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§ 159
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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§ 160
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Seppo Hujanen ja Birgit
Hämäläinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 161
Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-
2020
MjuDno-2018-689
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2018.pdf
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on
strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia.
Mäntyharjun kunnan hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 on
valmistunut. Kyseessä on Mäntyharjun ensimmäinen hyvinvointikertomus sote-
palveluiden ulkoistamisen jälkeen ja se sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tavoitteet vuosille 2019-2020.
Hyvinvointikertomuksen työstäminen on kunnan yhteinen hyvinvointiasioiden
oppimisprosessi ja hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan strategiatyötä sekä
toiminta- ja taloussuunnittelua.
Hyvinvointikertomustyöhön osallistui edustajia kaikilta kunnan hallintoalueilta sekä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. Kunnan
hyvinvointikoordinaattorin koostama kertomus on edellä mainitun työryhmän
hyväksymä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle laajan hyvinvointikertomuksen 2013-2016 ja
hyvinvointisuunnitelman 2019-2020 hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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§ 162
Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen nimeäminen
MjuDno-2018-123
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (1326/2010; 523/2015) toimintaa, jolla
ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden
käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä,
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 5.2.2018 ohjauskirjeen, jossa
muistutetaan kuntia ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista lakisääteisistä
velvoitteistaan. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) määrittää
kunnan järjestämisvastuun lisäksi sen tehtävät ehkäisevässä päihdetyössä.
Aluehallintovirasto tulee selvittämään kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta
vuonna 2019.
Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 § mukaan kunnan tulee organisoida tarpeen
mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain
mukainen toimielin. Kunta voi päättää, minkä nykyisin toimivan toimielimen vastuulle
laissa määritellyt tehtävät määrätään. Toimielin voi vastuuttaa tehtävät ja niiden
koordinoinnin jollekin monialaiselle työryhmälle.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää sivistyslautakunnan Mäntyharjun kunnan ehkäisevästä
päihdetystyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
sivistyslautakunta, hyvinvointikoordinaattori
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Tekninen lautakunta, § 27,25.04.2018
Tekninen lautakunta, § 72,19.11.2018
Kunnanhallitus, § 163, 26.11.2018
§ 163
Kisalan peruskorjaus ja laajennus
MjuDno-2018-284
Tekninen lautakunta, 25.04.2018, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen
kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.
"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa,
jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan
uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa
allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".
Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen
yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019
talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.
Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta.
Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojääradalle ja myöhemmin
jäähallille, Kisalan laajennukselle sekä tenniskentän siirrolle.
Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja
2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
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Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on edennyt sunnittelun osalta
siten, että ohjausrymä esittää yksimielisesti vanhan Kisalan peruskorjaamista ja uuden
palloiluhallin rakentamista suunnitelmien mukaisesti. Vanhaan halliin esitetään
kevyenpää peruskorjaamista, jossa pintoja uusitaan tarvittaessa, rakenteita
tiivistetään, päivitetään ilmanvaihtokone, uusitaan lämmönvaihdin sekä lisätään
vesikatolle uusi pintakermi. Vanhaan halliin sijoitetaan pääasiassa telinivoimistelu- ja
kamppailulajit sekä voidaan tehdä kiipeilyseinä. Vanhan hallin osalta tähdätään n.
15 vuoden käyttöikään ja uuden hallin osalta 50 vuoden tekniseen käyttöikään.
Uutteen palloiluhalliin varataan tilat. mm salibandylle, lentopallolle, futsalille,
koripallolle sekä sulkapallolle. Hallin vapaa alue 24mx44m ja vapaa korkeus 9m.
Halleja yhdistää yhteinen aulatila. Halli mitoitetaan 1000 hengen yleisötilaisuuksia
varten ja halliin tulee toiseen kerrokseen n. 250 hengen katsomo. Suunnittelussa ja
rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Suunniteltu kokonaisuus toimii
monitoimiareena ja soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin.
