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Saapuvilla olleet jäsenet
Panu Karjalainen, puheenjohtaja
Seppo Kettunen, 1. varapuheenjohtaja
Anniina Kähkönen
Jenni Kasurinen, poistui 20:09
Katariina Mutka, saapui 18:05
Markku Huovinen
Päivi Matilainen
Susanna Turkki
Iiro Heikkilä
Muut saapuvilla olleet
Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Ari A Hartonen, kv. 2 vpj.
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, esittelijä
Mäenpää Eveliina, Kulttuurituottaja, saapui 18:48, poistui 19:06
Hälikkä Helmi, Nuorisovaltuuston edustaja
Poissa

Aleksi Penttinen
Leena Pekkanen
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Panu Karjalainen
Puheenjohtaja

Christian Juhola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Markku Huovinen

Päivi Matilainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 29.03.2020 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
29.03.2021
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§ 28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 29
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Matilainen ja Markku Huovinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Yhteistyötoimikunta, § 45,08.12.2020
Sivistyslautakunta, § 23,16.02.2021
Sivistyslautakunta, § 30, 23.03.2021
§ 30
Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut
MjuDno-2020-811
Yhteistyötoimikunta, 08.12.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Liite1_INV2101_Tarveselvitys_Hankesuunnittelu_projektiohjelma
Hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset
työtilat.
Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm.
rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.
Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen
kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös
rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös
nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita.
Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon
tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle. Tilaratkaisuvaihe sisältää
käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa olevan rakennuskannan
hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen vaihtoehtotarkastelut,
hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana suoritetaan tilaajan
erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sekä kuntoarviot
rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020. Tilaaja
määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun sisällytettävät tilat
ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja useammassa olemassa
olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa.”

Lasse Kurvinen tulee kokoukseen selostamaan hankkeen etenemistä ja eri
tilaratkaisuvaihtoehtoja.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli asiaa Teams-yhteyden kautta.
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Sivistyslautakunta, 16.02.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille
tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä
palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen
jakautumiseen käyttäjien kesken.
Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen
kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös
rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös
nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita.
Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon
tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.
Tilaratkaisuvaihe sisältää käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa
olevan rakennuskannan hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen
vaihtoehtotarkastelut, hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana
suoritetaan tilaajan erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset
sekä kuntoarviot rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet huhtikuussa
2020. Tilaaja määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun
sisällytettävät tilat ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja
useammassa olemassa olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen tulee kokoukseen selostamaan hankkeen
etenemisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee selostuksen Tilaratkaisut -hankkeen
etenemisestä tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Lasse Kurvinen, Sari Aarniokoski
lasse.kurvinen@mantyharju.fi, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
tekninen johtaja, sivistysjohtaja
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Liitteet

1 Yleisaikataulu VE3.pdf
2 Yleisaikataulu VE1.pdf
3 VE3-kartta.pdf
4 VE3 Tavoitehintalaskenta, tulosteet 28.1.2021.pdf
5 VE1-kartta.pdf
6 VE1 Tavoitehintalaskenta, tulosteet 28.1.2021.pdf
7 Tilaohjelma Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut-VE3.pdf
8 Tilaohjelma Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut-VE1.pdf
9 NYKYTILANNE-kartta.pdf
10 Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut_tarveselvitysosio.pdf
11 Ma#ntyharjun kunnan tilaratkaisut_hankesuunnitelmaosio.pdf
12 Ma#ntyharju_laajennus_rakenusoikeus_alalaskelma.pdf

Oheismateriaali
1 Nuorisopalveluiden kysely_Perusraportti.pdf
Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille
tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä
palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen
jakautumiseen käyttäjien kesken.
Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen
kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös
rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös
nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita.
Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon
tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.
Sivistyspalveluiden yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella tilaratkaisuvaihtoehdoista eniten saa kannatusta VE1, jossa kaikki
keskeiset toiminnot sijoittuvat koulukeskuksen ympäristöön. Toimintojen
keskittämisellä nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia eri yksiköiden välisen tiiviin
yhteistyön kehittymiselle.
