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§ 37
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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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku J. Lamponen ja Jaana Lopperi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 37,04.06.2018
Tekninen lautakunta, § 16,19.02.2019
Kunnanhallitus, § 39, 11.03.2019
§ 39
Valtuustoaloite / Prosenttiperiaate käyttöön rakennushankkeissa
MjuDno-2018-432
Kunnanvaltuusto, 04.06.2018, § 37
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että Mäntyharjun kunta ottaa tulevissa rakennushankkeissa käyttöön
prosenttiperiaatteen. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää noin 1 %
rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Prosenttiperiaate soveltuu niin
uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin, täydennysrakentamiseen kuin
infrarakentamiseen.
Perustelut
Prosentti on pieni investointi kun peilataan tulevia rakennushankkeita (mm. Kisalan
laajennus). Julkinen taide saavuttaa kuntalaiset laajasti. Taide julkisilla paikoilla luo
elämyksiä ja hyvinvointia kaikille, ilman pääsymaksuja. Prosenttiperiaatteen
käyttöönotto antaisi positiivisen viestin niin nykyisille kuin tulevillekin Mäntyharjun
asukkaille. Prosenttitaiteella luodaan kunnan mainetta ja se toimii vetovoimatekijänä.
Sillä on myös vaikutusta työllisyyspolitiikkaan taiteilijoiden työllistämisen kautta.
Taide toimii hyvänä kumppanina arkkitehtuurille sekä ihmisten arjen rikastuttajana.
Taiteen on todettu nostavan kiinteistöjen arvoa sekä lisäävän viihtyisyyttä.
Mäntyharjun kunnan visio vuonna 2017 hyväksytyssä strategiassa on Yrittävä
kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Yhdeksi strategiseksi kärjeksi on nostettu kulttuuri ja
luova ala, joten prosenttiperiaatetta noudattamalla kunta voisi yhä enemmän
terävöittää tätä.
Mäntyharjun kunnan tulee kehittää soveltuva malli siitä, kuinka prosenttiperiaatetta
käytetään ja millainen työryhmä taidehankinnoista päättää. Prosenttitaiteen
hankintaprosessiin tulee yhdistää kuntalaisten osallistaminen. Kuntalaisilla tulee olla
mahdollisuus päästä vaikuttamaan kasvu- ja elinympäristöjä koskeviin asioihin
(kuntalaisdialogi)."
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
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Tapio Pesonen
tapio.pesonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että
Mäntyharjun kunta ottaa tulevissa rakennushankkeissa käyttöön prosenttiperiaatteen.
Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää noin 1 % rakennushankkeen
määrärahasta taiteeseen. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen,
peruskorjauksiin, täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen.
Esitystä perustellaan mm. sillä, että prosentti on pieni investointi, kun peilataan tulevia
rakennushankkeita. Lisäksi julkinen taide saavuttaa kuntalaiset laajasti, luo elämyksiä
ja hyvinvointia ilman pääsymaksuja.
Prosenttiperiaatteella hankittava taide voi olla paitsi perinteisiä taideteoksia (taulu,
patsas yms.), myös esimerkiksi rakennettavaan rakennukseen tai sen
pihapiiriin suunniteltava yksityiskohta, joka rikastuttaa vaikkapa julkisivua, pihapiirin
maaston muotoilua istutuksineen tai jonkin huonetilan ilmettä.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Pesonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää vastauksenaan keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1. Mäntyharjun kunta ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön vuoden 2020
alusta siten sovellettuna, että hankekohtaisesti arvioidaan prosenttiperiaatteen
käyttämisen mahdollisuudet enintään yhden prosentin osuuteen asti hankkeen
kustannusarviosta.
2. Prosenttitaiteen hankekohtaisista hankinnoista tekee asianomaiselle
hankintayksikölle esityksen työryhmä, jonka nimeää kunnanjohtaja
hankekohtaisesti.
3. Teknisen lautakunnan esitys lähetetään kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Keskustelun aikana Juha Vallin teki teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan
ehdotuksen, että kohta 1 kuuluu seuraavasti: Mäntyharjun kunta ottaa
prosenttiperiaatteen käyttöön vuoden 2020 alusta. Kohdat 2 ja 3 teknisen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Kannattamattomana Juha Vallinin ehdotus raukesi.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 11.03.2019, § 39
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1.