Suunnittelun edetessä on tutkittu myös allasosaston rakentaminen sekä sen
kustannukset ja todettu ne liian kalliiksi. Allasosaston kustannus esim. 8mx16.67
altaalle on n. 2.100.000 euroa alv 0%.
Suunnittelun aikana ohjausryhmä on tutustunut erilaisiin halleihin ja liikuntatiloihin.
Käyttäjiä on kuultu suunnitelun edetessä kolme kertaa sekä järjestetty yleisölle avoin
tilaisuus.
Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy.
Rakennesuunnitelija Jennacon Oy, LVIA- ja sähkösuunnittelija insinööritoimisto
Jormakka Oy sekä rakennuttaja-asiantuntija Suomen Controlteam Oy.
Pääpiirustukset ja rakennustapaselostus ovat päivätty 14.11.2018.
Hankkeen kustannusavio 13.11.2018 alv 0%: laajennus n. 5.823.000 euroa,
peruskorjaus n. 572.000 euroa, yhteensä n. 6.395.000 euroa, kustannusarvio sisältää
rakennuttajan suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä hankevaraukset.
Hankeelle on mahdollisuus saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta
750.000 euora.
Lisäksi tulevat erikseen kalustoon ja irtaimistoon varattu määräraha n. 150.000 euroa
sekä uudet tasetilille kirjattavat sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja teleliittymät n. 50.000
euroa.
Julkiseen kohteeseen on mahdollisuus saada myös %-taiteeseen avustusta.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset,
rakennustapaselostuksen, hankesuunnittelman ja kustannnusarviot sekä
2. esittää kunnanhallitukselle ja edellleen valtuustolle hyväksyttäväksi Kisalan
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 163
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Kisalan peruskorjaus ja laajennus
2 Kisala_ 002 Asemapiirros
3 Kustannusarvio_Kisala_peruskorjaus
4 Kustannusarvio_Kisala_laajennus
5 Kisala_Rakennustapaselostus
6 Kisala_Huonetilaluettelo
7 Kisala_pohja_ 004 1 krs
8 Kisala_pohja_ 005 2 krs
Kunnan vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma sisältää
Kisalan osalta investointivarauksen 5.170.000 €. Esitetyn kustannusarvion
hyväksyminen tarkoittaa talousarvion investointi- ja rahoitusosan
uusimista kokonaisvelkamäärä ja velka / asukas tulevat kasvamaan nyt hyväksytystä
talousarviosta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman sekä
kustannusarvion;
2. muuttaa suunnitelmavuoden 2020 investointiosaa siten, että Kisalan osalta
määrärahavaraus ko. kohdassa on 4.245.000 €;
3. oikeuttaa tekemään muutokset talousarvion suunnitelmavuosien rahoitusosaan.
Ennen asian käsittelyn alkamista kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa
seuraavaksi:
Kunnanhallitus palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun
kustannustehokkaampien rakennusteknisten ratkaisujen etsimiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.
Kunnanhallitus palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun
kustannustehokkaampien rakennusteknisten ratkaisujen etsimiseksi.
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Kunnanvaltuusto, § 23,16.04.2018
Tekninen lautakunta, § 73,19.11.2018
Kunnanhallitus, § 164, 26.11.2018
§ 164
Valtuustoaloite / vaarallisten aineiden säilytys
MjuDno-2018-296
Kunnanvaltuusto, 16.04.2018, § 23
Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että
Mäntyharjun kunta esittää vaatimuksen asianomaisille viranomaisille (Trafi, VR,
Ratahallintokeskus, ELY-keskus), että vaarallisia aineita jatkossa säilytetään ainoastaan
vaarallisille aineille varatuilla ratapihoilla ja rataosuuksilla.
Mäntyharjussa 16.04.2018
Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. merkitsee aloitteen tiedoksi ja
2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Kunta on käynyt yhteisen keskustelen VR:n edustajien kanssa keväällä vaarallisten
aineiden säilyttämisestä Mäntyharjun kunnan alueella ratapihoilla ja radanvarsilla.