Sivistyspalvelujen toiminnassa monialaisen yhteistyön korostuminen on varsin
keskeinen kehityssuunta. VE1 mukaisessa tilaratkaisussa koulukeskukseen on
mahdollisuus toteuttaa perusopetuksen, lukion, kansalaisopiston ja kirjaston
muodostama yhteinen pedagoginen ympäristö, joka tarjoaa oppimisen kannalta
tarkoituksenmukaisia ja vetovoimaisia tiloja.
Nuorisopalveluiden tilaratkaisuun liittyen järjestettiin nuorille suunnattu kysely, johon
vastasi yhteensä 77 henkilöä. Kyselyn vastausten perusteella Askel on suosituin
vaihtoehto nuorisopalveluiden sijainniksi ja Teletalo toiseksi suosituin. Lisäksi
järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin nuorille tilaratkaisut -hanketta.
Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti. Vaikka
nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö), toiminnan
perusluonteeseen kuuluu vahvasti myös toimiminen instituutioiden ulkopuolella.
Nuorten vapaa-aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulisi voida
profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön velvoitteisiin.
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Yksinomaan koulun tiloissa toimiminen voisi johtaa toiminnan houkuttelevuuden
vähenemiseen sekä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden välisen luottamuksen
heikkenemiseen.
Pienlapsiperheiden avoimen ryhmätoiminnan suhteen ei ole järkevää odottaa
lapsiperheiden vähenemistä, ennen kuin toiminta voidaan aloittaa. Avoimeen
varhaiskasvatukseen, erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kohtaamispaikkatoimintaan tulee
löytää tiloja koulukeskuksesta. Yhteistyörajapintaa on paljon varhaiskasvatuksen,
nuorisotyön, koulun ja kirjaston kanssa, sekä myös yhä lisääntyvissä määrin
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan tilaratkaisu -hankkeen hankesuunnitelman
ja lausuu tekniselle lautakunnalle tilaratkaisut -hankkeeseen seuraavaa:
1. VE1 vastaa parhaiten sivistyspalveluiden tilatarpeita, tiivis tilaratkaisu edistää
yhteistyötä
2. Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti.
Vaikka nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö),
nuorten vapaa-aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulee voida
profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön
velvoitteisiin
3. Teletalon käytön mahdollisuutta nuorisopalveluiden käyttöön tulee tarkastella,
mikäli nuorisopalveluiden nykyiset tilat Askeleella poistuvat käytöstä
4. Avoimeen varhaiskasvatukseen, erilaisiin ryhmätoimintoihin ja
kohtaamispaikkatoimintaan tarvittavia tiloja tulee pyrkiä järjestämään
koulukeskuksen yhteyteen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta, kunnanhallitus
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Sivistyslautakunta, § 79,17.11.2020
Sivistyslautakunta, § 89,15.12.2020
Sivistyslautakunta, § 31, 23.03.2021
§ 31
Sivistystoimen hallinnoimien tilojen varausperiaatteet
MjuDno-2020-747
Sivistyslautakunta, 17.11.2020, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Käynnissä olevassa kunnan kiinteistöihin liittyvässä kehittämishankkeessa yhtenä
tavoitteena on kunnan tilojen käytön tehostaminen. Sivistyspalveluissa on tarkasteltu
mm. sitä, miten tiloissa voitaisiin mahdollistaa ja edistää kunnan oman toiminnan
ulkopuolista käyttöä. Lisäksi Kisalan käyttöönotto vaatii erilaisten tiloihin liittyvien
käytänteiden tarkastamista.
Tilakäytön ohjeistusten ja varaamiskäytäntöjen päivittämisen lisäksi, tilojen
vuokraamisen hinnasto sekä maksuryhmät on päivitettävä.
Kunnan hallintosäännön mukaan (§ 22) lautakunta päättää maksuista, taksoista ja
tilavuokrista.
