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PuuDno-2021-12
Muuttoagentin määräaikainen työsuhde

Puumalan kuntaan on päätetty palkata päätoiminen asiantuntija, ”Muuttoagentti”. 
Tehtävä on määräaikainen ja kestää 30.9.2022 saakka.

Tavoitteena on uuden, kokeilevan toimintamallin luominen, joka liittyy Puumalaan 
asumaan muuttamiseen. Hankkeen toteutusvaiheita ovat seuraavat mm. 
mökkiläistutkimuksen toteutus, tulomuuttoa tukevien palvelurakenteiden kartoitus, 
monipaikkaisen asumisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksien selvittäminen ja 
yhteistyökumppaniverkoston luominen.

Muuttoagenttia etsittiin kunnan verkkosivujen, paikallislehden ilmoituksen ja 
työvoimahallinnon väylien kautta ja määräaikaan mennessä paikkaa haki neljä 
henkilöä. Heidät kaikki haastateltiin 28.5.2021 ja haastattelijoina toimivat kunnan 
tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja elinkeinokehittäjä.

Haastatteluiden perusteella hankkeen vetäjäksi soveltuvimmaksi osoittautui Seija 
Paksu Mikkelin Anttolasta. Hänen monipuolinen työuransa, yhteistyöverkkonsa 
alueella ja haastattelussa osoittamansa innostunut ideointi olivat parasta antia 
hakijoilta. Varasijalle haastatteluryhmä esitti Ilkka Mäkelää Mikkelistä.

Muutoagentti voi aloittaa työnsä 14.6.2021 alkaen Maakuntaliiton rahoituksen 
selvittyä.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö 23 §

Päätös
Päätän valita Seija Paksun Mikkelistä Puumalan Muuttoagentin tehtävään. Varalle 
valitsen Ilkka Mäkelän Mikkelistä.

Tiedoksi
Hakijat, Palkka- ja taloushallinto

Allekirjoitus

Kimmo Hagman, tekninen johtaja
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Oikaisuvaatimus
§ 5

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 tekninen 
lautakunta.
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.
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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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