Lisäksi kunnajohtaja on toimittanut 4.10.2018 kirjallisen selvityspyynnön Liikenne- ja
viestintävirastolle, Liikennevirastolle, Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä VR:lle.
Selvityspyynnössä on pyydetty vastausta syksyn aikana siitä, mitä toimenpiteitä ja
millä aikataululla lainsäädännössä ja/tai ohjeistuksessa tullaan toteuttamaan, jotta
jatkossa vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä tehdään vain niitä varten
suunnitelluille ratapihoille.
VR on muuttanut ohjeistusta syksyn aikana vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ratapihoilla ja radan varsilla. Myös ministeriö on muuttamassa asetusta tarkemmin
ilmoitusvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ko. alueella.
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Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ratapihoilla ja radan varsilla sekä
3. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetutusta vaarallisten aineiden
ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 164
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ratapihoilla ja radan varsilla;
2. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetusta vaarallisten aineiden
ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitokselle;
3. saattaa aloitteen käsittelyn kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 46,25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 76,19.11.2018
Kunnanhallitus, § 165, 26.11.2018
§ 165
Valuustoaloite / Paloaseman risteyksen turvallisuus
MjuDno-2018-460
Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 46
Valtuutettu Seppo Hujanen jätti seuraavan aloitteen pykälän 41 käsittelyn yhteydessä:
"Paloaseman kohdalla Mäntyharjuntien, Haapaseläntien ja Koivutien risteyksestä
kulkevat päätien ajoneuvoliikenteen lisäksi myös Mäntyharjun koululaiset ja
päiväkodin lapset vanhempineen.
Risteyksessä on ajoittain ruuhautunutta liikennettä ja varsinkin päätiellä ajonopeudet
ovat olosuhteisiin nähden vaarallisen korkeita. Uuden paloaseman hälytysajoneuvojen
ja ensihoidon liikenne vaativat myös toimenpiteitä. Risteyksessä on sattunut useita
vaaratilanteita.
Mäntyharjun kokoomusryhmä valtuustoaloitteenaan esittää, että kunta yhdessä
tieviranomaisen kanssa varautuu suunnitelmallisesti toimenpiteisiin risteyksen
liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä samalla liikenteen sujuvuuden
turvaamiseksi.
Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Jaana Lopperi, Panu Karjalainen, Antti Häkkänen,
Heta Jukola, Janne Haajanen, Pasi Juvonen."
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Liikenneturvallisuusasiat ovat tärkeitä ja huomion arvoisia asioita joka päiväisessä
liikkumisessa varsinkin koulujen läheisyydessä. Mäntyharjulla toimii
liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on ottanut kantaa liikenneturvallisuutta edistäviin
asiohin. Vanhan Touhulan puolella oleva jättöpaikkaa on tarkoitus muuttaa
turvallisemmaksi rakentamalla kiertoliittymä sekä järjestelemällä pysäköintipaikat
alueella uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä.
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Kunta on myös mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä. Vuonna 2019
päivitetään liikenneturvallisuussuunitelma, johon myös Mäntyharju kuuluu ja johon
voidaan esittää kunnan painopistealueita.
Aloitteeseen liittyen tekninen johtaja sekä kunnanjohtaja ovat olleet yhteydessä
tienpidosta vastaavaan Ely-keskukseen. Tie- ja liikenneturvallisuusasioista
keskustellaan vuosittain Ely-keskuksen kanssa yhteisissä palavereissa hyvässä
hengessä. Uuden paloaseman käyttöönotto ei suoranaisesti lisää liikennettä
risteysalueella ennen kuin vanhalle asemalle tai sen paikalle tulee muuta aktiivista
toimintaa.
Risteysalue on haastava maastonmuodon ja käytettävissä olevan tilan vuoksi
kiertoliittymän rakentamiseksi.
Liikenneturvallisuutta kaavateillä pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen
yhteydessä koko taajaman aluella sekä uusimalla katuvalot vuoden 2019
aikana. Kunta on myös hankkinut siirrettävän nopeustaulun, joka on pääasiassa ollut
Mäntyharjuntiellä ennen yhtenäiskoulua.