Tilavarauksen ohjeistuksesta, hinnastosta ja maksuryhmistä käydään lautakunnassa
lähetekeskustelu, jonka jälkeen ohjeistus valmistellaan päätettäväksi joulukuun
lautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Lautakunta merkitsee tiedoksi tilavarauksen ohjeistuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 15.12.2020, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Tilavarauksen ohjeistus_231020.pdf
2 LIITE 2 Hinnasto (1).pdf
3 LIITE 2 Hinnasto (pa#ivitetty 15-12-2020).pdf
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4 Tilavarauksen ohjeistus (pa#ivitetty 15-12-2020).pdf
Sivistyspalveluissa on tarkasteltu sen hallinnoimien tilojen käytön tehostamista.
Tarkastelussa on mm. se, missä kaikissa tiloissa voitaisiin mahdollistaa ja edistää
kunnan oman toiminnan ulkopuolista käyttöä. Sivistyspalvelut ovat laatineet tilojen
käyttöön ohjeistuksen, joka sisältää varaamiskäytänteet ja vastuut. Tilavarauksen
ohjeistuksesta, hinnastosta ja maksuryhmistä käytiin marraskuun lautakunnassa
lähetekeskustelu.
Tilakäytön ohjeistus sisältää kuvauksen tilojen varaamisen käytänteistä (vakiovuorot,
yksittäisvuorot, tapahtumat ja ottelut).
Ohjeistuksessa on esitetty vakiovuorojen myöntämisen hierarkiaksi:
a) sivistystoimen oma toiminta tai kunnan järjestämä tilaisuus (mm. Opetus, KV/KH)
b) yhteistyökumppanit, joiden toiminta on taiteen perusopetusta tai sivistystoimen
muun alan toimintaa (esim. musiikkiopisto tai kuvataidekoulu)
c) Muut kunnan yksiköt (esim. lautakunnat)
d) Mäntyharjuun rekisteröityneet yhdistykset tai Mäntyharjussa toimivat yhdistykset,
joiden toiminta kohdistuu lapsiin ja nuoriin tai erityisryhmiin (vammaiset, ikäihmiset,
sotaveteraanit, siviiliveteraanit, työttömät).
e) Mäntyharjuun rekisteröityneet yhdistykset tai Mäntyharjussa toimivat yhdistykset,
joiden toiminta kohdistuu yksinomaan aikuisiin
f) Mäntyharjulaiset yritykset, muut yhteisöt sekä mäntyharjulaiset yksityishenkilöt/
kaveriporukat
g) Ulkopaikkakuntalaiset yritykset, yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt
Tilojen vuokrauksessa esitetään noudatettavaksi seuraavaa maksuporrastusta:
1. Perushinta:
Yritykset
Yhdistykset
Yksityishenkilöt
Kaupallinen toiminta
2. Maksuton käyttö
Mäntyharjun Yhtenäiskoulun oppilaille ja Mäntyharjun lukion opiskelijoille
suunnattu toiminta
mäntyharjulaiset yhdistykset ja yhteisöt tai Mäntyharjussa toimivat yhdistykset,
kun toiminta kohdistuu lapsiin ja alle 18-vuotiaisiin nuoriin. Ei koske ottelu-,
kilpailu- tai tapahtumatoimintaa.
mäntyharjulaisten sotaveteraanien ja siviiliveteraanien yhdistysten toiminta
mäntyharjulaisten työttömien, ikäihmisten ja vammaisyhdistysten toiminta
(erityisryhmät). Ei koske tapahtumatoimintaa.
kansalaisopiston ryhmien ja opiskelijoiden näyttelyt ja esitykset
kunnan yksiköiden oma toiminta
Tilojen käyttövuorojen maksut sisältävät normaalin siivouksen, sähkön ja veden.
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Kunnan hallintosäännön mukaan (§ 22) lautakunta päättää maksuista, taksoista ja
tilavuokrista. Tilojen käytöstä veloitettaksi esitetyt summat ovat tilavarausohjeistuksen
liitteessä 2 – Hinnasto.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Sivistystoimen hallinnoimien tilojen vakiokäyttövuoroja myönnetään soveltaen
tilakäytön ohjeistuksessa ehdotettua myöntämishierarkiaa.
2. Tilojen vuokrauksessa noudatetaan tilakäytön
ohjeistuksessa ehdotettua maksuporrastusta
3. Tilojen käytöstä peritään esityksen mukaiset hinnat (tilavarauksen liite 2 -
Hinnasto).
