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Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 19.3.2020 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
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§ 27
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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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Rimpeläinen ja Mika Ruohoranta.
Pöytäkirjan tarkastetaan sähköisesti 17.3.2020 klo 10.00 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 29
Kokousmenettely / sähköinen pöytäkirjan hyväksymismenettely kunnanhallituksessa
MjuDno-2020-194
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Sähköinen pöytäkirjan hyväksymismenettely.pdf
Mäntyharjun hallintosääntö 139 §
"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan
tarkastaa erikseen ennen kokouksesta.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin muina tietoina mm. puheenjohtajan
allekirjoitus, pöytäkirjanpitäjän varmennus ja merkintä pöytäkirjantarkastuksesta.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin
viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta."
Kunnanhallitus on 12.6.2017 § 115 päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen mikäli
mahdollista.
Mäntyharjun kunnan siirtyessä asiakirjojen sähköiseen arkistointiin, on tarpeen
tarkastella myös toimielimen kokousmenettelyä siltä osin kun se vaikuttaa
pöytäkirjojen arkistointiin.
Nykyinen pöytäkirjojen tarkastuskäytäntö edellyttää pöytäkirjan tulostamista
allekirjoituksia varten.
Mäntyharjun kunnan sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää
pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi.
Sähköisestä allekirjoituksesta / pöytäkirjantarkastuksesta (=hyväksymismenettely)
saatavat hyödyt helpottavat luottamushenkilöiden toimintaa - allekirjoitus ja
tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan, vaan sen voi tehdä missä tahansa.
Tavoitteena on, että sähköinen pöytäkirjojen hyväksymismenettely otetaan käyttöön
kaikissa kunnan toimielimissä: hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa viimeistään
seuraavan valtuustokauden 1.6.2021 alussa.
Käyttöönotto on jo aloitettu sivistyslautakunnassa vuoden 2020 alusta.
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Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. sähköinen pöytäkirjan hyväksymismenettely otetaan käyttöön
kunnanhallituksen kokouksissa 16.3.2020 alkaen;
2. pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
Päätös
Hyväksyttiin.
Arkistosihteeri Tuija Setälä oli saapuvilla tämän asian käsittelyn ajan.
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Sivistyslautakunta, § 17,10.03.2020
Kunnanhallitus, § 30, 16.03.2020
§ 30
Kouluverkkoselvitys 2020
MjuDno-2020-85
Sivistyslautakunta, 10.03.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Kouluverkkoselvitys_sivistyslautakunta_10-03-2020.pdf
Kouluverkon erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu monin eri tavoin. Tavoitteena on
ollut löytää ratkaisu, joka tukee koulun pedagogista toimintaa ja antaa hyvät
mahdollisuudet kehittää sitä edelleen.
Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Mäntyharjun
oppilasmäärän väheneminen kiihtyy selkeästi vuodesta 2021. Oppilasmäärä laskee
olemassa olevien tietojen perusteella vuosina 2020-2030 34,3% vuosiluokilla 1-6.
Vuosiluokkien 7-9 osalta oppilasmäärän lasku alkaa vasta vuonna 2024, mutta
vuoteen 2030 mennessä laskua on nykyisestä oppilasmäärästä 21,3%.
Mäntyharjun perusopetusikäisten määrä vuonna 2019 on 361 vuosiluokilla 0-6 ja
vuosiluokilla 7-9 yhteensä 155. Oppilasmäärä laskee lukuvuoteen 2026-2027
mennessä siten, että vuosiluokilla 0-6 oppilaita on enää 279 ja vuosiluokilla 7-9
oppilaita on 140.
Liitteenä olevan selvityksen perusteella ja kunnan taloudellinen tila huomioiden
vaihtoehto C (yksi perusopetuksen koulu) on sekä taloudellisesti, että opetuksen
tulevat oppilasmäärät huomioiden suositeltavin ratkaisu. Sivistystoimen säästövaade
vuodelle 2020 on 176 530€ ja vuodelle 2021 säästövaade on 226 570€.
Perusopetuksen toteuttaminen yhdessä koulussa mahdollistaa toiminnan jatkamisen
nykyisellä tuntijaolla ja opetuksen määrällä, ilman henkilöstön irtisanomisia.
Henkilöstövähennykset tapahtuvat määräaikaisissa työsuhteissa. Yhden
perusopetuksen koulun mallissa vuosittaiseksi säästöksi arvioidaan 210 000 – 249 000
€.
Yhden perusopetuksen koulun malliin siirtyminen vaatii toiminnan muokkaamista ja
tilojen käytön uudelleen suunnittelua. Lisäksi tulee tarkastella lähemmin piha-alueita
sekä pysäköinti ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaiden
sopeutumiseen ja koulunkäynnin sujuvuuteen lasten näkökulmasta.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1.
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1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan
Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.
Äänestykset
Pohjaehdotus (JAA) vastaan Jenni Kasurisen esitys (EI)
Jaa
Seppo Kettunen
Anniina Kähkönen
Katariina Mutka
Ei
Aleksi Penttinen
Jenni Kasurinen
Susanna Turkki
Liisa Kuoksa
Tyhjä
Panu Karjalainen
Päätös
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi
Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen
järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Kouluverkkoselvitys_sivistyslautakunta_10-03-2020.pdf
2 Kirje_2020_03_10 Kouluverkkoselviys 2020
3 Toivolan_koulun_oppilaiden_vanhempien_palaveri_09.03
4 Vastaehdotus_sivistyslautakuntaan_10.3.2020_P.K
5 Aanestysptk_Kouluverkko KH 1603_2020
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä;
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2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan
Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole
toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa
asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.