Asematien peruskorjaamisesta vuoden 2019 aikana on alustavasti sovittu Ely-
keskuksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja asia otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä sekä
3. toteaa, että asiasta keskustellaan aktiivisesti Ely-keskuksen kanssa vuosittain ja
4. toteaa, että kaavateiden liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan
katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman alueella, sekä
5. toteaa, että hanke lisätään investointiohjelmaan tuleville vuosille.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 165
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen ja
2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanvaltuusto, § 45,25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 75,19.11.2018
Kunnanhallitus, § 166, 26.11.2018
§ 166
Valtuustoaloite / Nykyisestä paloasemasta tekninen tukikohta
MjuDno-2018-459
Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 45
Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kun nykyinen paloasema poistuu
paloasemakäytöstä, tekninen tukikohta siirretään koneineen ja laitteineen sinne ja
kenkätehtaan tunneli avataan kevyelle liikenteelle.
Antti Mustonen, Juha Vallin, Raili Rantanen, Jani Paasonen"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Nykyinen tekninen tukikohta ei ole toiminnallisesti toimiva ja tilat edellyttävät
lähivuosina perusteellista peruskorjaamista sekä kalustolle myös katettuja tiloja.
Teknisen tukikohdan sijainti ja tilat täytyy sovittaa kunnan tulevien vuosien
investointiohjelmaan. Alustavaa sisäistä keskustelua tarpeesta on käyty, mutta
valmistelua ei ole vielä aloitettu.
Keskeisellä paikalla oleva nykyisen paloaseman Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan
tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää kaluston säilytykseen
tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole muuta osoitettua käyttöä. Rakennusta ei
kannata peruskorjata, mutta sitä voidaan käyttää omaan käyttöön tai vuokrata
ulkopuoliselle nykyisessä kunnossa.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
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2. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole pitkällä aikavälillä sopiva
paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää
oman kaluston säilytykseen tai ulos vuokrattuna tarvittaessa niin pitkään, kun
tontille ei ole muuta käyttöä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 166
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan
tekniseksi tukikohdaksi.
2. toteaa, että kunnan vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosa ei sisällä
määrärahavarausta paloaseman ylläpitokuluihin loppuvuoden osalta.
3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 167
Talousarvion toteutuminen lokakuu 2018
MjuDno-2018-690
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Toteumavertailu lokakuu 2018.pdf
Kunnan taloudellista tilannetta tarkastellaan kuukausittain ja aina
kolmannesvuosiraportin yhteydessä.
Kunnanhallitus saa lautakuntatason kuvauksen hallintokuntien taloudellisesta
tilanteeesta. Tarkempi yksikkötason selvitys saatetaan kunnanhallituksen käsittelyyn
mikäli toteumassa lautakuntasolla on kokonaisuutena huomioitavaa.
Toimintatuotot
1-10 toimintatuottoja kertyi 4 077 829 €. Kertymä ylitti edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan kertymän 7 387 €:lla mutta alitti talousarviovarauksen 95 380 €:lla.
Toimintakulut
1-10 toimintakuluija kertyi 35 123 852 € . Kertymä oli lähes talousarvion mukainen
(alitus 15 273 €).
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohaan verrattuna toimintakulut kasvoivat 1 935
922 €. Kasvu oli 5,8 %.
Kasvu oli erityisen voimakasta palvelujen ostossa (1 675 966 €, 7,6 %). Sosiaali- ja
terveyspalveluiden menot ovat ylittäneet talousarviovarauksen 818 484 €:lla.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 19 324 735 €. Kertymä ylittää talousarviovarauksen
2 043 902 €:lla ja edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 640 516 €:lla.
Verrattaessa kertymää vuoden 2018 talousarvioon on huomioitava, että
marraskuussa toteutetaan vuoden 2017 verotuksen takaisinperintä, joka on
Mäntyharjun kunnan osalta noin 1 500 000€.