4. Tilojen varaaminen ja käyttö tapahtuu esitetyn tilavarausohjeistuksen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Sivistystoimen hallinnoimien tilojen vakiokäyttövuoroja myönnetään soveltaen
tilakäytön ohjeistuksessa ehdotettua myöntämishierarkiaa
2. Tilojen vuokrauksessa noudatetaan tilakäytön ohjeistuksessa ehdotettua
maksuporrastusta
3. Tilojen käytöstä peritään kokouksessa työstetyn hinnaston mukaiset hinnat
4. Tilojen varaaminen ja käyttö tapahtuu kokouksessa työstetyn
tilavarausohjeistuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 tilavaraukset_hinnat_paivitetty_LTK[22].pdf
2 tilavaraukset_saannot_paivitetty_LTK[22].pdf
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 (§89) hyväksynyt sivistystoimen
hallinnoimien tilojen tilakäytön ohjeistuksen, hinnaston, vuorojen
myöntämishierarkian sekä maksuporrastuksen. Timmi-tilavarausjärjestelmän
käyttöönoton ja sen luomien mahdollisuuksien myötä on tullut tarve
päivittää sääntöjä ja hinnastoa.
Liitteinä on päivitetyt tilavarauksen ohjeistus sekä hinnasto. Ohjeistuksen osalta
esitetään tehtäväksi mm. seuraavat muutokset:
Tarkennettu ohjeistus koskemaan ainoastaan sivistyspalveluiden hallinnoimia
tiloja ja poistettu viitteet teknisen toimialan hallinnoimien tilojen osalta.
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Tarkennettu tilojen maksuttoman käytön ehtoja koskemaan yhdistysten ja
yhteisöjen osalta ohjattua toimintaa.
Lisätty ohjeistus, mistä tilavarauksia koskeva ohjeistus on saatavilla (www.
mantyharju.fi/tilavaraukset)
Tarkennettu vakiovuorojen hakuajaksi vuosittain maaliskuu, tarkennettu
vakiovuorojen hakemusten käsittelyjärjestystä
Tarkennettu perumisehtoja ja käyttövuorojen maksutapoja.
Hinnaston osalta esitetään tehtäväksi mm. seuraavat muutokset:
Luotu käyttäjäryhmät 1-4, joiden hintakategoriat ovat pääsääntöisesti
sivistyslautakunnan aikaisemmin hyväksymät maksuporrastukset.
Tarkennettu joitakin hinnoittelun periaatteita vastaamaan Timmi-
tilavarausjärjestelmän toimintaperiaatteita sekä esitetty pieniä hintamuutoksia
osaan tiloista.
Luotu esimerkkihinnasto yleisimpien otteluiden/kilpailuiden/tapahtumien osalta.
Kulttuurisalin osalta luotu hinnasto kuntalaisille suunnattujen yleisötilaisuuksien
osalta, kun järjestäjänä on mäntyharjulainen tai Mäntyharjussa toimiva yhdistys
tai yhteisö.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyt tilavarauksen käytänteet ja hinnaston.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edutaja Helmi Hälikkä ehdotti maksuvapauden laajentamista
koskemaan alle 18-vuotiaiden ohjatun toiminnan lisäksi myös alle 18-vuotiaiden
yksityishenkilöiden tekemiä tilavarauksia. Ehdotuksen toteuttamismahdollisuutta ja -
tapaa selvitellään.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 32
Otto-oikeus
Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan
toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).
Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat:
kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimenjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kansalaisopiston opinto-ohjelman ja natiivimarkkinoinnin hankinta, 12.03.2021
sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Kulttuurituottajan valinta, 10.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole
havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 21,16.02.2021
Sivistyslautakunta, § 33, 23.03.2021
§ 33
Talousarvion 2021 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta
MjuDno-2021-138
Sivistyslautakunta, 16.02.2021, § 21
Oheismateriaali
1 Tuloslaskelma 2021-01.pdf
Sivistyslautakunnan tammikuun tuloslaskelma näyttää toimintatuottojen osalta
edellisvuotta hitaampaa kertymää. Kokonaisuutena toimintatuottojen kertymä jää 2,7
% alle vuoden tasaisen kertymän ennusteen.
