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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Pekkanen, puheenjohtaja
Seppo Hujanen, 1. varapuheenjohtaja
Timo Kuoksa, 2. varapuheenjohtaja
Birgit Hämäläinen
Jaana Lopperi
Jani Paasonen
Markku J Lamponen
Mika P Ruohoranta
Tanja Hartonen-Pulkka
Muut saapuvilla olleet
Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri
Markku Häkkänen, kv. pj.
Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj.
Ari A Hartonen, kv. 2 vpj.
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä
Vesa Vestala, ESSOTE, talousjohtaja, poistui 17:57
Tapio Montonen, tekninen johtaja, tekninen johtaja, saapui 17:09, poistui 18:15
Allekirjoitukset

Leena Pekkanen
Puheenjohtaja

Arja Leppäkumpu
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
07.08.2017

07.08.2017

Birgit Hämäläinen

Timo Kuoksa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin
huoneessa 10.8.2017 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www.sivuilla.

Arja Leppäkumpu
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§ 134
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 135
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Birgit Hämäläinen ja
Timo Kuoksa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birgit Hämäläinen ja Timo Kuoksa.
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§ 136
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä / toiminnan seuraaminen
MjuDno-2017-618
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Muistio KHn keskusteluista Essote.pdf
Mäntyharjun kunta on ollut osakkaana ja ostanut perusturvapalvelut EteläSavon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä 1.1.2017 lähtien.
Kuntayhtymän toiminan alkuvaiheessa on esiintynyt toiminnan
käynnistämiseen ja/tai tiedottamiseen liittyviä ongelmia, joilla on
heijastusvaikutus peruskunnan toimintaan.
Kuntayhtymän perussopimus, jonka Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyi
25.1.2016 määrittää mm. kuntayhtymän toimialan, kustannusten jaon ja
toiminnan päätösprosessit.
Perussopimuksessa todetaan, että kustannukset jaetaan
tilikauden asukasluvun, tilikauden toteutuneiden kulujen ja kolmen viimeisen
vuoden tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti. Vaikkakin perussopimus
toteaa, että kuntayhtymän maksuosuudet laskutetaan kuntayhtymän
valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna
on tasauslaskun ennakoimattomuus kunnan talouden seurannan
kannalta kestämätön. Asiasta on oltu yhteydessä kuntayhtymän johtaviin
viranhaltijoihin. Laskutuskäytäntö / kuntakohtainen talouden seuranta on
ollut esillä myös kuntayhtymän neuvottelukunnan kokouksissa. Vastauksena
tiedusteluihin on saatu joukko päivämääriä, joihin mennessä talouden
kuntakohtainen seuranta olisi perussopimuksen laskutuksen mukainen - näin
ei ole kuitenkaan tapahtunut.
Talousjohtaja Vesa Vestalan kanssa on sovittu muutoksesta Mäntyaharjun
kunnan ennakkolaskuun. Tehty muutos on vaikuttanut oleellisesti kunnan
kassatilanteeseen.
Mäntyharjun kuntaan on avuttu alkukesällä kaksi pitkään kaivattua vanhusten
tehostetun palveluasumisen yksiköä. Samalla kun uusissa yksiköissä on
vapaata kapasitettia jonottaa kotihoidossa edelleen palveluasumista tarvitsevia
henkilöitä. Syyksi tilanteeseen on esitetty ostopalveluiden määrärahojen
riittämättömyys. Palveluketjua tulee tarkastella kokonaisuutena, keinotekoinen
raja kotihoidon ja palveluasumisen rahojen välissä ei ole asiakkaan etu.
Kuntayhtymän perussopimuksessa määrätään yhtymän tehtävät.
Perussopimuksessa rajataan kuntayhtymän tehtävän ulkopuolelle
mm. työterveyspalvelut. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä
voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä
omistaa tai hallita kiinteistöjä ja huoneistoja. Essote on ostanut osan
työterveyspalveluita tuottavasta yhtiöstä. Yhtiö ei ole inhouse-asemassa,
joten työterveyspalveluiden suorahankinta ilman kilpailutusta ei ole
mahdollista. Sen lisäksi, että ostopäätös vaikuttaa perussopimuksen
vastaiselta on syytä miettiä toteutuiko jäsenkuntien omistajaohjaus tehdyssä
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kaupassa. Kauppa olisi tullut käsitellä talouteen vaikuttavana toimenpiteenä
neuvottelukunnassa ja jäsenkunnissa.
Essoten talousjohtaja Vesa Vestala osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen
kutsuttana asiantuntijana.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Mäntyharjun kunnanhallitus pyytää Essoten hallitukselta selvitystä:
1.
2.