Kokouskäsittely
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi muutosesitystä, jotka
ovat seuraavat:
Seppo Hujasen esitys, että asia palautetaan sivistyslautakunnalle:
1. Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon
pohjalta;
2. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on
niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan
ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
3. päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksi
ottoalueen, huomioiden lähikouluperiaateen;
4. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille saneeraus
/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Markku Huovisen esitys, että sivistyslautakunnan päätöksen kohdat 1 ja 3
hyväksytään.
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä;
3. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi
Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa.
Esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Markku Huovisen esitystä äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA- ja 3 EI-ääntä
sekä 1 TYHJÄ-ääni, joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan
päätösehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätös
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä;
2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan
Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole
toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa
asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.
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Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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Tekninen lautakunta, § 6,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 31, 16.03.2020
§ 31
Kaavoituskatsaus 2019 - 2020
MjuDno-2020-69
Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus 2019-2020
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: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus
1. hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen ja
2. lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 31
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus_19_20vers3
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. hyväksyy kaavoituskatsauksen ja
2.
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2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 48,21.05.2019
Tekninen lautakunta, § 8,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 32, 16.03.2020
§ 32
Oy Woikoski Ab / tehdasalueen asemakaavoitus
MjuDno-2015-940
Tekninen lautakunta, 21.05.2019, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Pesonen
Liitteet

1 Ehdotus_Woikoski_Selostus 070519.pdf
2 Ehdotus_Woikoski_Tilastolomake.pdf
3 Ehdotus_Woikoski_OAS.pdf
4 Ehdotus_Woikoski_Kaavakartta ja -merkinnät A2 070519.pdf
DI Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä on toimittanut kuntaan 7.5.2019 päivätyn
Woikosken tehdasalueen asemakaavan I, 2019 kaavaehdotusasiakirjat. Mäkelä on
pyytänyt kaavaehdotuksen käsittelemistä ja nähtäville asettamista kunnasta.
Mäntyharjun kunta ja maanomistaja (Oy Woikoski Ab) ovat allekirjoittaneet
asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen 30.9.2015.
Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksen
yhteydessä (hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2018 § 69).
Ote katsauksesta, Asemakaavoitus:
"8. Voikosken alueen asemakaava. Voikosken yleiskaavoitustyön pohjalta alueelle
aletaan laatia vaiheittaista, maanomistajan tarpeiden mukaisesti jaksotettavaa
pääosin teollisuuden tarpeisiin vastaavaa asemakaavaa. Yleiskaavassa on tarkemmin
määritelty ensivaiheen kaava-alueet. Voikosken alueen asemakaavan laadinnan
käynnistämisestä on allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus maanomistajan
ja kunnan kesken."
Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville (MRA 27§) ja siitä tulisi pyytää
tarvittavat viranomaislausunnot (MRA 28§). Kaava-asiakirjojen nähtäville asettamisesta
tulisi tiedottaa osallisia julkisella kuulutuksella. Kaava-alueen lähimpiä (erityisesti
ulkopaikkakuntalaisia) maanomistajia ja osallisia tulisi tiedottaa myös kirjeitse
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 7.5.2019 päivätyn kaavaehdotuksen,
2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRA 27 §) ja
3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen
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Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Woikoski_kaavakartta ja -merkinnät
2 Woikoski_selostusosa
3 Woikoski_OAS
4 Woikoski_tilastolomake
Kaavaehdotusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävänä (MRL § 65, MRA § 27) 14.11.
-14.12.2019 kunnan asiointipisteessä, verkkosivuilla ja
karttapalvelussa. Nähtävänäoloaikana maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla
osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaehdotusasiakirjoista.
Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot 16.12.2019 mennessä seuraavilta:
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut
Mäntyharjun rakennuslautakunta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Etelä-Savon pelastuslaitos
Suur-Savon Sähkö-yhtiöt
Määräaikana kaavaehdotuksesta saapui kuusi lausuntoa, ei muistutuksia. Lausunnot
saatiin seuraavilta: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Mäntyharjun
rakennuslautakunta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Etelä-Savon pelastuslaitos ja
Suur-Savon Sähkö-yhtiö.
DI Jarmo Mäkelän vastineet saaduista lausunnoista löytyvät selostusosan kohdasta
4.2.4. Lisäksi Mäkelä on toimittanut kuntaan 5.2.2020 päivätyn kaavaehdotuksen
korjattuna (liitteenä kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostusosa
liitteineen; tilastolomake ja OAS).
Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat oheismateriaalina kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
2. hyväksyy DI Jarmo Mäkelän vastineet lausuntoihin sekä
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3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Woikosken
tehdasalueen asemakaavan I hyväksymistä (MRL § 52).
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 32
Liitteet

1 Woikoski_kaavakartta ja -merkinnät
2 Woikoski_selostusosa
3 Woikoski_OAS
4 Woikoski_tilastolomake
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Woikosken tehdasalueen asemakaavan I
hyväksymistä (MRL § 52).
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 9,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 33, 16.03.2020
§ 33
Katuvaloverkoston saneeraus / lisämääräraha
MjuDno-2019-323
Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kempeleen Sähkö Oy oli tarjousten perusteella valittu Mäntyharjun kunnassa 2019
toteutettavaksi tarkoitetun katuvalaistuksen urakoitsijaksi. Urakkasopimus oli
allekirjoitettu 17.6.2019. Urakan oli määrä valmistua 15.12.2019.