Toimintakulujen toteuma alittaa hieman vuoden tasaisen kertymän ja on noin 54000
euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Toimintakulujen alittuminen
selittyy pääosin oppilaskuljetusmaksujen toteutumisella alle budjetoidun.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee talouden kuukausiraportin 01/2021 tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Oheismateriaali
1 2021-02 sivltk.pdf
Sivistyslautakunnan helmikuun kirjanpito on valmistumassa. Alustavan laskelman
mukaan toimintatuottoja on tavanomaiseen tapaan kertynyt alkuvuoden aikana yli
tasaisen kertymän ennusteen. Tämä johtuu lähinnä hankeavustusten
tilitysaikatauluista. Myynti- ja maksutuottojen osalta ollaan hieman edellisvuoden
tason alapuolella.
Toimintakulujen osalta kertymä on 2,2 % alle tasaisen kertymän ennusteen.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti, mutta edellisvuoden
tapaan palvelujen ostot alittavat tasaisen kertymän ennusteet.
Talousarvion toteuma 2021 helmikuulta liitteenä.
Ehdotus
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Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee helmikuun 2021 talouden toteuman tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 55,08.09.2020
Sivistyslautakunta, § 34, 23.03.2021
§ 34
Toimivallan siirtäminen sivistysjohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä
MjuDno-2020-578
Sivistyslautakunta, 08.09.2020, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) on tullut voimaan
1.8.2020 alkaen ja se on voimassa 31.12.2020 asti. Muutoksen tarkoituksena on
ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata
perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa
oppilaan oikeus saada opetusta.
Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen
järjestämisessä huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronavirusepidemian aikana.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava
yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai
sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen
sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.
Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Jos tartuntatautitilanne vaatii, että opetuksessa siirrytään poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin, päätöksen siitä tekee opetuksen järjestäjä. Mäntyharjun kunnan
hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opetuksen järjestämisestä.
Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä vain
tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä
noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta
opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan
osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien rajoittamisen
tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman
lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.
Jos opetus joudutaan tartuntalain 58 §:n velvoittamana toteuttamaan poikkeuksellisin
järjestelyin osin tai kokonaan, päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi
kerrallaan. Päätöstä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli
tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen
välttämätöntä jatkaa.
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Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai
kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppilaan oikeus
opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.
Opetuksessa noudatetaan Mäntyharjun perusopetuksen tuntijakoa ja
opetussuunnitelmaa, koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuvuosisuunnitelmaa sekä
oppilaan lukujärjestystä.
Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen
1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää siirtää toimivallan päätöksessä perusopetuslain 20 a §:n
mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä sivistysjohtajalle 1.8.
-31.12.2020.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 23.03.2021, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Perusopetus
Kevätlukukaudella on voimassa poikkeukselliset opetusjärjestelyt mahdollistava laki
perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (1191/2020). Laki on voimassa 1.1.2021-
31.7.2021. Lain tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä,
lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen
turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus
järjestetään kevätlukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.
Opetuksen järjestämisessä huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja
opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjille koronavirusepidemian aikana.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava
yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai
sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen
sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.
Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
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Jos tartuntatautitilanne vaatii, että opetuksessa siirrytään poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin, päätöksen siitä tekee opetuksen järjestäjä. Mäntyharjun kunnan
hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opetuksen järjestämisestä.
Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä vain
tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä
noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta
opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan
osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien rajoittamisen
tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman
lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.
Jos opetus joudutaan tartuntalain 58 §:n velvoittamana toteuttamaan poikkeuksellisin
järjestelyin osin tai kokonaan, päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi
kerrallaan. Päätöstä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli
tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen
välttämätöntä jatkaa.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai
kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppilaan oikeus
opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.
Opetuksessa noudatetaan Mäntyharjun perusopetuksen tuntijakoa ja
opetussuunnitelmaa, koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuvuosisuunnitelmaa sekä
oppilaan lukujärjestystä.