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1. päättää, että kunnan tulevissa rakennushankkeissa vuoden 2020 alusta otetaan
käyttöön ns. prosenttiperiaate - noin 1 % rakennushankkeen määrärahasta
käytetään taiteeseen - siten, että se hankekohtaisesti arvioidaan enintään yhden
prosentin osuuteen asti kustannusarviosta;
2. toteaa, että päätöksen prosenttitaiteen hankekohtaisista hankinnoista tekee
sivistyslautakunta;
3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Keskusteltaessa Tanja-Hartonen Pulkka esitti, että tulevissa rakennushankkeissa ei
oteta käyttöön prosenttiperiaatetta.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus
1. päättää, että kunnan tulevissa rakennushankkeissa käytettävästä taiteen
määrärahasta valtuusto päättää erikseen tapauskohtaisesti;
2. toteaa, että sivistyslautakunta päättää taiteen hankinnasta valtuuston myöntämän
määrärahan mukaisesti;
3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.
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Kunnanvaltuusto, § 69,12.11.2018
Tekninen lautakunta, § 17,19.02.2019
Kunnanhallitus, § 40, 11.03.2019
§ 40
Valtuustoaloite / puurakentamisen lisääminen julkisrakentamisessa
MjuDno-2018-706
Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 69
Mäntyharjun Keskustan ja Kristillisten valtuustoryhmät / Eveliina Mäenpää ym. jättivät
valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Suomessa on puurakentamisen osalta pitkä ja vankka kokemus. Puurakentamista ja
puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien käyttöä kestävällä tavalla. Kasvaessaan
puu varastoi ilman hiilidioksidia, joten hiili säilyy puurakenteissa pitkään. Tämä tukee
Suomen ilmastotavoitteita.
Käyttämällä puuta julkisessa rakentamisessa hyödyt leviävät laajalle kuntalaisten
joukolle; metsänomistajille, puuteollisuudelle, rakennusyrityksille sekä
palvelutuottajille.
Puuta käyttämällä voidaan torjua ilmastonmuutosta, sillä puu on ainoa uusiutuvaan
luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puu on luonteva valinta suomalaisille,
toivottavasti myös mäntyharjulaisille. Sitä voidaan käyttää helposti myös rinnakkain
muiden materiaalien kanssa.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mäntyharjun kunnan tulevissa
rakennushankkeissa huomioidaan puu rakennusmateriaalina. Lukuiset tutkimukset
ovat osoittaneet puurakentamisen eduiksi terveellisyyden ja ekologisuuden lisäksi
myös muun muassa hyvän ääni- ja lämmöneristyksen. Puurakentamisen vaikutukset
biotalouden kehittämiseksi ja aluetalouden kannalta tukevat koko Suomen
kehittämistä."
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Pesonen
tapio.pesonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Mäntyharjun Keskustan ja Kristillisten valtuustoryhmät ovat tehneet
valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisestä julkisrakentamisessa. Aloitteen
mukaan puurakentaminen mm.:
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edistää metsien käyttöä kestävällä tavalla
tukee Suomen ilmastotavoitteita
hyödyttää laajaa kuntalaisjoukkoa; metsänomistajat, puuteollisuus,
rakennusyritykset sekä palveluntuottajat
on terveellisyyden ja ekologisuuden lisäksi hyvä äänen- ja lämmöneristys
Valtuustoryhmät esittävät, että Mäntyharjun kunnan tulevissa rakennushankkeissa
huomioidaan puu rakennusmateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Pesonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. esittää vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että puu rakennusmateriaalina on
tasavertainen vaihtoehto muille materiaalivalinnoille käyttökohteen
ympäristöolosuhteet huomioiden. Erityisesti sisustusarkkitehtuurissa puulle
löytyy monia erinomaisia käyttötapoja. Puurakentamisessa tulee kuitenkin
varsinkin julkisessa rakentamisessa ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset,
jotka joissain määrin rajoittavat puun käyttöä esim. kouluissa ja hoivalaitoksissa.
2. esittää, että Mäntyharjun kunnan rakennushankkeissa puun käyttäminen
arvioidaan hankekohtaisesti rakentamismääräykset, taloudellisuus ja
ilmastotavoitteet huomioon ottaen.
