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Markku Häkkänen, puheenjohtaja
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Markku Häkkänen
Puheenjohtaja

Arja Leppäkumpu
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.02.2021

10.02.2021

Jaana Lopperi

Antti Mustonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 11.2.2021 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Arja Leppäkumpu
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Pitäjänuutiset -lehdessä
2.2.2021 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköisesti valtuutetuille,
kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle.
KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 78 § 1 mom, 79 – 86 §

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että
Valtuutettu Birgitta Hämäläinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Miia Lamponen (2. varavaltuutettu SDP).
Valtuutettu Aleksi Penttinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Pekka Heikkilä (1. varavaltuutettu KESK).
Valtuutettu Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Juha Vallin (1. varavaltuutettu, SIT).
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä on valittu aakkosjärjestyksessä.
Kokouksen pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä
Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa 11.2.2021 klo 9.00-15.00 ja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Lopperi ja Antti Mustonen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Lopperi ja Antti Mustonen.
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Kunnanvaltuusto, § 62,14.12.2020
Kunnanhallitus, § 6,18.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 3, 08.02.2021
§3
Hartonen Tanja / ero luottamustehtävistä
MjuDno-2020-870
Kunnanvaltuusto, 14.12.2020, § 62
Kunnanvaltuutettu Tanja Hartonen ilmoitti eroavansa 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta
muuton vuoksi seuraavista luottamustoimista:
1. Kunnanvaltuusto
2. Kunnanhallitus
3. Kunnanhallituksen konsernijaosto
4. Valtuuston vaalilautakunta
5. Sivistyslautakunnan varajäsenyys
6. Teknisen lautakunnan varajäsenyys
7. Mikkelin Kotikaari varajäsen
8. As Oy Halssinrinne, kunnan edustajuus
Mäntyharjussa 14.12.2020
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Tanja Hartonen on.
Kunnanhallitus
Jäsen
Leena Pekkanen, pj.
Markku J. Lamponen
Mika Ruohoranta
Seppo Hujanen, I vpj.
Jaana Lopperi
Kari Rimpeläinen, II vpj.
Mia Lamponen

Varajäsen
Katariina Mutka
Sari Lantta
Aleksi Penttinen
Erja Halinen
Ari Siitarinen
Tero Ollikainen
Suvi Partanen

Mäntyharju
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.02.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Tanja Hartonen-Pulkka
Jani Paasonen

Tapio Hämäläinen
Markku Huovinen

Kunnanhallituksen konsernijaosto
Jäsen
Leena Pekkanen
Seppo Hujanen
Kari Rimpeläinen
Tanja Hartonen
Jani Paasonen

Varajäsen
Katariina Mutka
Erja Halinen
Mia Lamponen
Tapio Hämäläinen
Markku Huovinen

Sivistyslautakunta
Jäsen
Seppo Kettunen, vpj.
Aleksi Penttinen
Katariina Mutka
Panu Karjalainen
Anniina Kähkönen
Susanna Turkki
Päivi Matilainen
Jenni Kasurinen
Markku Huovinen

Varajäsen
Kimmo Hällback
Iiro Heikkilä
Kirsi Paasonen
Iina Hoteila
Pasi Juvonen
Tero Ollikainen
Liisa Kuoksa
Tanja Hartonen
Juha Heikkilä

Tekninen lautakunta
Jäsen
Sari Lantta, pj.
Antti Hyyryläinen
Minna Hytönen
Liisa Torniainen
Janne Haajanen
Mia Lamponen
Tapani Penttinen, vpj.
Tapio Hämäläinen
Juha Vallin

Varajäsen
Tuula Lindroos
Jukka Mustonen
Tapani Krakau
Erja Halinen
Ari Siitarinen
Anneli Vornanen
Markku Tiilikainen
Tanja Hartonen-Pulkka
Pertti Lahti

Valtuuston vaalilautakunta
Jäsen
Panu Karjalainen, pj.
Sari Lantta
Tanja Hartonen
Antti Mustonen, vpj.
Mikko Lyytikäinen

Varajäsen
Jaana Lopperi
Mika Ruohoranta
Tapio Hämäläinen
Eero Kantola
Birgit Hämäläinen