talouden seurannan, kuntalaskutuksen ja palvelutuotannon
toteutumisesta Mäntyharjun osalta;
Essoten tulkinnasta perussopimuksen toteutumisesta Etelä-Savon
Työterveys Oy:n kaupassa.

Päätös
Hyväksyttiin.
Essoten talousjohtaja Vesa Vestala oli saapuvilla asian käsittelyn ajan, poistuen
ennen päätöksentekoa.
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§ 137
Peruveden ranta-asemakaava
MjuDno-2017-614
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Peruveden ranta-asemak ltk käsittely.pdf
2 Peruveden ranta-asemakaavakartta.pdf
3 Peruveden ranta-asemakaava.pdf
Peruveden ranta-asemakaavan muutos on ollut vireillä vuodesta 2012
saakka. Tekninen lautakunta on 8.4.2014 § 15 päätösehdotuksen kohdassa 3
päättänyt, että 4.3.2014 päivätyn Peruveden ranta-asemakaava hyväksytään
sen jälkeen kun Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan mutos on
saanut lainvoiman.
Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutos on saanut lainvoiman
(KHO päätös 8.2.2017) Lainvoimaisuuskuulutus on ollut 16.2.2017.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruveden
ranta-asemakaavan (päiväys 4.3.2014).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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Tekninen lautakunta, § 36, 14.06.2017
Kunnanhallitus, § 138, 07.08.2017
§ 138
Kaavoituskatsaus 2017
MjuDno-2017-505
Tekninen lautakunta, 14.06.2017, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus_2017
2 Kaavoituskatsauksen liitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio
asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441)
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus
1.
2.

hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen ja
lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Kaavoittaja Jarmo Mäkelä oli kokouksessa esittelemässä asian.

Kunnanhallitus, 07.08.2017, § 138
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus_2017
2 Kaavoituskatsauksen liitteet
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus
1.
2.