3. lähettää vastauksensa kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.03.2019, § 40
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa teknisen lautakunnan päätökseen viitaten, että puu rakennusmateriaalina
on tasavertainen vaihtoehto muille materiaalivalinnoille käyttökohteen
ympäristöolosuhteet huomioiden. Erityisesti sisustusarkkitehtuurissa puulle
löytyy monia erinomaisia käyttötapoja. Puurakentamisessa tulee kuitenkin
varsinkin julkisessa rakentamisessa ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset,
jotka joissain määrin rajoittavat puun käyttöä esim. kouluissa ja hoivalaitoksissa.
2. toteaa, että Mäntyharjun kunnan rakennushankkeissa puun käyttäminen
arvioidaan hankekohtaisesti rakentamismääräykset, taloudellisuus ja
ilmastotavoitteet huomioon ottaen.
3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 41
Toivo Pyyn rahaston ohjesäännön uusiminen
MjuDno-2019-150
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Pyy Toivo uusi ohjesääntö
2 Toivo Pyyn rahaston vanha ohjesääntö
Suomen Kultturirahaston asiamies, FT Päivikki Eskelinen-Rönkä on 27.2.2019
lähettänyt kuntaan lausunnolle Toivo Pyyn rahaston uuden ohjesäännön. Lausunto
pyydetään antamaan 24.3.2019 mennessä.
Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoissa on ryhdytty päivittämään
nimikkorahastojen ohjesääntöjä vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä
(Säätiölaki, tullut voimaan 2015).
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, ettei Mäntyharjun kunnalla ole
huomautettavaa Toivo Pyyn rahaston uuteen ohjesääntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 106,13.08.2018
Kunnanhallitus, § 42, 11.03.2019
§ 42
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän purku
MjuDno-2018-482
Kunnanhallitus, 13.08.2018, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti 29.5.2018
jäsenkuntiaan kuultuaan alkaa valmistella kuntayhtymän purkusopimusta
yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän palvelutuotanto on päättynyt
vuodenvaihteessa 2017/2018 eikä kuntayhtymälle ole jatkossa tarvetta. Käytännössä
kuntayhtymä edistää koko ajan kuntayhtymän hallittua alasajoa.
Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-
Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. Kuntayhtymän
eteläsavolaiset jäsenkunnat Mäntyharjun lisäksi ovat Enonkoski, Heinävesi,
Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Sulkava.
Purkusopimus tuotaneen kuntayhtymän esityksestä jäsenkuntien hyväksyntään
alkuvuodesta 2019. Sopimus tulee hyväksyä jokaisen jäsenkunnan valtuustossa, jotta
purku voidaan virallisesti käynnistää. Kun jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytyn
sopimuksen kaikki ehdot täyttyvät, laaditaan loppuselvitys.
Loppuselvitys tuotaneen jäsenkuntien hyväksyntään aikaisintaan alkuvuodesta 2020.
Kun kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat tehneet lainvoimaisen päätöksen
loppuselvityksen hyväksymisestä ja purusta on ilmoitettu aluehallintovirastolle,
kuntayhtymä purkautuu eli lakkaa oikeushenkilönä olemasta.
Kuntayhtymän toimintaan liittyen jää tämän jälkeen vielä velvoitteita, kuten viimeisen
tilinpäätöksen laatiminen, joiden järjestelyistä pyritään purkusopimuksessa sopimaan.
Käytännössä sovittaneen, että kuntayhtymän toiminta (tarkastuslautakunta,
yhtymähallitus ja johtava viranhaltija) jatkavat tarvittavan ajan osana jotakin
jäsenkuntaa, joka toimii purkutyön vastuukuntana. Purkutyön kustannukset katetaan
kuntayhtymän varoista.
Kyseisen kunnan vastattavaksi tulee vähäistä kuntayhtymän maksuliikennettä, kuten
loppuselvityksen mukainen tilitys/laskutus jäsenkunnille/-kunnilta sekä palkan-,
matkakorvausten ja luottamushenkilöpalkkioiden maksua. Kunta vastaa myös
kuntayhtymän henkilöstörekistereihin liittyvistä (tiedonanto-)vastuista. Viimeisen
tilinpäätöksen valmistelun yksityiskohdat ratkeavat purkusopimuksessa sovitulla
tavalla sekä yhtymähallituksen ja vastuukunnan yhteistyönä. Kuntayhtymän johtajan
virkasuhteen päättymisen jälkeen työt hoidetaan vastuukunnan työnä.
Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös laadittaneen niin, että viimeisen tilinpäätöksen
jälkeiset kustannukset sisältyvät siihen arvioina. Vastuukunta palauttaa/laskuttaa
arvioidusta poikkeavan summan toteutuman perusteella jäsenkunnille/-kunnilta
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peruspääomaosuuksien suhteessa. Lisäksi vastuukunta voi laskuttaa vastuukuntana
toimimisen kustannukset muilta jäsenkunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa.
Vatästuukunnan tilivelvolliselle viranhaltijalle myönnetään tilinkäyttöoikeus
kuntayhtymän tiliin sekä oikeus lopettaa kyseinen tili.
Kuntayhtymän kotipaikkakunnan perusteella Mäntyharjun kunnan on
tarkoituksenmukaista toimia vastuukuntana Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
alasajossa. Ilman vastuukunnasta sopimista ei purkua voida käytännössä toteuttaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta on valmis toimimaan vastuukuntana
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän suunnitellussa alasajossa seuraavin ehdoin:
1. vastuukuntana toimimisesta ei saa koitua Mäntyharjun kunnalle kustannuksia vaan
kuntayhtymän tulee vastata kustannuksista tai kuntayhtymän jäsenkuntien tulee
vastata kustannuksista omistuksien suhteessa;
2. Mäntyharjun kunnalla ei ole resurssia vastata kuntayhtymän arkistosta, joten
arkistovastuun osalta tulee löytää toinen vastuukunta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.03.2019, § 42
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Purkusopimus
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän johtaja Janne Tapola on 19.2.2019
lähettänyt kuntayhtymän jäsekunnille kirjeen yhtymän purkutyön edistymisestä.
Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen
kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36
jäsenkuntaa.
Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle
työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää
toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan
kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyö on edennyt jäsenkuntien
hyväksymisvaiheeseen.
Jäsenkuntien valtuustojen toivotaan hyväksyvän purkusopimuksen viimeistään touko-
kesäkuussa 2019.
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Jäsenkuntia kuultiin kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Kaikki vastanneet
jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla. Kuntayhtymä käynnisti
purkutyön ja valmisteli purkusopimuksen itse yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.
Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto esittää jäsenkunnille purkusopimusta
hyväksyttäväksi.
Päätös on saanut lainvoiman 19.2.2019. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia
esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten
kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.
Suurimmat purkutyön käytännön asiat on jo hoidettu. Palvelutuotanto ja osa
henkilöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta.
Maa- ja metsäomaisuuden myynti toteutettiin viime syksynä, jonka ansiosta
kuntayhtymän taloustilanne on hyvä. Kuntayhtymän laitosalue siirtynee kevään aikana
uudelle omistajalle. Viimeistään kesästä alkaen on kuntayhtymän ainoa (irtisanottava)
työntekijä sen johtaja. Arkiston selvitys jatkosäilytykseen etenee ja odotamme asian
olevan hoidettu syyskuun 2019 aikan.
Käytännössä kuntayhtymän taloudellinen tilanne on parempi kuin mitä viime syksynä
purkusopimuksen liitteenä olevassa laskelmassa arvioitiin. Oletus on, että
kuntayhtymä palauttaa jäljellä olevien jäsenkuntien peruspääomat täysimääräisesti.
Kuntayhtymä on edistänyt määrätietoisesti kuntayhtymän hallitua alasajoa.
Seuraavaan vaiheeseen voidaan edetä, kun viimeisenkin jäsenkunnan hyväksyntä
purkusopimukselle on saanut lainvoiman.
Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee
loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.
Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee viimeisen
tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen,
palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
purkusopimuksen hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 43
Kutsunnat 2019
MjuDno-2019-37
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Karjalan prikaatin Etelä-Savon aluetoimisto Mikkeli on 1.2.2019 pyytäyt Etelä-Savon
kaupungin- ja kunnanhallituksia nimeämään kunnan / kaupungin edustajat (jäsen ja
varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2019 kutsuntoihin. Tiedot on pyydetty
31.5.2019 mennessä.
Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän
mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto
esittää harkittavaksi, että kuntien / kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan
mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva
henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja
kutsunnanalaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välitöntä.
Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen
avaustilaisuuden tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää
1. kunnan edustajan ja varaedustajan kutsuntatilaisuuteen;
2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esIttäjän;
3. kutsuntalääkäriksi Hans Gärdströmin.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi
1. kunnan edustajaksi kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkäsen ja varaedustajaksi
kunnanhallituksen pj. Leena Pekkasen;
2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi kunnanvaltuuston pj.
Markku Häkkäsen;
3. kutsuntalääkäriksi Hans Gärdströmin.
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§ 44
Varajäsenen nimeäminen uuden maakunnan väliaiakaiseen valmistelutoimielimeen
MjuDno-2018-447
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto on kirjeellään 26.2.2019 pyytänyt nimeämään varajäsenet
uuden maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.
Etelä-Savossa pidettiin maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvän väliaikaisen
valmistelutoimielimen perustamisneuvottelu maaliskuun 24. päivänä 2017.
Valmistelutoimielin on toiminut nimellä Laajannettu johtoryhmä kesästä 2017.
Tämän hetken kokoonpano on liitteenä.
Tähän saakka kokoonpanoon ei ole kuulunut varajäseniä. Käytäntö on kuitenkin
osoittanut, että varajäsenet tarvitaan. Laajennetun johtoryhmän kokouksessa
31.1.2019 päätettiin, että väliaikisen valmistelutoimielimen aikaa varten pyydetään
kultakin taholta esitykset henkilökohtaisista varajäsenistä. Maakuntalakiesityksen
mukaisesti maakuntahallituksen tulee nimetä väliaikainen valmistelutoimielin sen
jäkleen kun, lait ovat tulleet hyväksytyiksi.
Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen edustaa Mikkelin seudun ryhmässä
seudun kuntia yhdessä kaupunginjohtaja Timo Halosen kanssa. Varajäsen nimetään
siis muista Mikkelin seudun kunnanjohtajista.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa nimeämispyynnön ja
2. toteaa, että varajäsen nimetään seudun muiden kuntien kunnanjohtajista.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 45
Hämäläinen E / kuolinpesän omaisuuden hakeminen / kiinteistön myynti
MjuDno-2018-385
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Arvio kiinteistöstä.pdf
Osa kunnan saamasta perinnöstä muodostuu Lehtola (507-403-14-20) kiinteistöstä
osoitteessa Halmeniementie 527. Kiinteistön pinta-ala on 2000 m2 ja sillä sijaitsee
vuonna 1997 rakennettu asuinrakennus.
Mäntyharjun kunnalla ei ole oman käytön kannalta tarvetta kyseiselle kiinteistölle
Liitteenä on kiinteistövälittäjän arvio perusteluineen kiinteistön hinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1.

Lehtola (507-403-14-20) niminen kiinteistö laitataan LKV A Hokkanen Oy:
n kautta yleiseen myyntiin:
2. hintapyyntö ko kiinteistöstä on 27.000 €.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 46
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2018.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn päätökset 11.2.2019:
- dnro 24207/646/19: Purkuluvan myöntäminen Niittykulma AB -talolle, Puistokulma 2
- dnro 24208/646/19: Purkuluvan myöntäminen Mäntylän rivitalolle, Kangastie 1
Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 4/2019 25.2.2019: Kansallinen veteraanipäivä la
27.4.2019. Pääjuhla on Kuopiossa.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös 19.2.2019, dnro
ESAELY&1195/2017: Luonnonsuojelualueen perustaminen (LuonnonsL 24.1 §).
Nimi: Korvenahon luonnonsuojelualue, Mäntyharju
Suojelutunnus: YSA239416
Mikkelin seudun työllistymistä edistävän monialalisen yhteispalvelun johtoryhmä
asetettu 16.2.2019 KEHA/433/2019
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdisys ry
- vuosikokouskutsu 21.2.2019 ja
- tilinpäätös ja vuosikertomus 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, jota em.
kokouksessa on vahvistettu
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 20.3.2019 § 19: Ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2018

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§39, §40, §41, §42, §44, §45, §46
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
§43
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.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