Mikkelin Kotikaari ry (vuosikokous)
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Reissumiestoimikunta
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen
kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole
julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
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henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2
momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin
säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 21 § 1 mom. 13. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan
edustajan määräämisestä yhteisöihin (Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta,
Mikkelin Kotikaari ry, Reissumiestoimikunta). Kunnanhallitus suorittaa valinnat em.
yhteisöihin kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi
Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;
3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen
seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:
3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 3
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Ehdotus
Kunnanvaltuusto
1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi
Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;
3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen
seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:
3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. totesi Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi
Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;
3. valitsi Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen
seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:
3.1 kunnanhallituksen jäseneksi Jenni Kasurisen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi Jenni Kasurisen
3.3 sivistyslautakunnan varajäseneksi Jenny Reposen ja
3.4 teknisen lautakunnan varajäseneksi Jenni Kasurisen.
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Kunnanhallitus, § 7,18.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 4, 08.02.2021
§4
Lyytikäinen Mikko / ero luottamustehtävistä
MjuDno-2020-869
Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 7
Mikko Lyytikäinen on 30.12.2020 pyytänyt eroa Mäntyharjun kunnan
luottamustoimista 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.
Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Mikko Lyytikäinen on.
Kunnanvaltuusto
Valtuuston vaalilautakunta
Jäsen
Panu Karjalainen, pj.
Sari Lantta
Tanja Hartonen
Antti Mustonen, vpj.
Mikko Lyytikäinen

Varajäsen
Jaana Lopperi
Mika Ruohoranta
Tapio Hämäläinen
Eero Kantola
Birgit Hämäläinen

Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen
kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole
julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin
säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;
3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston
vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 4
Ehdotus
Kunnanvaltuusto
1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;
3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston
vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. totesi Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;
3. valitsi Mikko Lyytikäisen tilalle uudeksi jäseneksi valtuuston
vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi Tero Ollikaisen.
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Tekninen lautakunta, § 43,20.06.2017
Tekninen lautakunta, § 50,25.08.2020
Tekninen lautakunta, § 78,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 3,18.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 5, 08.02.2021
§5
Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset 2017
MjuDno-2017-453
Tekninen lautakunta, 20.06.2017, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Pasi Hinkkuri
Liitteet