Urakoitsijasta johtuvista syistä urakka ei ole valmistunut aikataulun mukaan vuonna
2019, vaan lopputyöt jäävät tehtäväksi vuoden 2020 aikana. Urakkahinnasta on
laskuttamatta 55 861 €. Lisätyövaraus ja lisäajasta johtuva työsuoritusten
valvontatehtävät huomioiden määrärahan tarve vuodelle 2020 on 65 000 €. Tämän
lisäksi Mäntyharjun kunta tulee vaatimaan urakan viivästymisestä johtuen
rakennusalan yleisten sopimusehtojen sekä urakkasopimuksen perusteella
urakkasakkoa, hyvitys vaaditaan täysimääräisenä 7012,50 €.
Vuonna 2019 kustannuspaikalle 009548 "katuvalot" on jäänyt käyttämättä 152 379 €.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden
2020 talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen
saneeraustyön loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 33
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuusto, että valtuusto tekee vuoden 2020
talousarvioon 65 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) katuvalaistuksen saneeraustyön
loppuunsaattamiseksi kustannuspaikalle 009548.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

4/2020

18 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 10,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 34, 16.03.2020
§ 34
Kisalan peruskorjaus ja laajennus / lisämääräraha
MjuDno-2018-284
Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Mäntyharjun kunnanvaltuusto on 4.3.2019 § 6 hyväksynyt Kisala laajennuksen
hankesuunnitelman ja laajennusosan urakkahintojen yhteissummana enintään viisi
miljoonaa euroa.
Valtuusto on 1.7.2019 § 46 päättänyt toteuttaa urheiluhalli Kisalan laajennushankkeen
saatujen tarjousten perusteella ja hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 5
559 717 €.
Valtuusto on talousarviokäsittelyssä hyväksynyt teknisen lautakunnan 28.10.2019 § 88
esittämän investoinnin määrärahan suunnitelmavuodelle 2021 urheiluhalli Kisalan
vanhan rakennusosan korjauksiin 750 000 €.
Kisala laajennuksen sekä vanhan rakennuksen toiminnallisuus on tarkasteltu teknisen
toimen teknisen johtajan ja liikuntapaikkamestarin johdolla. Kisala hankkeen
ohjausryhmä on käsitellyt myös toiminnallisuutta kokouksissa 14.11.2019, 2.12.2019,
27.1.2020. Toiminnallisuuden tarkasteluun ja suunnitteluun on lisäksi osallistunut
Mäntyharjun virkistys Marita Mattila, Mäntyharjun Judon Marko Konttinen ja Marko
Honkonen. Toiminnallisuuden tarkastelulla on muodostettu käsitys monipuolisista
liikuntamahdollisuuksista, jotka on esitelty sivistysjohtajalle ja opettajille 11.2.2020.
Toiminnallisuuden suunnittelu täydentää ja osaltaan muuttaa hyväksyttyä
hankesuunnitelman 5.4.2018 sisältöä. Toiminnallisuuden muutokset esitellään
tekniselle lautakunnalle, ja hyväksytetään kunnanhallituksella sekä kunnan
valtuustolla.
Laajennushankkeen kokonaiskustannusarvio tulee tarkastella uudelleen
muuttuneiden suunnitelmien johdosta. Suunnitelma muutokset käsittävät
välttämättömiä toimenpiteitä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi sekä täydentävät
urakkalaskentavaiheen suunnitelmia virheiden ja puutteiden osalta.
Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle lisä- ja muutostyönimikkeet, jotka
ovat toteutuneet 18.2.2020 mennessä. Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutusten
arviointi on kesken ja urakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden kanssa on sovittu erilliset
lisäkustannusten ja hyvitysten läpikäynti kokoukset. Tekniselle lautakunnalle esitetään
18.2.2020 tilanne ja tiedossa olevat urakoiden lisä- ja muutostyöt,
lisäsuunnittelutehtävät ja tilaajan erillishankinnat, joiden perusteella
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laajennushankkeen uusi kustannusennnuste laaditaan kunnanhallituksen käsittelyyn
mennessä. Vanhan Kisala rakennusosan kustannusarvio laaditaan
korjaussuunnitelmien valmistumisen jälkeen kevään 2020 aikana.
Lisä- ja muutostöiden nimikkeet urakkakohtaisesti:
Rakennusurakka: RU1-RU33, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Putki- ja ilmanvaihtourakat: LVIU1-LVIU13, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Sähköurakka: SU1-SU10, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Rakennusautomaatiourakka: AU1-AU2, lisätyöt hyväksytty.
Suunnittelun lisätehtävät:
ARK ja pääsuunnittelu: Lisäsuunnittelut tehty vaaditussa laajuudessa. Tilaajan
varustelut ja ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana. Pääsuunnittelun
ja arkkitehtisuunnittelun osalta suunnittelu virheitä ja puutteita.
RAK-suunnittelu: Lisäsuunnittelut tehty vaaditussa laajuudessa. Tilaajan
varustelut tarkentuneet urakan aikana. Rakennesuunnittelussa virheitä ja puutteita
runkorakenteen sekä rakennuksen tuentajärjestelmissä.
LVIA-suunnittelu: LVIA1-LVIA2, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan varustelut ja
ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana.
Sähkösuunnittelu: SÄH1-, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan varustelut ja ulkoalueiden
toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana. Viranomaisvaatimus
paloilmoitinjärjestelmän laajentamisesta vanhaan rakennukseen.
GEOsuunnittelu: GEO1-GEO2, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan ulkoalueiden
toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana, osittain vanhan rakennuksen korjausten
lisätutkimuksia ja suunnittelutehtäviä.
Valvojien lisätehtävät 1-8.
Tilaajan erillishankinnat:
Tekojääradan sähköliittymän ja pääkeskuksen muutostyöt, johtuen Kisala hankkeesta,
tilattu ja käynnissä.
Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut, tilattu ja käynnissä.
AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu tilataan kevään aikana.
Irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat laajennushankkeelle sekä vanhan
rakennuksen korjauksille.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. Merkitsee tiedoksi laajennushankkeen muuttuneen kustannustilanteen
asiakohdat, jotka tarkentuvat viralliseksi rakentamisvaiheen
kustannusennusteeksi kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä.
2. Merkitsee tiedoksi toiminnallisuuden täydentävät suunnitelmat, jotka on laadittu
yhteistyössä ohjausryhmän, Mäntyharjun virkistyksen ja Mäntyharjun judon
kanssa. Toiminnallisuus on esitelty sivistystoimelle ja opettajille 11.2.2020.
Toiminnallisuuden muutokset täydentävät hankesuunnittelua.
3. Merkitsee tiedoksi vanhan Kisalan suunnitteluvaiheen.
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4. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle laajennushankkeen
uuden kustannusennusteen hyväksymistä ja lisämäärärahan myöntämistä.
5. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankesuunnitelmaa
täydentävän toiminnallisuuskokonaisuuden hyväksymistä, jonka perusteella
irtaimisto- ja varustehankinnat suunnitellaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 34
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen kokouksessa.
Kunnanjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös
Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
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Tekninen lautakunta, § 11,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 35, 16.03.2020
§ 35
Tekojääradan rakentaminen / valaistus / lisämääräraha
MjuDno-2017-598
Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Mäntyharjun kunnan liikuntapaikkamestari ja tekninen johtaja ovat selvittäneet
tekojääradan KVR-urakan sisältöä. Tekojääradan rakentamisesta vastannut
Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:n yrityskaupan johdosta.
Tekojääradan 2 vuotinen takuuaika päättyy lokakuussa 2020.
Tekojääradan takuuajan vuosihuollot on olleet tekemättä ja valaistusteho on havaittu
Mäntyharjun kunnan mittauksissa suunnitelmista poikkeavaksi. KVR-urakoitsija on
hyväksyttänyt Mäntyharjun kunnalla valaistussuunnitelman tavoitevalaistusteholle
200lux sekä valaistus on suunniteltu Philipsin valonlähteillä 120-360 luxiin
pistemitoituksella. Liikuntapaikkamestarin epävirallisissa mittauksissa 9.1.2020
valaistusteho on 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet
tilaajan ilmoitukseen perustuen. Liikuntapaikkamestarin uuden mittauksen jälkeen
epävirallisella lux-mittauksella arvot olivat 38-101 luxia, joka ei tilaajan käsityksen
mukaan ole vieläkään tilauksen mukainen. Tilaajan näkökulmaa puoltaa myös se, että
suunnitelmissa on 6 valaisinpylvästä ja 18 valonlähdettä. Nykyinen toteutus sisältää 4
valaisinpylvästä ja yhteensä 8 valonlähdettä. Lisäksi urakoitsija vastasi edelliseen
reklamaatioon vaihtamalla valaisimia.
Lisäksi suunnitelmissa on esitetty kaksi syöttökaapelia pääkeskukselta tekojääradan
sähkökeskukselle, joista ei ole asennettu kuin yksi syöttökaapeli.
Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa väärin sijoitettuna ja keskialueen valaistuksen takia
valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on
kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella.
Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle.
Urakoitsijan luovutusasiakirjoissa ei ole toteutuksen mukaisia loppupiirustuksia vaan
niissä viitataan hyväksyttyihin suunnitelmiin ja valaistusteholaskelmiin.
Urakkaohjelmassa on sovittu selkeästi noudatettavat suunnitelmat, muutosten
hyväksyttäminen ja hyvitykset sekä muut KVR-urakan vaatimukset.
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti Mäntyharjun kunta on
vastaanottanut KVR-urakan 17.10.2018. Aikaisemmissa työmaakokouspöytäkirjoissa ei
ole kirjattu hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksia valaistuksen osalta eikä
taloudellisessa loppuselvityksessä ole hyvityksiä sähköurakkaa kohtaan.
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Mäntyharjun kunnan nykyinen tekninen johtaja on pyytänyt kirjallista selvitystä
Unisportin edustajalta, jota ei ole vielä toimitettu. Ensimmäisen vuoden takuuajan
tarkastus järjestetään 18.2.2020, jossa käsitellään myös edellä mainittuja asioita.
Sähkösuunnittelijalta pyydetyn yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio
suunnitelmien mukaisista puutteista: valaisimet a´2300 €/kpl, yhteensä 10kpl 23000
€, pylväät a´990 €/kpl ja jalustat a´314 €/kpl, yhteensä 2kpl 2608 €, puuttuva
syöttökaapeli a´60 €/m asennettuna 38m yhteensä 2400 €, asennustöiden arvio noin
2000 € ja sähkösuunnitelmien loppudokumentointi arvio noin 1500 €. Todelliset
urakkahinnat voivat olla yksikköhintoja alhaisempia.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle
1. Reklamaation korvausvaatimuksen määrän asettamista, mikäli selvitystyössä ei
päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti.