Valtionosuuksia kertyi tarkasteluajanjaksolla 14 998 748 €. Kertymä ylitti
talousarviovarauksen 67 056 €:lla, mutta oli 517 520 € edellisen vuoden kertymää
pienempi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman 1-10 / 2018 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 168
Kuntalaisen aloite / Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut.
MjuDno-2018-692
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntaan on 19.11.2018 saapunut Mäntyharjun kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
sekä ESSOTElle (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymälle) osoitettu kuntalaisaloite sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksuista.
Aloite on toimitettu 20.11.2018 ESSOTEn kirjaamoon.
"Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetään seuraavaa:
11 § Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai
alentaa 1 momentissa tarkoitetulla perusteella; tai
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen.
Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksujen laskutustiedot kertovat sen, etteivät
asiakkaat tunne asiakasmaksulain mukaista mahdollisuutta hakea huojennusta tai
armahdusta asiakaslaskuihin, vaikka heidän taloudellinen tilanne sitä edellyttäisi.
Esitys on ajankohtaa nähden tarpeellinen jo siitä syystä, koska ESSOTE ylin johto antoi
taannoin julkisuudessa lausunnon ja pitää yhtensä tulostavoitteena sitä, että
perintätoimia on onnistuttu käynnistää kuukaudessa kolmenkymmenentuhannen
euron edestä. Ajatus on kyynistä ja palvelee huonosti terveyden ja hyvinvoinnin alaa.
Maassamme yli puolimiljoonaa ihmistä ulosoton kohteena vuosittain ja tänä vuotena
luku on kasvanut kahdellatoistatuhannella. Perintätoimi kohdistuu valtaosalta
terveydenhuollon palvelumaksuihin. Hyvinvointikuntayhtymässä edustaville
annettavin toimiohjein tai muulla tavoin, että:
- yhtymä muuttaa asiakasmaksujen laskutuksessa toimintatapaansa vastaamaan em.
asiakasmaksulakia maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta ja tiedottamaan
kaikille asiakkaille tästä mahdollisuudesta sekä lisäämään lskuihin ohjeet
maksupäätöksen oikaisemisesta
- aina ennen perinnän ja ulosoton käynnistämistä otetaan yhteys asiakkaaseen ja
neuvotellaan tarpeesta maksun perimättä jättämiseen tai alentamiseen."
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa aloitteen johdosta, että
1.
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1. toimivalta aloittessa mainituissa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa
on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä;
2. kunta on toimittanut aloitteen Essoten kirjaamoon toimenpiteitä varten.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 169
Teknisen johtajan viran väliaikainen hoito
MjuDno-2018-683
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Tekninen johtaja Tapio Montonen on irtisanoutunut Mäntyharjun kunnan teknisen
johtajan virasta 31.12.2018 alkaen. Kunnanhallitus on 5.11.2018 myöntänyt
Montoselle eron virasta.
Hallintosäännön 15 § 4 mom. mukaisesti kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä
2.2.2017 § 1 teknisen johtajan sijaisena toimii normaalioloissa rakennustarkastaja ja
näin on sovittu toimittavan joulukuun 2018 ajan.
Teknisen toimialan organisaatio on ohut ja tulevan vuoden rakennushankkeet /
peruskorjaushankkeet tarvitsevat alan kokemusta omaavan henkilön läsnäoloa
hankkeiden onnistumisen läpiviemiseksi.
Kunnanjohtaja on keskustellut teknisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa teknisen
johtajan viran väliaikaisesta hoitamisesta, kunnes teknisen johtajan virkaan saadaan
uusi henkilö valittua.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on neuvotellut asiasta Heinolan kaupungin entisen
teknisen johtajan Tapio Pesosen kanssa.
Keskustelun, tekninen johtaja Pesosesta saadun palautteen ja työkokemuksen
perusteella Tapio Pesonen on sopiva hoitamaan teknisen johtajan virkaa
määräaikaisena.
Pesonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä ko. viransijaisuuteen kolmen
kuukaudeksi ajaksi.
