alueen rajaus on tehty yhdessä kaavoittajan ja kunnan neuvotteluissa
tammikuussa 2020. Tuolloin kiinnostuksensa kumoamiseen oli ilmoittanut 16 eri
kiinteistön omistajat, joista 11 sijaitsi Kerminhiekantien varressa ja muodostivat edellä
mainitun tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Loput viisi kiinteistöä hajaantui eri
korttelialueisiin. Kolmen kiinteistön osalta kumottavaksi olisi tullut yhtenäinen osa
yksittäisestä korttelialueesta, mutta ranta-asemakaava olisi silti jäänyt voimaan osalle
korttelialueesta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-
asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle ja
maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa
tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan toimesta laadittu
asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetään kaavaehdotuksen laittamisesta
uudelleen nähtäville. Asetus edellyttään, että mikäli kaavaehdotusta on olennaisesti
muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava
uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos
muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat,
kuullaan erikseen.
Kaavaehdotuksen laatimisesta vastanneet maanomistajat ovat kaavoittajan
välityksellä toivoneet, että kumottavaa aluetta ei enää tässä vaiheessa kaavaprosessia
laajenneta. Kunnalle laajentaminen ei sen sijaan itsessään olisi ongelma, mikäli laissa
säädetyt reunaehdot tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta toteutuvat.
Kaavamuutoksen ulkopuolelle jäävät maanomistajat voivat halutessaan käynnistää

Puumala
Valtuusto

Pöytäkirja
22.06.2020

3/2020

25 (31)

vastaavan kumoamisprosessin myös erikseen.
Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatima kaavaehdotus selostuksineen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 12.6.2020
päivätyn Kotkatsaaren ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 22.06.2020, § 26
Liitteet

1 Pla_Kotkats RAKositt.kum_SELO_hyväksyntään_10062020.pdf
2 Pla_Kotkatsaaren_RAK kum_HYVÄKSYNTÄÄN_Kartta ja määr_12062020.pdf
3 Pla_Kotkatsaari_RAK kum_Asemakaavan_seurantalomake_Hyväksyntään_12062020.
pdf
Ehdotus
Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 12.6.2020
päivätyn Kotkatsaaren ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 27
"Kaivostoiminta liian suuri uhka Saimaan matkailuelinkeinolle sekä luonto- ja
virkistysarvoille"
Kuntalain 95 §:n mukaisesti "jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole
valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti".

Ehdotus
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen esitti valtuutetuille ehdotuksen
Puumalan kunnanvaltuuston julkilausumaksi:
Kaivostominta liian suuri uhka Saimaan matkailuelinkeinolle sekä luonto- ja
virkistysarvoille
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on 4.6.2020 hyväksynyt malminetsinnän
varausilmoituksen Partalansaarelle, Puumalan ja Sulkavan kuntien alueella. Alueelta
on mahdollisesti määrä etsiä grafiittia.
Puumalan kunta on vuonna 2019 allekirjoittanut Järvi-Suomen peruskirjan ja
sitoutunut turvaamaan alueen puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden
myös tuleville sukupolville. Saimaa, rauha ja puhtaus ovat Puumalan menestyksen ja
strategian avaintekijöitä, ja tämä vahvuus on korostunut menneenä poikkeuksellisena
keväänä.
Kaivostoiminnasta aiheutuvat vesistö-, ilmanlaatu- ja meluvaikutukset eivät ole
yhteensovitettavissa alueelle, jossa on runsaasti hajallaan olevaa loma- ja vakituista
asumista sekä siihen tukeutuvaa matkailutoimintaa.
Vaikka varausilmoitus tai malminetsintä eivät itsessään tarkoita vielä kaivostoiminnan
käynnistymistä tai edes suunnittelemista, niin Puumalan kunta toteaa jo nyt, että se
suhtautuu kaivostoimintaan ja sen aiheuttamiin ympäristöriskeihin erittäin kriittisesti
ja tulee omassa toiminnassaan puolustamaan kansalaisille perustuslain 20 § turvattua
oikeutta terveeseen elinympäristöön.

Keskustelun kuluessa valtuutetut Paavo Kyhyräinen ja Olavi Kietäväinen kannattivat
kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen tekemää ehdotusta Puumalan
kunnanvaltuuston julkilausumaksi.
Päätös
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Harri Kautosen ehdotuksen kunnanvaltuuston
julkilausumaksi.
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Kunnallisvalitus
§21, §22, §23, §24
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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Kunnallisvalitus
§26
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.
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.
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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
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
§17, §18, §19, §20, §25, §27
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