2. että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 31500 €:n muutoksen
(lisämääräraha) jääkiekkokaukalon valaistuksen parantamista varten
kustannuspaikalle 009552 "Tekojäärata". Mahdollinen reklamaatiosta toteutuva
vahingonkorvaus kohdistetaan investointimäärärahalle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 35
Liitteet

1 Tekojäärata_korvausvaatimuksen_perusteet_20200312.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. asettaa reklamaation korvausvaatimukseksi 50 780 € (alv 0 %), mikäli
selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti ja
2. pidättää oikeuden vaatia korvausta mahdollista kylmälaitteiston curling radan
varausten osalta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 12,18.02.2020
Kunnanhallitus, § 36, 16.03.2020
§ 36
Rautatieaseman makasiinin julkisivun kunnostus ja maalaus
MjuDno-2018-228
Tekninen lautakunta, 18.02.2020, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Mäntyharjun rautatieaseman makasiinirakennuksen korjaushankkeen
loppukatselmus on sovittu pidettäväksi 9.1.2020. Tarkastus oli sovittu
loppukatselmukseksi, mutta sen aikana rakennustarkastajan johdolla todettiin
yhteisesti, ettei hanketta voida tässä tilanteessa loppukatselmoida koska
käyttötarkoituksen muutoksen vaatimia töitä ei ollut tehty ja siten rakennusta ei vielä
tässä tilanteessa voida katselmoida asiakaspalvelu-/ myymälärakennukseksi.
Tarkastuksessa todettiin, että muutokset olisi suunniteltava (erityissuunnitelmat,
joissa on huomioitu vaatimukset) ja sen jälkeen toteutettava ennen loppukatselmusta,
koska aiemmin tehdyn mukaan rakentaminen ilman erityissuunnitelmia voi johtaa
tekemiseen useampaan kertaan
Makasiinirakennuksen käyttöönottoon, esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen
liittyvien lisätöiden suunnitelmat on laadittu. Toimenpiteistä pyydetään takuuajan
lisätyötarjous eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisilla hinnoilla ulkopuolisiin sekä
sisäpuolisiin korjaustöihin. Teknisen toimen kustannusarviot takuuajan muutostöille
eriteltyinä: ulkopuoliset työt on noin 40 000 €, sisäpuoliset työt 15 000 €.
Samassa yhteydessä on selvitetty rautatieaseman sähköliittymän syöttökaapelointia
entiselle ratavartijan mökille, joka on yksityisomistuksessa. Ratavartijan mökin
sähkönsyöttö on kaapeloitu rautatieasemalta ja yksityiselle kiinteistönomistajalla on
oma sähköntoimitussopimus. Sähkö-/ verkkoyhtiöiden sääntöjen mukaan jokaisella
kiinteistöllä on oltava oma sähköliittymä. Senaatti-kiinteistöjen ja Kattomestareiden
välisessä kauppakirjassa tai Kattomestareiden eikä Mäntyharjun kunnan
välisessä kauppakirjassa ole mainintaa sähköliittymän eriyttämisvaatimuksista.
Mäntyharjun kunnalla ei ole kirjallista dokumentaatiota tai vaatimusperustetta
yksityiselle kiinteistönomistajalle sähköliittymän eriyttämisvaatimuksista. Näin ollen
teknisen toimialan selvitysten perusteella Mäntyharjun kunta on velvollinen
toteuttamaan sähköliittymän eriyttämisen kiinteistöjen välillä. Teknisen toimen arvio
sähköliittymän eriyttämiskustannuksille kokonaisuutena on noin 7000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden
2020 talousarvioon 62 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) Rautatieaseman
makasiinin korjaustöihin ja rautatieaseman sähköliittymän eriyttämiselle yksityisen
kiinteistön osalta kustannuspaikalle 009505.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 36
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2020
talousarvioon 62 000 € muutoksen (lisämääräraha) Rautatieaseman makasiinin
korjaustöihin ja rautatieaseman sähköliittymän eriyttämiselle yksityisen kiinteistön
osalta kustannuspaikalle 009505.
Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös
Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
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Kunnanhallitus, § 93,27.05.2019
Kunnanhallitus, § 107,17.06.2019
Kunnanvaltuusto, § 49,01.07.2019
Kunnanhallitus, § 37, 16.03.2020
§ 37
Sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen 1.1.2020 alkaen / palaute
MjuDno-2019-370
Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on
linjattu, että sote-kuljetusten järjetäminen ja hankinta säilyy kuntien tehtävänä
taloudellisuuden ja toimivuuden turvaamiseksi, kuntayhtymän roolin ollessa
toimintojensa edellyttämien kuljetusten tilaaja.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut jo Essoten toiminnan alkuvuosina, että mainittu
toimintatapa ei ole tarkoituksenmukaisin ja paras. Kuljetusten järjestämisen ja
kilpailuttamisen siirtäminen keskitetysti Essoten tehtäväksi mahdollistaa sujuvamman,
tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kuljetusten hallinnoinnin ja hankinnan.
Mäntyharjun kunnassa Sote-matkojen korvausperusteista on solmittu paikallisten
yrittäjien kanssa sopimus 21.6.2018. Sopimuksessa matkan hinnoittelu on perustunut
viimeksi liikenne- ja viestintämisnisteriön vahvistamaan taksaan.
Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti
neuvottelukunnan kokouksessa 20.12.2018. Käytännön muutokseen suhtauduttiin
myönteisesti, mutta asiasta ei ole kirjausta perussopimuksessa. Tästä syystä kuntien
tulee linjata toiminta sote-kuljetusten osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä- Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-
kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 alkaen.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
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Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Taksiyrittäjien ja kunnan yhteinen kuulemistilaisuus on 17.6.2019.

Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen em. tilaisuuden ja käytyjen keskustelujen
perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-
kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveuiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 - 31.12.2021
määräaikaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)

Kunnanvaltuusto, 01.07.2019, § 49
Ehdotus
Kunnanvaltuusto poiketen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perussopimuksesta, antaa sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja
kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveuiden kuntayhtymän
tehtäväksi 1.1.2020 - 31.12.2021 määräaikaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom).
Seppo Kettunen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 4 mom).