Lukio
Lukiokoulutuksen järjestäjä voi päättää siirtymisestä korvaaviin opetusjärjestelyihin
sen jälkeen, kun kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tekee
tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen oppilaitoksen tai oppilaitosten tilojen
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Aluehallintovirasto tekee päätöksen silloin, kun se
on tarpeen usean kunnan alueella. Päätös tilojen sulkemiseksi voidaan tehdä enintään
yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Lukiokoulutuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisten
opetusjärjestelyiden jatkamisesta, jos se on edelleen välttämätöntä ja
tartuntatautiviranomainen on jatkanut päätöstä oppilaitoksen tilojen sulkemisesta
kokonaan tai osittain.
Lukiokoulutuksessa voidaan myös ilman tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä
siirtyä korvaaviin opetusjärjestelyihin koulutuksen järjestäjän päätöksellä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää siirtää sivistysjohtajalle toimivallan seuraavissa asioissa:
1. poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen lukiokoulutuksessa
2. poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen perusopetuksessa (voimassa
31.7.2021 asti)
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 35
Kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2021
MjuDno-2021-131
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Hautamäki
jari.hautamaki@mantyharju.fi
kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja
Liitteet

1 Kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2021-2022.pdf
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (1998/632) mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö
voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan
tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Lain
mukaan kansalaisopiston tulee laatia vuosittain koulutuksen järjestämistä koskeva
toimintasuunnitelma, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus.
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Mäntyharjun kansalaisopistoa
koskevat tavoitteet ja keskeiset vuosittaiset päätökset. Tavoitteena on, että vuodesta
2021 lukien seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelma hyväksytään vuotuisesti aina
edellisen vuoden joulukuussa. Lähtökohtana on, että suunnitelma kokoaa alleen
aikaisemmin sivistyslautakunnan erillään käsittelemät päätökset mm. lukuvuoden
rakenteesta ja aikataulusta, käytössä olevasta tuntikehyksestä ja opiskelijamaksuista.
Lukuvuoden 2021-2022 osalta sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt lukuvuoden
rakenteesta. Lukuvuoden rakennetta on aiemmasta päätöksestä poiketen
tarkoituksenmukaista tasapainottaa siten, että kevätlukukauden opetus tiivistetään 14
viikkoon aiemman 15 viikon sijaan. Tämä on tarkoituksenmukaista sen vuoksi, että
sivistyslautakunnan opistolle myöntämän tuntikehyksen taso ei ylittyisi. Vuodelle 2021
myönnetty tuntimäärä on 5300. Ylittämisen todennäköisyys kasvaa sen myötä, kun
opisto ottaa käyttöön kesälukukauden ja lisää lyhytkurssitoimintaa. Useimmat
kansalaisopistot Suomessa ovat tiivistäneet kevätlukukautta tästä syystä. Hyvin
yleinen jako on 11 viikkoa syksyllä ja 13 keväällä. Suunnitelman mukaisesti vuoden
2021-2022 opiskelijamaksut voidaan säilyttää entisellään, mikä edellyttää ainoastaan
tuntiperusteisuuden hienosäätöä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston toimintasuunnitelman 2021-2022.
Kansalaisopisto oikeutetaan tiivistämään kevätlukukauden 2022 opetus 14 viikkoon
sekä säätämään opiskelijamaksujen tuntiperusteisuutta maksujen säilyttämiseksi
edellisen vuoden tasolla. Sivistyslautakunta vahvistaa vuoden 2021 tuntikehyksen
suuruudeksi 5300 tuntia. Vuoden 2022 tuntikehys päätetään seuraavan
toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 36
Perusopetuksen tuntikehys 2021-2022
MjuDno-2021-238
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Perusopetuksen ja lukion koulutuksen tuntimääriin vaikuttavat opetussuunnitelman
tuntijako, koulujen oppilasmäärät sekä opetusryhmien määrä. Esitys
opetuksen tuntimääristä on laadittu yhdessä rehtoreiden ja johtavan erityisopettajan
kanssa.

PERUSOPETUS
Tuntikehykseen on varattu opetustunnit neljälle erityisluokalle, kaksi vuosiluokille 1-6
ja kaksi vuosiluokille 7-9.
Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksessa on kolme esiopetusryhmää ja 16
opetusryhmää vuosiluokilla 1-6, joissa vuosiluokilla 3 ja 4 lisänä resurssiopettaja.