hyväksyy kaavoituskatsauksen ja
saattaa kaavoituskatsauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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§ 139
Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentaminen Mäntyharjun
Kiepinsalmessa
MjuDno-2017-619
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 28.6.2017 ilmoittanut vesilain
mukaisesta lupahakemuksesta koskien Kiepin sillan ja siihen liittyvien
rakenteiden ja laitteiden rakentamisesta Mäntyharjun Kiepinsalmessa.
Hankkeen tarkoituksena on huonokuntoisen sillan korvaaminen uudella
nykynormit täyttävällä sillalla. Siltapaikka sijaitsee Kallaveden ja Pyhäveden
välisessä Kiepinsalmessa. Valuma-alueen suuruus siltapaikalla on 459,80 km2
ja järvisyysprosentti 12,72 %.
Nykyisin paikalla on v 1939 rakennettu teräsbetoninen holvisilta. Sillan toinen
puolisko (levitysosa) on rakennettu itäpuolelle v 1963.
Sillan ikä on korkea, siinä on jo huomattavia vaurioita, eikä sen kantavuus ole
riittävä nykyisille liikennekuormille.
Silta uusitaan kokonaan 3-aukkoisena jatkuvana teräsbetonisena laattasiltana,
jonka kaikki tuet perustetaan kallioon porattaville teräsputkipaaluille. Nykyinen
silta puretaan vaiheittan pois näkyviltä osin ja anturoita piikataan.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt hoidetaan siten, että liikennettä ei katkaista.
Uusi silta rakennetaan vaiheittain puoli siltaa kerrallaan siten, että liikenne
kulkee ensimmäisessä vaiheessa nykyisen sillan toista puoliskoa pitkin ja
toisessa vaiheessa uutta rakennettua sillan puoliskoa pitkin.
Siltapaikalla on merkitty Mäntyharjun venereitti, joka on määrätty
vesioikeuden päätöksellä yleiseksi paikallisväyläksi. Sillalla ei ole vaikutusta
vesistöolosuhteisiin. Rakentamisen aikana saattaa esiityä lyhytaikaista veden
samentumista.
Siltapaikan läheisyydessä on kaavoitettu muinaismuistolain rauhoittama
alue, mutta sillan rakentaminen ei ulotu kyseiselle alueelle. Kiinteät
muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet huomioidaan
Kiepin sillan kunnostamisessa suunnitelmien mukaisesti.
Muistutukset ja mielipiteet on pyydetty toimittamaan viimeistään 7.8.2017.
Tekninen johtaja on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, että Kiepin sillan ja siihen
liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentaminen on tärkeää ja tarpeellista
elinkeinoelämän kuljetusten varmistamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
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merkitsee Kiepin sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden
rakentamisen tietoonsa,
toteaa, että Mäntyharjun kunnalla ei ole huomautettavaa hankkeen
suhteen.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.08.2017

11/2017

12 (33)