1 OAS_Luonnos
2 Luonnos_Merkinnät_15.5.2017
3 Osa-alueet 1-9
Tekninen johtaja on jäävännyt itsensä Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen
osayleiskaavan muutosten 2017 osa-alueen 6 osalta, kuntalain 52 §
perusteella. Kunnanjohtaja on 2.2.2017 § 1 tehnyt päätöksen, että teknisen johtajan
sijaisena toimii rakenustarkastaja. Koska kaavamuutos kaikkien 9 osa-alueen osalta on
yksi kaavoituskatsauksen mukainen yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä asia,
käsitellään se teknisen johtajan sijaisena toimivan rakennustarkastajan valmistelusta
ja esittelyn pohjalta.
Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2008. Siihen ei ole aiemmin laadittu muutoksia.
Kaavassa on vuosien aikana havaittu virheitä ja muutoksia maankäytössä, jotka nyt
kaavamuutoskierroksella pyritään korjaamaan / muuttamaan ajan tasalle. Muutokset
(kaikki 9 kpl) on esitetty kunnanhallituksen 29.3.2016 hyväksymässä
kaavoituskatsauksessa. Lyhyesti referoituna muutokset ovat:
1. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (T --> KM) rakennusluvan ja
rakentamisen mukaiseksi.
2. Yleiskaavan korjaaminen, laadinnan yhteydessä ei ollut huomioitu lanvoimaista
rakennuslupaa.
3. Teollisuusrakentamisen laajentamisen mahdollistaminen Poitin
teollisuusalueella.
4. Teollisuusrakentamisen laajentamisen mahdollistaminen Virransalmentien
lähtöpäähän, olemassaolevien teollisuusalueiden väliin.
5. Alunperin matkailukohteeksi ("Hirsipuisto", joka kaatui KHO:n
käsittelyssä) varatun alueen liittäminen yleiskaavaan, mitoitus ei anna
mahdollisuutta omarantaiseen rakennuspaikkaan.
6. Kompan alueen muutostarpeet (sovittu määräalan myynnin
toimeksiantosopimuksessa 2014), palvelurakentamisesta asuinrakentamiseen.
7. Poikkeamisluvalla siirretyn rakennuspaikan (RA) kaavamerkinnän tekninen
korjaus.
8.
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8. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (VL --> A) lisämaan hankinnan vuoksi,
jolloin rakentaminen mahdollistetaan koko kiinteistön alueelle (ei vaikuta
rakennusoikeuteen, koska alkuperäinen kiinteistö on yli 3500 m²).
9. Kaavamerkinnän ja -määräyksen muutos (M --> A) lisämaan myyntiä varten,
jolloin rakentaminen mahdollistetaan ostajan koko kiintiestön alueelle (vaikuttaa
rakennusoikeuteen, koska alkuperäiset naapurikiinteistöt ovat alle 3500 m²).
Kaavamuutosten 2, 4 - 5 ja 7 - 9 rakennuslupakäsittely järjestyy yleiskaavalla, kun tämä
muutus luonnoksen ja ehdotuksen käsittelyssä vahvistuu.
Kaavamuutokset 1,3 ja 6 edellyttävät asemakaavamuutokset, ennen
rakennuslupakäsittelyä.
Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan kaavaluonnosaineiston.
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Hinkkuri
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten
käynnistämisen,
2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy/ Jarmo Mäkelän,
3. hyväksyy 15.5.2017 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnosasiakirjat,
4. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti
30 vrk:n ajaksi ja
5. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 25.08.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavaehdotus_selostusosa
2 Kaavaehdotus_OAS
3 Kaavaehdotus_merkinnät
4 Kaavaehdotus_osa-alueet 1-10
Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan 15.12.2019 päivätyn
kaavaehdotusaineiston. Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.7. – 29.8.2017. Samanaikaisesti
pyydettiin viranomaislausunnot.
Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja kaksi huomautusta. Seuraavissa
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa:
- Museovirasto 25.8.2017
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- Savonlinnan maakuntamuseo 13.9.2017
- Rakennuslautakunta 17.10.2017
Osa-alueen 1 kaavamääräystä (KM) on täsmennetty Maakuntaliiton (8.8.2017), Etelä-
Savon ELYkeskuksen (10.8.2017) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen (21.8.2017)
lausuntojen mukaisesti (alueelle saa sijoittaa ainoastaan paljon tilaa vaativan
erikoiskaupan).
Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että osa-alueen 4
ajoyhteyksien järjestämisessä tulee huomioida liittymäjärjestelyt nykyisten
teollisuuskiinteistöjen kanssa niin, että voidaan käyttää yhteisiä liittymiä seututielle.
Muilta osin liikenteellisiä vaikutuksia muutoksilla ei ole.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnossa (5.9.2017) esitetyt täsmennykset
määräyksiin vesihuollon osalta on tehty lausunnon mukaisesti.
Huomautuksessa A on laajasti kritisoitu osa-alueen 6 osoittamista
kerrostaloasumiseen (AK). Alueen käyttötarkoitus on nyt muutettu
rivitalorakentamiseen (AR) ja omistus siirtynyt takaisin kunnalle. Lisäksi kaavakarttaan
lisätään puuttuva kaavamerkintä (AP) viereiselle alueelle (virheen korjaus).
Osa-alueelle 5 on osoitettu toinen asuinrakennuspaikka huomautuksen B johdosta.
Luonnoksessa esitetty rakennuspaikka on myös sijoiteltu uudelleen kaakon suuntaan
maanomistajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.
Lausunnot ja huomautukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa. Edellä
mainitut referaatit ja vastineet ovat kaavaehdotuksen sivulla 4.
Nyt laadittavana olevat yleiskaavan muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä,
eivatkä poikkea millään tavalla voimassaolevan osayleiskaavan laadinnassa käytetyistä
periaatteista.
Kaava-alueen maanomistajia kuullaan vielä kaavan ehdotusvaiheen kuulemisen
yhteydessä. Osallisten kuulemisesta ja vaikutusten arvioinnista on kerrottu lisää
liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 15.12.2019 päivätyn Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen
osayleiskaavan muutoksia koskevan kaavaehdotuksen,
2. asettaa kaavaehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n
mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta, 15.12.2020, § 78
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Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 Liite_selostusosa
2 Liite_OAS
3 Liite_osa-alueet_1_10
4 Liite_kaavamerkinnät ja määräykset
5 Liite_lausunnot
6 Liite_kaavoittajan vastine lausuntoihin
Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutoksia koskeva
ehdotusaineisto on ollut Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä ja verkkosivuilla
virallisesti nähtävillä 15.10. – 15.11.2020. Yleiskaavan muutosten nähtävillä olosta on
ollut kuulutus kunnan virallisella ilmoitustaululla, verkkosivuilla ja kuulutus on lisäksi
julkaistu Pitäjänuutiset-lehdessä 15.10.2020. Lisäksi kaava-alueen lähimpiä naapureita
on tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kirjeitse.
Osalliset ovat voineet jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen.
Yleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Savonlinnan maakuntamuseolta,
Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon
maakuntaliitolta, Mäntyharjun rakennuslautakunnalta, Fingridiltä ja Etelä-Savon ELY-
keskukselta.
Asiakirjoista saapui seitsemän pyydettyä lausuntoa, mutta ei yhtään muistutusta.
Lausunnoissa ei ole huomauttamista kaavaehdotukseen. Voimassa olevien kaavojen
luontoselvityksillä ja tarkentavilla maastokäynneillä on pystytty riittävästi arvioimaan,
ettei kyseisillä muutoksilla heikennetä alueiden luontoarvoja (vastaus
ympäristöpalveluiden lausunnossa esitettyyn kysymykseen). Kaavan laatija on
todennut, että lausunnot eivät anna aihetta muutoksiin kaavaratkaisuissa, joten
kaavalle pyydetään hyväksymiskäsittelyn aloittamista.
Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kuntakeskuksen ja
Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten hyväksymistä (MRL 37 §).
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 3
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Liitteet