Vuosiluokalla 7 on neljä ryhmää. Vuosiluokilla 8 ja 9 oppilaat jakautuvat kolmeen
ryhmään.
Kokonaistyöajassa olevan rehtorin ja opinto-ohjaajan opetustunnit sisältyvät
esitettyyn opetustuntimäärään.
Opetus
KerroinOppilasmääräTunnit
Yleisopetus 0-6
1,37
346
474
Yleisopetus 7-9
2,01
153
308
Esiopetuksen erityisopetus
0,25
47
12
Erityisopetus 1-6
0,20
289
58
Erityisopetus 7-9
0,25
139
35
Erityisluokan opetus 0-6
50
Erityisluokan opetus 7-9
50
A2-kielet
20
Katsomusaineet
5
Suomi toisena kielenä
10
Tukiopetus
27
Muut korvattavat tehtävät (OVTES)
28
Yhteensä
1077
LUKIO
Lukion opetustuntimäärä lukuvuonna 2021-2022 on yhteensä 274 tuntia. Lukuun on
lisätty opetusvelvollisuuden laajentumisen myötä 6 tuntia erityisopetukseen (yhteensä
12 tuntia). Vuosityöaikaan siirtyvän opinto-ohjaajan tunnit sisältyvät em. tunteihin
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samoin kuin kokonaistyöajassa olevan rehtorin opetustunnit. Tuntimäärä on laskettu
144 opiskelijan mukaan. Luku sisältää lukion erityistehtävät n. 35 tuntia.

Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy
1. perusopetuksen opetustuntimääräksi 1077 kuvauksessa esitetyn mukaisesti
2. lukion opetustuntimääräksi 274 kuvauksessa esitetyn mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 37
Vuoden 2020 tilinpäätös / Sivistyslautakunta
MjuDno-2021-136
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Aarniokoski
sari.aarniokoski@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Sivistyslautakunta 2020 (tekstit).pdf
2 TP2020 sis+ulk.pdf
Mäntyharjun kunnan tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätökset tulee käsitellä
lautakunnissa.
Sivistyslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Tilinpäätös on
valmisteltu ohjeen mukaan valmiille vuoden 2020 talousarvion tekstipohjalle.
Lautakuntatasolla toimintatuloja kertyi 7 610 euroa suunniteltua vähemmän. Myynti-
ja maksutuottoja kertyi 151 123 euroa budjetoitua vähemmän, mikä johtuu
pääasiallisesti Covid-19 pandemian aiheuttamista toimintarajoituksista. Vastaavasti
erilaisia tukia ja avustuksia saatiin 147 797 euroa budjetoitua enemmän.
Toimintakulut alittuivat lautakuntatasolla 704 886 euroa. Toimintakulujen alittuminen
johtuu osaksi Covid-19 tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksista. Osittain kustannusten vähenemiseen on vaikuttanut tilikauden puolessa
välissä toteutettu kouluverkkouudistus, jonka tuloksena siirryttiin yhden
perusopetuksen yksikön malliin.
Palvelujen ostojen toteumassa koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät
selkeimmin asiakaspalvelujen ostojen ja oppilaskuljetuskustannusten vähenemisenä.
Palvelujen ostot toteutuivat noin 15,4% (350 410 €) alle budjetoidun. Henkilöstömenot
toteutuivat noin 5,6 % (356 357 €) alle budjetoidun.
Poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen lautakunnan
tilinpäätöksen toteuma on - 9 183 499 €, joka on 6,36% (624 251 €) alle budjetoidun.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 38
Ilmoitusasiat
Sivistyslautakunnalle tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat
Oppivelvollisuuden pidentäminen
Koulukuljetussovelluksen kehittämiseen osallistuminen
Petri Judén ja Jenni Kasurinen Aisoft Oy:stä esittelivät suunnitteilla olevaa
ohjelmistoa. Jenni Kasurinen poistui esteellisenä asiasta käydyn
keskustelun ajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§30, §32, §33, §34, §35, §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, §36
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 kuluttua 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 sivistyslautakunta.
Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 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.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