§ 140
Ruoppauslupahakemus Pienelle Pyhävedelle
MjuDno-2017-594
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää mm. Mäntyharjun kuntaa antamaan
lausunnon ruoppauslupahakemuksesta Pienelle Pyhävedelle. Lausunto tulee
antaa 31.7.2017 mennessä.
Pieni Pyhävesi -yhdistys ry hakee lupaa Pienen Pyhäveden ja Pyhäveden välisen
Poitinjoen ruopaukseen. Yhdistys toteaa, että järviä yhdistävä ainut vesiväylä
on niin pahasti umpeutunut, että siitä on muodostunut jo kulkemisen este,
mikä vaikuttaa useiden vakituisten ja useiden kymmenien kesäasuntojen
virkistyskäyttöön.
Ruoppauksen laajuus ei itsessään edellyttäisi vesioikeudelista lupaa, mutta
Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 24.2.2017 todetaan seuraavaa:
"Kuten ELY-keskus on korkeimmalle hallinto-oikeudele 26.8.2014 antamassaan
lausunossa todennut, Poitinjokea ei saa ruopata ilman vesioikeudellista lupaa,
koska ruoppaus saattaa mm. alentaa Pienen Pyhäveden alivedenkorkeutta
ja tällä tavoin lisätä vesistön umpeenkasvua matalilla vesistöalueilla" ja täten
kehottaa Pieni Pyhävesi -yhdistystä hakeman vesioikeudellista lupaa.
Etelä-Savon ELY-keskus/Ari Luukkonen on sähköpostise 17.11.2011 Pieni
Pyhävesi -yhdistyksen pj. Liisa Sihvolle lähettämässään lausunossa todennut
seuraavaa: "Mahdollienn ruoppaus ei tässä valossa ja ennalta arvioiden
vaikuttaisi Pienen Pyhäveden vedenkorkeuksiin, joten siltä osin ruoppaukselle
ei edellytettäisi vesioikeudellista lupaa".
Ruoppaus tehtäisiin kondeellisesti kaivamalla Poitinjoen rantaviivan
suuntaisesti.
Tekninen johtaja on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, että kunnalla ei ole
huomautettavaa ruoppauslupahakemuksen johdosta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, ettei Mäntyharjun kunnalla ole huomautettavaa
ruoppauslupahakemukseen Pienelle Pyhävedelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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Kunnanhallitus, § 106, 29.05.2017
Kunnanvaltuusto, § 53, 05.06.2017
Kunnanhallitus, § 141, 07.08.2017
§ 141
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
toimikaudeksi 2017-2021
MjuDno-2017-477
Kunnanhallitus, 29.05.2017, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus 4 § Yhtymävaltuusto
"Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin
jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."
Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 58 § ja 76 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017-2021.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 05.06.2017, § 53
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi 2017-2021.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kunnanhallitus, 07.08.2017, § 141
Ehdotus
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Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto valitsee Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudesi 2017-2021.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Suomen
päihdehuolllon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseneksi Liisa Torniaisen
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Lopperin toimikaudeksi
2017-2021.
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Kunnanhallitus, § 107, 29.05.2017
Kunnanvaltuusto, § 54, 05.06.2017
Kunnanhallitus, § 142, 07.08.2017
§ 142
Kymen jätelautakunta, edustajan nimeäminen
MjuDno-2017-407
Kunnanhallitus, 29.05.2017, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Mäntyharjun kunta on vuonna 2011 liittynyt Kymenlaakson Jäte Oy:n
osakkaaksi ja siirtänyt jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviä lukuun
ottamatta Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.1.2012 alkaen.
Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 4 § mukaan lautakunnassa on
13 jäsentä. Mäntyharjun kunta valitsee 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Vastuukunta valitsee puheenjohtajan ja Kotkan kaupunki valitsee
varapuheenjohtajan.
Kymen jätelautakunta toimii Kouvolan kaupungin lautakuntana (vastuukunta)
KuntaL 51 § Yhteinen toimielin.
Kymen jätelautakunnan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat: Hamina, Iitti,
Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti.
Lait ja ohjeet:
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 05.06.2017, § 54
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
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Kunnanhallitus, 07.08.2017, § 142
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Kymen jätelautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Kymen
jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 jäseneksi Sari Lantan ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapio Hämäläisen.
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Kunnanhallitus, § 108, 29.05.2017
Kunnanvaltuusto, § 55, 05.06.2017
Kunnanhallitus, § 143, 07.08.2017
§ 143
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
MjuDno-2017-479
Kunnanhallitus, 29.05.2017, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun
järjestäminen on 1.1.2005 alkaen järjestetty Mikkelin seudun
ympäristöpalveluiden puitteissa.
Ympäristölautakunta kuuluu hallinnollisesti Mikkelin kaupungin
organisaatioon.
Lautakunnassa on 9 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Mikkelin kaupunki
valitsee lautakuntaan 4 varsinaista ja 4 varajäsentä ja muut kunnat kukin 1
jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.
Lautakunta nimeää puheenjohtajiston.
Lait ja ohjeet:
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan 1 jäsenen
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 05.06.2017, § 55
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaan 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
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Kunnanhallitus, 07.08.2017, § 143
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaan 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
toimikaudekseen 2017-2021 Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan jäseneksi
Markku J. Lamposen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mika
Ruohorannan.
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§ 144
Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2017-2021 ja toimintasäännön
hyväksyminen
MjuDno-2017-615
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Vammaisneuvoston toimintasääntö
Kuntalaki 28 § Vammaisneuvosto
"Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.
Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla
henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta."
Vammaisneuvostoa koskeva sääntely on siirretty kuntalakiin
vammaispalvelulaista, joka on edelleen vammaispalveluja ja muita vammaisten
tukitoimia koskeva erityislaki.
Vammaisneuvoston asettaminen ei aiemmin ollut pakollista, mutta kuntalain
mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä.
Pakollisuuden perusteena on esitetty vammaisten henkiöiden perus- ja
ihmisoikeuksia korostavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä
vammaisneuvostojen aseman yhdenvertaisuus muita väestöryhmiä edustavien
vaikuttajatoimielimien kanssa.
Vammaisilla henkilöillä ja heidän omaisillaan ja järjestöillään on oltava
vammaisneuvoston kokoonpanossa riittävä edustus. Lain perustelujen
mukaan huomiota on myös kiinnitettävä vammaisten henkiöiden omaan
osallistumiseen.
Vammaisneuvoston toiminta ja toimintaedellytykset järjestetään samoin kuin
nuorisovaltuuston (KuntaL 26 §).
Vammaisneuvosto ei ole KuntaL 30 § mukainen varsinainen toimielin, vaan
edustamansa ryhmän oallistumis- ja vaikuttamiskanava.
Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
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hyväksyy Mäntyharjun vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen
mukaisena. Sääntö tulee voimaan 1.1.2018 alkaen,
toteaa, että vammaisneuvosto toimittaa sääntöjen mukaisesti
talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle vuosittain syyskuun
loppuun mennessä,
päättää, että vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri
Arja Leppäkumpu.