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Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntaan on tullut lukuisia yhteydenottoja koskien Sote-kuljetusten toimivuutta
Mäntyharjussa. Pääosa palautteesta on tullut asiakkaiden taholta, mutta ongelmista
on keskusteltu myös kuljetusyrittäjien kanssa.
Esiin tulleet ongelmat voidaan kiteyttää seuraavasti:
- Ongelmat kyytien tilauksessa; pitkät odotusajat sekä palveluun että tilatun kyydin
saapumiseen, kyytitilauksia ei vastaanoteta
- Terveydellisistä syistä myönnettyjä omataksi-oikeuksia on peruttu
ilmoitusluonteisesti
- Heti-kuljetusoikeus ei vaikuta odotusaikoihin
- Asiakas ei saa kuittia edes pyydettäessä
- Ajossa olevan kaluston määrä riittämätön viikonloppuina (koska paluukyydin saanti
epävarmaa ei palvelua uskalleta käyttää viikonloppuna)
- Kyytiä ei ohjata aina lähimmälle autolle - seurauksena pitkät odotusajat
- Asiakkaan toimintakyky voi olla rajoittunut, mutta avustaja ei voi tilata kyytiä
Kunnanvaltuusto on antanut sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja
kilpailuttamisen Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväksi määräajaksi
1.1.2020-31.12.2021.
Kilpailutetun välityspalvelun tuottaa Sansia Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. saattaa esille tulleet epäkohdat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän tiedoksi;
2. pyytää Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymältä selvityksen niistä
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty / ryhdytään havaittujen epäkohtien
korjaamiseksi.
Kokouskäsittely
Markku Huovinen esitti, että päätösehdotukseen lisätään kohta 3: selvityksen
saatuaan kunta päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Kunnanjohtaja Ollikainen esitti, että hänen päätösehdotukseensa lisätään 3. kohta:
selvityksen saatuaan kunta päättää jatkotoimenpiteitä.
Päätös
Kunnanhallitus
1. saattaa esille tulleet epäkohdat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän tiedoksi;
2.
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2. pyytää Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymältä selvityksen niistä
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty / ryhdytään havaittujen epäkohtien
korjaamiseksi
3. päättää selvityksen saatuaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä
Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen jäsen), HallintoL 28 § 1 kohta 5 mom.
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§ 38
Konsernitiliratkaisun käyttöönotto kuntakonsernissa
MjuDno-2020-195
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Konsernitiliratkaisu
2 Tarjous Danske Bank
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Tarjous Suur-Savon OP.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 OP tiivistelmä hinnastosta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Mäntyharjun kunta on pytänyt tarjoukset Suur-Savon Osuuspankilta ja Danske
Bankilta luotollisesta konsernitilistä.
Konsernitiliratkaisu on palvelu, joka keskittää konsernin maksuliikevarat yhdelle tilille
samalla kuin yksiköiden maksuliikenne hoidetaan niiden omilta maksuliiketileiltä.
Ratkaisun hyötynä on:
- keskitetty kassanhallinta
- korkotuottojen maksinointi ja korkokulujen minimointi
- arvopäivämenetyksien minimointi konsernin sisällä
- konsernin sisäisten korkojen koronlaskentapalvelu
- konsernin sisäiset luottorajat
Konsernitiliin on liitettävissä luotto-ominaisuus (limiitti), jolla varmistetaan koko
konsernin maksuvalmius. Konsernin sisällä limiitti on yksilöitävissä konsernin osien
tarpeita vastaavaksi.
Limiitti-ominaisuus on tärkeä tilanteessa, jossa kunnan taloushallinto / maksuliikenne
ulkoistetaan Sarastia Oy:lle 1.4.2020 lähtien. Erityisesti palkanmaksu on kyettävä
hoitamaan kaikissa tilanteissa.
Konsernitilin käyttöönotosta on keskusteltu kunnan tytäryhtiöiden toimitusjohtajan
Anne Punavaaran kanssa ja asiaa on ollut esillä Keskiväli Oy:n hallituksessa.
Toimitusjohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa on sovittu, että tytäryhtiöiden
maksuvalmuiden varmistamiseksi Koy Keskivälin ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy:
n limiitiksi ehdotetaan 100.000 € ja konsernin sisäiseksi koroksi 1 %.
Saatujen limiitin sisältävien konsernitilitarjousten kustannukset ovat hyvin lähellä
toisiaan. Tarjoukset on annettu merkinnällä luottamuksellinen, joten niiden sisältö
avataan kokouksessa.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on delegoinut päätösvaltaa
kunnanhallitukselle talousarviolainen nostamisesta.
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Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. hyväksyy Suur-Savon Osuuspankin liitteenä olevat tarjoukset luotollisesta
konsernitilistä;
2. päättää, että konsernin sisällä tytäryhtiöiden limiitti on 100.000 € ja konsernin
sisäinen korko on 1 %.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tarjoajat, taloussuunnittelija
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Kunnanhallitus, § 183,04.11.2019
Yhteistyötoimikunta, § 22,13.11.2019
Kunnanhallitus, § 39, 16.03.2020
§ 39
Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen / päättyminen
MjuDno-2019-676
Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 183
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Käytettävissä olevien tietojen mukaan Mäntyharjun kunnan talous
kääntyy alijäämäiseksi vuoden 2019 tilinpäätöksessä.
Tulosennusteen heikkeneminen on pääasiassa seurausta Essoten menojen arvioitua
suuremmasta kasvusta ja verotulojen arvioitua pienemmästä kertymästä.
Kunta valmistelee parhaillaan vuoden 2020 talousarviota. Valmistelutilanteen
30.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat 5,6 milj.
euroa, kasvua edellisestä vuodesta 10,0 %.