1 Liite_selostusosa
2 Liite_OAS
3 Liite_osa-alueet_1_10
4 Liite_kaavamerkinnät ja määräykset
5 Liite_lausunnot
6 Liite_kaavoittajan vastine lausuntoihin
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntakeskuksen ja
Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset (MRL 37 §).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 5
Liitteet

1 Liite_selostusosa
2 Liite_OAS
3 Liite_osa-alueet_1_10
4 Liite_kaavamerkinnät ja määräykset
5 Liite_lausunnot
6 Liite_kaavoittajan vastine lausuntoihin
Ehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan
muutokset (MRL 37 §).

Päätös
Hyväksyttiin.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin
huoneessa 11.2.2021 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
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Sivistyslautakunta, § 53,08.09.2020
Kunnanhallitus, § 120,14.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 36,14.09.2020
Sivistyslautakunta, § 7,25.01.2021
Kunnanhallitus, § 27,01.02.2021
Kunnanvaltuusto, § 6, 08.02.2021
§6
Kisalan peruskorjaus ja laajennus /lisämääräraha
MjuDno-2018-284
Sivistyslautakunta, 08.09.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Kisalan urheiluhallin käyttäjätarvekartoituksen mukaisiin hankintoihin on varattu
vuoden 2020 investointiosaan 100 000 euroa. Hankkeen edetessä tarkentuneiden
suunnitelmien mukaisia hankintoja tavoitellun toiminnallisuuskokonaisuuden
saavuttamiseksi ovat:
Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut ja sähköinen tilavarausjärjestelmä
AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu, laitehankinta ja asennus
Muun irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat
Kunnan teknisen toimialan laskelmien mukaan AV- järjestelmän, sähköisen
varausjärjestelmän sekä muun irtaimiston ja urheiluvälineiden kokonaishankintahinta
tulee olemaan noin 240 000 euroa. Hankinnoista tehdään
kilpailutukset (Sansia) kahdessa eri vaiheessa: 1) liikuntavarusteet ja varausjärjestelmä
sekä 2) av-järjestelmä ja irtokalusteet. Tarkemmat toimitusajat varmistuvat
myöhemmin. Hankintojen on suunniteltu toteutuvan pääosin kuluvan vuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden
2020 investointimäärärahaan 140 000€ euron lisäystä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 120
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään
kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 14.09.2020, § 36
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään
kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).
Päätös
Hyväksyttiin.