Päätös
Hyväksyttin.
Tiedoksi
Mäntyharjun vammaisneuvoston pj. Leena Hellberg-Tiilikainen, arkistosihteeri
Tuija Setälä
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§ 145
Mäntyharjun kunnan vakuutusten kilpailuttaminen
MjuDno-2017-617
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Meklaritalo.pdf
Mäntyharjun kunnan vakuutukset on keskitetty vakuutusyhtiö Ifiin.
Vakuutusten edllisestä kilpailutuksesta on noin 10 vuotta.
Kunnan vakuutusmaksut vuositasolla ovat noin 70.000 €.
Vakuutusten kilpailuttamiseksi on tarjolla meklaripalveluita. Vakuutusmeklari
kilpailuttaa toimeksiannolla vakuutukset tai vaihtoehtoisesti kilpailutuksen
lisäksi vastaa kilpailutettujen vakuutusten hoitamisesta hoitovaltakirjalla.
Meklaritalo Oy on tarjonnut kunnalle Kuntahankintojen puitesopimuksen
perusteella vakuutusten kilpailutusta liitteenä olevan 14.6.2017 päivätyn
tarjouksen mukaisesti. Kunnan vakuutushistoria, vakuutusten hoidon
työmäärä ja hoidosta pyydetty korvaus huomioiden ei ole perusteltua hankkia
vakuutuksia hoitovaltakirjalla.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Meklaritalo Oy:n tajouksen Mäntyharjun kunnan
vakuutusten kilpailuttamisesta hintaan 1.000 € + kilpailutuspalkkio
mahdollisesti toteutuvasta vakuutussäästöstä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 146
Talousarvio 2018 / laadintaohje
MjuDno-2017-613
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 TA2018 raami.pdf
Vuoden 2018 talousarvion laadinnan aikataulu on hyväksytty
kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2017. Aikataulutuksen mukaan
kunnanhallitus antaa elokuussa 2017 ohjeet toimialoille talousarvion
laadinnasta.
Talousarvion rakennetta on käsitelty kunnan johtoryhmässä 31.7.2017.
Liitteenä olevan tuloslaskelmamalli perutuu Kuntaliiton arvioon heinäkuulta
2017 kunnan verotulo- ja valtionosuuskehitykestä. Valtionouutta
tarkasteltaessa tulee muistaa, että Kiky-sopimuksen kunnille tuoma
taloudellinen hyöty ulosmitataan valtionosuuden vähenemisenä. Samoin
Mäntyharjun negatiivinen väestökehitys näkyy valtionosuudessa.
Lautakuntien raamien laskennassa palkkasummat perustuvat vuoden 2017
1-6 kuukausien käytön perusteiseen arvioon lisättynä 0,5%:n korotuksella.
Lomarahaleikkauksen vaikutus on huomioitu palkkasummia pienentävänä
tekijänä.
Toimintakuluraamin suuruuden arviointi on vaikeaa, koska vuoden
2018 valtakunnallisista työehtosopimuksien kustannusvaikutuksista ei ole
tietoa, julkisuudessa on esitetty myös puheenvuoroja, joissa tuodaa esille
mahdollisuus Kiky-sopimusten säästöpäätösten purkamisesta.
Kunnan talousarvion suurimman yksittäisen menoerän perusturvapalvelujen
kustannusarvio selviää vasta viikolla 38, jolloin Essote:n vuoden 2018
talousarvion pohjaesitys annetaan.
Liitteena olevasta tuloslaskelmamallista käy ilmi, että tulojen pienentyessä ja
menojen pysyessä vuoden 2017 tasolla muodostuu tilikauden alijaäämäksi
noin 262.000 €. Kunnanhallituksen tulee talousarvion laadintaohjetta
antaessaan linjata katetaanko muodostuva alijäämä toimintakulujen
supistamisella, toimintatuottojen lisäämisellä vai verojen korotuksin.
Alijäämäisenä talousarviota ei voida rakentaa.
Talousarvion tilanteesta ja erityisesti verotuksen tasosta järjestetään 14.8.
valtuustokokouksen jälkeen iltakoulu.
Kunnan vuositulokseen olleellisesti vaikuttavaa lomapalkkavelkaa hallitaan
parhaiten siten, että vuosilomat pidetään oikea-aikaisesti ja KVTES:n
määräysten mukaisesti. Vuosilomia ei saa jättää säästöön.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päätää, että talousarvio 2018 rakennetaan seuraavista
lähtökohdista:
1.
2.
3.
4.
5.