Toimintakulut ovat 45,9 M€, mikä on vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2,75 M
€ enemmän ja vastaa 6,38 %:n kasvua. Kasvu johtuu pääasiassa Essotelle
maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu vuodelle 2020 yhteensä 26,3 M€ .
Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 23,7 M€. Kunnan oman toiminnan osalta (ilman
Essote-maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 221.000 € suuremmat kuin
talousarviossa 2019.
Verotuloja ennakoidaan kertyvän 22.094.000 €, joka on 1,5 % enemmän kuin
talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa vuoden 2019 verotilitysongelmat, jotka
johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille
seuraavina vuosina.
Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18,9 M€, jossa kasvua 2019 budjettiin on 1,4 M
€ . Vuoden 2020 valtionosuuksista osa tilitetään kunnille vuonna 2019 ja
Mäntyharjun kunnan osalta ennakkotilitys on noin 250 000 euroa. Poistoja
talousarvioon sisältyy 1,3 milj. euroa. Valmistelutilanteen budjettiesitys on
alijäämäinen 535.130 euroa.
Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan yhteensä
vuodesta 2020 noin 1,0 milj. euroa. Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan
myös kasvua, joten myös taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta
ennustetaan alijäämäisiä. Tavoitteena on, että talous tasapainotetaan vuoteen
2021 aikana.
Kunnalla oli tilinpäätöksessä 2018 taseen kumulatiivista ylijäämää 5,7 M€, mutta tulot
eivät tule riittämään toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen. Jatkossa on
kiinnitettävä huomiota mm. palveluiden saatavuuteen ja toimitilojen määrään ja
laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä toimintatapojen
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uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava eri palvelualueiden ja
toimintayksiköiden välillä. Hankinnat sekä investoinnit ovat yhtä lailla tarkastelun
kohteena.
Talouden tasapainottamiseksi on yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa
etsittävä pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia,
jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen. Henkilöstömenoja tulee
vähentää siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen
järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön
jaksamiseen. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä henkilöstön osa-aikaistamista,
irtisanomisia, eläkeratkaisuja ja vapaaehtoisia virka –ja työvapaita.
Kunnassa on syytä käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset
neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuodelle 2020.
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn
lain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa
käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa,
kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia
henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeenluovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä
työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista,
lomauttamista tai irtisanomista.
Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden
toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia,
lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä
on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee
valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Mäntyharjun kunnan talousarvioesitys tullee olemaan alijäämäinen eikä se sisällä
tomenpiteitä, joilla olisi em. vaikutus henkilöstön asemaan. Mahdollisen yt-prosessin
vaikutus tullaan siten käsittelemään kunnanvaltuustossa talousarviomuutoksena yt-
neuvottelujen lopputuksen selvittyä.
Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille
työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian
käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja
valmistautua käsiteltävään asiaan.
Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä,
työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen
käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.
Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90
päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden
edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:
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1) aiottujen toimenpiteiden perusteista;
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistamisten määrästä;
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-
aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset
tehdään.
Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka
voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, on
neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja
elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoiminta neuvottelujen alkaessa, jollei näitä
tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä.
Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty
vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei
yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset,
koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020-
2021 Mäntyharjun kunnassa. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin
kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti pysyviä säästöjä
ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä.
Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen
saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen,
työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten
keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu,
vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen.
Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden
tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,0 milj. euron kokonaisvaikutusta. Tavoite
on, että toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 mennessä.
Tavoite jakautuu siten, että vuonna 2020 tavoitellaan 600.000 €:n ja vuonna 2021
400.000 €:n kokonaisvaikutusta kunnan talousarvioon.
Kirjallinen neuvotteluesitys lähetetään henkilöstön edustajille pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen tiistaina 5.11.2019.
Päätös
Hyväksyttiin ja nimettiin kunnan edustajaksi neuvotteluihin hallinto- ja talousjohtaja
Tuomo Penttinen.

Yhteistyötoimikunta, 13.11.2019, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
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jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kutsu ja neuvotteluesitys
2 Tiedote henkilöstölle 0511_2019
Kunnanhallitus päätti käynnistää kokouksessaan 4.11.2019 taloudellisin ja
tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamiseksi vuosina 2020 sekä 2021 Mäntyharjun kunnassa.
Työnantajan on tehtävä kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään 5 päivää ennen
neuvotteluiden aloittamista.
Kutsu ja esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistymisestä on toimitettu
pääsopijajärjestöille 6.11.2019.
Henkilökuntaa on tiedotettu lähettämällä 5.11.2019 koko kunnan
henkilöstölle sähköpostitse tiedote asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Yhteistyöryhmä toteaa, että kutsu ja neuvotteluesitys on lähetetty henkilöstön
edustajille yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin. Kutsu ja neuvotteluesitys on lähetetty henkilöstön edustajille
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (446/2007) mukaisesti.
Todettiin, että kutsut lähetetään yhteistyöryhmälle viimeistään 5 päivää ennen
neuvotteluja. Tiedoksisaantipäivä ja kokouspäivä eivät sisälly em. 5 päivään.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Toimintasuunnitelma
Kunnanhallituksen päätettyä YT-lain mukaisten neuvottelujen aloittamisesta kunnassa
on neuvotteluja käyty henkilöstön edustajien ja työnantajan edustajien kesken ajalla
13.11.2019 - 11.3.2020. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kuusi.
Neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä ovat edustaneet plm Piia Hartikainen, plm Sirkku
Ruotsalainen ja plm Juha Tuominen. Työnantajan edustajina ovat olleet Leena
Pekkanen, Jukka Ollikainen ja Tuomo Penttinen. Ryhmän sihteerinä on toiminut Arja
Leppäkumpu.