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Sivistyslautakunta, 25.01.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.9.2020 (§36) 140 000 euron
lisämäärärahan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa olleen 100.000 euron
lisäksi Kisalan urheiluhallin AV-järjestelmän, varausjärjestelmän, liikuntavälineiden
sekä kalusteiden hankintaan. Myönnettyjä määrärahoja ei kuitenkaan ole voitu
kokonaisuudessaan käyttää, sillä suuri osa kilpailutusten perusteella tehtyjen
hankintojen toimituksista on siirtynyt vuodelle 2021. Vuonna 2020
irtaimistoinvestoinneista toteutui yhteensä n. 50.000 euroa, joten vuodelle 2021
esitetään lisämäärärahaa 190.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden
2021 investointimäärärahaan 190.000 euron lisäystä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.02.2021, § 27
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2021
talousarvioon kustannuspaikalle 1949100, investiontikohde 19411507, 190.000 €
suuruisen määrärahan muutoksen (lisäys).
Päätös
Hyväksyttiin.
Asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiana ennen pykälän 20
käsittelyä.
Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 6
Ehdotus
Kunnanvaltuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle
1949100, investiontikohde 19411507, 190.000 € suuruisen määrärahan muutoksen
(lisäys).
Päätös
Hyväksyttin
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Kunnanhallitus, § 8,18.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 7, 08.02.2021
§7
Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2021
MjuDno-2021-24
Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 KV_KH_Ltk_alustava_kokousaikataulu_2021
Kuntalaki 94 § Valtuuston kokoontuminen
"Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on
valmisteltava kiireellisesti.
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 15 luku Kokousmenettely
114 § Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kunnan
toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten
kokouksissa.
118 § Kokousaika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan.
Kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle on laadittu alustava kokousaikataulu vuodelle
2021.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään vuonna
2021 liitteestä ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti.
Lisäksi valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan KuntaL 94 §:ssä mainitulla tavalla;
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2. päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään liitteestä ilmenevän alustavan
kokousaikataulun mukaisesti vuonna 2021 sekä tarvittaessa puheenjohtajan
määräämänä muuna ajankohtana.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 7
Liitteet

1 KV_KH_Ltk_alustava_kokousaikataulu_2021
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston kokoukset pidetään vuonna 2021 liitteestä
ilmenevän alustavan kokousaikataulun mukaisesti.
Lisäksi valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan KuntaL 94 §:ssä mainitulla tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 5,26.01.2021
Kunnanvaltuusto, § 8, 08.02.2021
§8
Sidonnaisuudet
MjuDno-2021-26
Tarkastuslautakunta, 26.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Leppäkumpu
arja.leppakumpu@mantyharju.fi
hallintosihteeri
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaisesti
tarkastuslautakunta toimii sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja lautakunta
saattaa sidonnaisuusilmoitukset vuosittain tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta
huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen julkistamisesta yleisessä tietoverkossa.
Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta voi valvovana
viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu
luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Henkilön on viipymättä ilmoitettava myös
sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan
luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot poistetaan yleisesti
nähtäviltä.
Kansallisarkiston ohjeen mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin
tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä, vaikka niitä koskevat tiedot poistetaankin yleisesti
nähtäviltä.
Kuntalain mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen jäseniä ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa
sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.
Kunta lähettää sidonnaisuusilmoituspyynnön uusille ilmoitusvelvollisille
luottamustehtävään tai virkaan valitsemisen yhteydessä.
Mäntyharjun kunnassa ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäset
- rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
- teknisen lautakunnan tiejaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
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- sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- kunnanjohtaja
- hallinto- ja talousjohtaja
- lautakuntien esittelijät
Marraskuussa 2019 on lähetetty pyyntö sidonnaisuusilmoituksien tarkastamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Ilpo Honkanen
Tarkastuslautakunta
1. merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa,
2. julkaisee raportin sidonnaisuusilmoituksista ja
3. saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.02.2021, § 8
Liitteet

1 Sidonnaisuudet_0112_2020.pdf
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§9
Valtuustoaloite / seurojentaloavustuksen palauttaminen kunnan talousarvioon
Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä Antti Mustonen, Juha
Vallin ja Markku Huovinen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että seurojentaloavustus palautetaan
kunnan talousarvioon ja a.o. seuroja avustetaan seurojentalojen ylläpidossa sekä
kompensoidaan kiinteistöveron vaikutus.
Mäntyharjussa 8.2.2021”
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Mäntyharju
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.02.2021

1/2021

26 (30)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus
§5
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 5642 500
Faksi: 029 5642 501
Aukioloaika: klo 8.00-16.15
Valitusoikeus ja valitusperuste
Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden
alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös
valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien
valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi (MRL 188 §).
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2.
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2. selvitys pöytäkirjan nähtävillepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene
asiakirjoista, sekä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perile toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeuden
kirjaamoon. Valitus voidaan toimittaa myös telekopiona tai sähköpostitse.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Kunnallisvalitus
§3, §4, §6
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15
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Muutoksenhakukielto
§7, §8, §9
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