lautakuntien käyttötalousarviot rakennetaan perustuen liittenä
olevaan raamilaskelmaan;
investointiraja on 20.000 €;
vuosilomia pidetään vähintään 55 % kesälomakaudella ja
seuraavalle vuodelle voi jättää enintään 10 vuosilomapäivää;
virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion
määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan;
henkilöstömäärän luontainen poistuma tulee hyödyntää
tavoitteena sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan muuttunutta
palvelukysyntää ja kunnan taloudellista kantokykyä.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
toimialueet, pääkirjanpitäjä, kirjaanpitäjä
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§ 147
Kunnanvaltuuston päätösten 5.6.2017 täytäntöönpano
MjuDno-2017-622
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös
on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 5.6.2017
•
•
•

ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
eivät ole lainvastaisia; sekä

päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
Valtuuston vaalilautakunta toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi
2017-2019
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin määrääminen toimikaudeksi
2017-2021
- ote: arkistosihteeri Tuija Setälä, hallintosihteeri Arja Leppäkumpu,
palkkasihteeri Aulikki Hostila
Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2017-2019
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen
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Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen
Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen
Rakennuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen, rakennusltk sihteeri Mirja Marttila
Sivistyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
palvelupäällikkö Anja Oinonen, sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, tarkastusltk
sihteeri Pia Mustonen
Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
tarkastusltk sihteeri Pia Mustonen, teknisen ltk sihteeri Raili Rimaila
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi 2017-2021
- ote: Maanmittauslaitos Mikkeli, valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä
Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, Etelä-Savon käräjäoikeus, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä
Poliisin neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen toimikaudeksi 2017-2021
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, Itä-Suomen poliisilaitos,
palkkasihteeri Aulikki Hostila
Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen kokousedustajien valinta
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
Etelä-Savon maakuntaliitto
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
toimikaudeksi 2017-2021
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
Kymen jätelautakunta, edustajan nimeäminen
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- jätettiin pöydälle, uudelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenten vaali
- ote: valitut, lm-kortistonhoitaja Tuija Setälä, palkkasihteeri Aulikki Hostila,
Etelä-Savoan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
Valtuuston kokousten ilmoitustapa ja esityslistan toimittaminen varajäsenille
2017-2021
- ote arkistosihteeri Tuija Setälä
Valtuuston pöytäkirjan nähtävilläolo 2017-2021
- ote: arkistosihteeri Tuija Setälä
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Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2017
- ote: pääkirjanpitäjä Eila Lindholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen, IT-suunnittelija
Jarkko Kinnaslampi, palvelupäällikkö Raili Rimaila, tekninen johtaja Tapio
Montonen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen
Sisäisten vuokrien tuottovaatimus Mäntyharjun kunnassa
- ote: pääkirjanpitäjä Eila Lindholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen,
kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari, palvelupäällikkö Raili Rimaila.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 65, 22.06.2015
Kunnanhallitus, § 77, 10.08.2015
Kunnanhallitus, § 148, 07.08.2017
§ 148
Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö
MjuDno-2015-562
Kunnanhallitus, 22.06.2015, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 § 65 liite 1_Asianajotoimisto Salon mielipide.pdf
Mäntyharjun kunnan omistuksessa on kaksi Helsingin kaupungissa sijaitsevaa
kerrostalohuoneistoa. Huoneistot on saatu/hankittu testamenttilahjoituksena
saaduilla varoilla. Lahjakirjassa edellytetään, että lahjoitusvarat käytetään
varattomien opiskelijoiden tukemiseen.
Asunnot ovat olleet vuokralla kunnanhallituksen kehittämisjaoston päätöksen
mukaan Mäntyharjusta kotoisin oleville tai täällä koulunsa käyneille ensisijaiseti
yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoille. Asukaspaikkoja Tehtaankatu 3
D 25 sijaitsevassa poikien asunnossa on ollut kolme ja Neljäs linja 16 A
1 sijaitsevassa työttöjen asunnossa kaksi. Asunnoista peritty vuokra on ollut
kaupungin vuokratasoon verrattuna lähinnä muodollinen.
Opiskelijoiden vuokramarkkinoilla ns. kimppa-asuminen ei ole ollut
vuokratasosta huolimatta kovin houkutteva - hakijoita varsinkaan poikien
asuntoon ei ole löytynyt riittävästi.
Tästä johtuen kunnassa on mietitty vaihtoehtoista toimintamallia, jolla
testamenttilahjoituksen ehto tukea - vähävaraisten opiskelijoiden opintoja
- voitaisiin toteuttaa. Tavoitteeksi on lisäksi asetettu tuen kattavuuden
(opiskelijoiden määrä) kasvattaminen. Mallilla toteuttamistavalla
voitaisiin lisäksi vaikuttaa myönteisesti pieneltä osin Mäntyharjun
asukaslukukehitykseen.
Em. tavoitteet voitaisiin toteuttaa vuokraamalla asunnot markkinahintaan
ulkopuolisille ja käyttää saadut vuokratulot Mäntyharjussa kirjoilla olevien
yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoiden kotikuntastipendeihin. Mallin
oikeudellisesta toteuttamiskelpoisuudesta on liiteenä oleva Asianajatoimisto
Salo&Salo Oy:n lausunto.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan
1.

sääntöjä kotikuntastipendien jakoperusteiksi esittelytekstissä
mainittujen tavoitteiden mukaisesti;
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kunnan omistuksessa olevien asuntojen Tehtaankatu 3
D 25 ja Neljäs linja 16 A 1 vuokraamista markkinahintaan
avoimille markkinoilla.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 10.08.2015, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Vuokraamalla kunnan omistamat asunnut ns. avoimille markkinoille on
oletettavissa, että vuokratuloa kertyy Tehtaankatu 3 D 25 asunnosta noin
1200 -1500 €/kk ja Neljäs linja 16 A 1 asunnosta noin 800 €/kk. Vuokrataso
mahdollistaa kotikuntastipendeihin käytettäväksi vastikkeiden jälkeen noin
1800 €/kk.
Kohdistamalla stipendi koskemaan alkuperäisen lahjoituksen ehtojen
mukaisesti korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita (myös amk) saadaan
em. summalla katettua kaikki Mäntyharjusta kotoisin olevat ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat ei vaan pääkaupunkiseudulla vaan kaikissa ko.
oppilaitoksissa. Alkuperäisten testamentti lahjoitusten tarkoitusten kattavuutta
saadaan siten laajennettua huomattavasti.
Tällä hetkellä lähes kaikki opiskelemaan lähtevät muuttavat asuinpaikakseen
opiskelupaikkakunnan. tähän ohjaa mm. joukkoliikenteen käyttömahdollisuus
ja eräiden koulumuotojen osalta myös opiskelijoiden terveydenhuollon
järjestelyt. Suunnitellun stipendin taloudellinen tuki ohjaisi opiskelijoita
säilyttämään Mäntyharjun kotipaikkana. Pieneltä osaltaan tällä olisi
myönteinen vaikutus kunnan välkilukukehitykseen ja sitä kautta
valtionosuuskertymään.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1.
2.