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11.3.2020 pidetyssä kokouksessa kirjattiin pöytäkirjaan, että yhteistyöryhmä
1. totesi YT-neuvottelut lain mukaisesti suoritetuiksi;
2. totesi, että YT-neuvotteluissa esitetyt toimenpiteet saatetaan kunnanhallituksen
käsittelyyn 16.3.2020;
3. totesi, että neuvotteluista on laadittu yhteenvetona liitteenä oleva kunnan
työllistämistä edistävä toimintasuunnitelma 2020-2021 / YT-neuvottelujen
toimenpiteet.
4. totesi, että työllistämistä edistävän toimenpidesuunnitelman kohdassa 3.2. on
mainittu kaikki henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Neuvotteluissa on todettu, että
tarvetta komautuksille irtisanomisille tai osa-aikaistamisille ei kohdan 3.2. maininnan
lisäksi ole.
Neuvotteluissa jäi kolme kokonaisuutta avoimeksi. Sivistyslautakunnan
esitys kouluverkkoratkaisuksi ei säästösummaltaan vastannut pohjaratkaisuna ollutta
kouluverkkoselvitystä. Neuvotteluissa työnantaja ilmoitti näkemyksenään, että mikäli
kouluverkkoratkaisu ei tuo neuvotteluissa alkuperin esitettyä säästöä tullaan säästö
hakemaan ryhmäjakoja muuttamalla ja määräaikaista henkilökuntaa vähentämällä
perusopetuksen sisältä.
Toinen osittain avoimeksi jäänyt seikka koski teknisen toimen vuoden 2021 säästöä.
Toimialan vuoden 2020 säästöt ovat kertaluonteisia, joten saman säästösumman
saaminen kokoon vuoden 2021 talousarvioon vaatii uuden kohdentamisen.
Kolmas avoin seikka koskee vuoden 2021 toimenpidenkirjausta, jossa todetaan, että
toimialat ovat yhteisvastuullisia löytämään talousarvion laadinnan yhteydessä kohteet
raamileikkaukselle 171.400 €:n osalta. Toimenpiteitä ei kuitenkaan tulla kohdistamaan
vakinaista henkilöstöä koskevina.
Em varauksia lukuunottamatta neuvotteluissa päästiin kunnanhallituksen asettamiin
taloudellisiin tavoitteisiin.
Ratkaisuilla saavutettava säästö on kuluvana vuonna 400.000 € ja vuonna 2021 1,0 M
€.
Säästö muodustuu seuraavasti:
1. Suorat henkilöstöä koskevat ratkaisut
- Vakituinen henkilöstö vähenee vuoden 2021 loppuun mennessä kahdeksalla
henkilöllä ensisijaisti luontaisen poistuman kautta. Mikäli kuitenkin tavoitteen
saavuttamiseksi vaaditaan on työnantaja ilmoittanut, että se käyttää
toimenpiteenä irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein.
- Määräaikainen henkilöstö vähenee seitsemän henkilön verran.
- Palkattomien työlomien ja / virkavapaiden kautta tavoitellaan 50.000 €:n
vuosisäästöä.
2. Kouluverkkoratkaisu / ryhmäkoon muutokset
- Kouluverkkoselvityksessä on laskettu, että yhden perusopetuksen malliin siirtyminen
tuon kuluvana vuonna 104.000€:n vaikutuksen käyttötalouteen. Vuonna 2021 säästö
olisi 250.000€
3. Toimialojen määrärahamuutokset
- Pysyvinä muutoksina saadaan toimialoilla tehtyä kohdennettuna
hallintopalveluihin kuluvana vuonna 59.000 €:n ja tulevana vuonna 96.000 €:n säästö.
Sivistyspalveluiden vastaavaa summa on 7.000 €/vuosi.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
16.03.2020

4/2020

36 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

-Teknisen toimialan esitetyt määrärahamuutokset ovat kertaluonteisia vuonna ja
vaativat siten tulevalta kalenterivuodelta uudelleen kohdennuksen.
Kokonaissäästö toimialoittain
sivistyksen toimiala
hallonnon toimiala
tekninen toimiala
toimialat yhteisesti
em. yhteensä

2020
198.000
68.600
91.500
50.000
408.100

2021
437.000
124.000
231.500
221.000
1.013.500

Em. lisäksi ratkaisu sisältää työtehtävien muutoksia ja tehtävän sijoituspaikan
muutoksia toimialojen välillä.
Neuvoteluissa 17.12.2019 kirjattiin työntekijäjärjestöjen edustajien näkemys, että
luottamushenkilöt luopuisivat osittain kokouspalkkioista.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. hyväksyy YT-neuvotteluissa saavutetun ratkaisun;
2. oikeuttaa toimivaltaisen viranhaltijan suorittamaan tarvittavat toimenpiteet
liitteenä olevan Kunnan työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman 2020-
2021 / YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdassa 3.2 asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittaessa suunnitelmassa ko kohdassa esitettyjen
toimenpiteiden kautta;
3. edellyttää, että tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan kunnanhallituksen
käsittelyyn huhtikuun 2020 aikana.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 40
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Mäntyharju, kunnanjohtajan vhp 20.2.2020 § 1: Poikkeamislupa hankintaohjeesta /
Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy / Kaupinkangas.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17.10.2020: Lausunto
muutosesityksestä vesien tarkkailuohjelmaan, Kinnin liikennepaikka, Mäntyharju.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §32, §33, §34, §36, §37, §38
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
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Oikaisuvaatimus
§31, §35, §39
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
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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.
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
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
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