Kunnan omistuksessa olevat Helsingin kaupungissa sijaitsevat
asunnot (kaksi kpl) vuokrataan markkinahintaan avoimille
markkinoille, vuokrauksenn yksityiskohdat päättää kunnanjohtaja;
Hilja ja Artturi Vesalaisen ja Timo Kydön rahastojen tuotto käytetään
opiskelijoiden kotikuntastipendeihin seuraavilla perusteilla:
- kotikuntastipendit kohdistettaan ensimmäisen vuosikurssin
yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille
- stipendin saanti edellyttää, että henkilö on Mäntyharjusta kotoisin
tai täällä lukion käynyt ja kirjoilla Mäntyharjussa vuoden vaihteessa
1.1.
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- kotikuntastipendi on syksystä 2015 lähtien 100 €/kk, 12 kuukauden
ajan 1.9. lähtien, myönnetyt stipendit maksetaan kaksi kertaa
vuodessa (tammikuu ja elokuu)
- kunnanhallitus päättää vuosittain stipendin tason
- kunta ilmoittaa stipendit haettavaksi kotisivuillaan, Pitäjänuutisissa
ja Länsi-Savossa julkaistavilla ilmoituksilla
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 07.08.2017, § 148
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kahden vuoden kokemus kotikuntastipendien käytöstä osoittaa:
a) hakemuksia vuositasolla tulee 20-25 kpl
b) stipendin saajat ovat hyvin sitoutuneet kotikuntaansa (syksyllä 2016
myönnetyistä 21 kotikuntastipendin saajasta vain yksi henkilö on muuttanut
pois kunnasta (tilanne 28.5.2017));
c) opintonsa tammikuussa alkavat tulee huomioida hakijoina seuraavana
syksynä
d) hakija, joka on muuttanut kuntaan esim kolmen vuoden iässä, käynyt
peruskoulun Mäntyharjussa ja lukion erityislukiossa muualla mutta on kirjoilla
Mäntyharjussa putoaa nykyisten jakokriteerien ulkopuolelle.
Kohdan d osalta kunnanhallituksen 10.8.2015 §:ssä 77 tekemää päätöstä on
perusteltua muuttaa siten, että esimerkkitapauksen kaltainen hakija ei tule
poissuljetuksi stipendin osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus muuttaa 10.8.2015 §:ssä 77 päättämänsä kohdan 2 kuulumaan
seuraavasti:
Hilja ja Artturi Vesalan ja Timo Kydön rahastojen tuotto käytetään
opiskelijoiden kotikuntastipendeihin seuraavilla perusteilla:
-stipendin saanti kohdistetaan ensimmäisen vuosikurssin yliopisto- ja
korkeakouluopiskelijoille;
- stipendin saanti edellyttää, että henkilö on Mäntyharjusta kotoisin tai täällä
lukion tai perusopetuksen päättötodistuksen saanut ja kirjoilla Mäntyharjussa
vuoden vaihteessa (31.12-1.1.);
- kotikuntastipendi on 100€/kk, 12 kuukauden ajan;
-stipendi maksetaan kaksi kertaa vuodessa ( tammikuu ja elokuu);
-stipendi voidaan myöntää henkilölle vain yhden kerran;
- kunta ilmoittaa sripendin haettavaksi kotisivuillaan, Pitäjänuutisissa ja LänsiSavossa julkaistavalla ilmoituksella.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§137, §141, §142, §146
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).
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Oikaisuvaatimus
§136, §138, §139, §140, §144, §147, §148
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 Mäntyharjun kunnan kirjaamoon 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 Mäntyharjun
kunnanhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15
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, sekä
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 Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