Kunnallisesta viranhaltijasta säädetty laki (304/2003) 2 luku 4 § 3 mom. Virka on
mahdollista täyttää ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ottaa Tapio Pesosen hoitamaan määräaikaisena viranhaltijana
1.1.2019-31.3.2019 Mäntyharjun kunnan teknisen johtajan virkaa.
Palkka on 6.500,00 €/kk (kokonaispalkka).
Lisäksi Pesosella on oman auton käyttöoikeus virka-ajossa ja matkapuhelinetu.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen ltk, palkkasihteeri, *********
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§ 170
Teknisen johtajan viran täyttäminen
MjuDno-2018-696
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Tapio Montosen irtisanouduttua teknisen johtajan virasta 31.12.2018 alkaen tulee
aloittaa valmistelut teknisen johtajan viran täyttämiseksi.
Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai
virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. nimeää valmistelutyöryhmän;
2. oikeuttaa valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessin aikataulun ja
valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
3. oikeuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään harkintansa mukaan ns.
ulkopuolista asiantuntijaa hakuprosessissa.
4. oikeuttaa valmisteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat.
Päätös
Kunnanhallitus
1. nimesi valmistelutyöryhmään:
- kunnanvaltuuston puheenjohtajiston
- kunnanhallituksen puheenjohtajiston
- Perussuomalaisten edustajaksi Tapio Hämäläisen varalle Tanja Hartonen-Pulkan
- Puolueisiin Sitoutumattomien edustajaksi Jani Paasosen varalle Juha Vallinin
- Kristillisdemokraattien edustajaksi Eero Kantolan
- teknisen lautakunnan pj. Sari Lantan
- kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen ja
- hallintojohtaja Tuomo Penttisen
2. oikeuttaa valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessin aikataulun ja
valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
3. oikeuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista
asiantuntijaa hakuprosessissa.
4. oikeuttaa valmistelutyöryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.11.2018

16/2018

21 (26)

§ 171
Kunnanvaltuuston päätösten 12.11.2018 täytäntöönpano
MjuDno-2018-700
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 12.11.2018
- ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät ole lainvastaisia; sekä
2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 62 Tuloveroprosentti 2019
- tieto: verohallinto
- ote: taloussuunnittelija, kirjanpitäjä AP
§ 63 Kiinteistöveroprosentti 2019
- tieto: verohallinto
- ote: taloussuunnittelija, kirjanpitäjä AP
§ 64 Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 talousarvio
- ote: taloussuunnittelija, kirjanpitäjät, toimialajohtajat
§ 65 Mäntyharjun kunnan strategia
- ote: toimialajohtajat
§ 66 Taipale Mauri / eroaminen luottamustehtävistä / varavaltuutettu
- ote: Juha Siebenberg, arkistosihteeri
§ 67 Alsaifi Jalal / eroaminen luottamustehtävistä / varavaltuutettu
- ote: Markku Tiilikainen, arkistosihteeri
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§ 68 Valtuustoaloite / paloasemalla tulee olla päivystys
- ote: tekninen johtaja, palvelupäällikkö RR
§ 69 Valtuustoaloite / puurakentamisen lisääminen julkisrakentamisessa
- ote: tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, palvelupäällikö RR
§ 70 Valtuustoaloite / torimaksujen poistaminen
- ote: tekninen johtaja, kunnossapitotyönjohtaja, palvelupäällikkö RR

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 172
Ilmoitusasiat
Valtiovarainministeriö 8.11.2018 Lausuntopyynnöt:
- VM/1884/00.01.01.00/2018: Heinäveden esitys maakunnan vaihtamiseksi
- VM /2156/00.01.01.00/2018: Joroisten esitys maakunnan vaihtamiseksi.
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökset:
- purkuavustus 7.11.2018 dnro 24071/646/18: Purkuavustusta myönnetty Koy
Keskiväli, Puistotie 2 48.137 €, kuitenkin enintään 60 % toteutuneista hyväksytyistä
kustannuksista:
- luovutuksen saajan nimeäminen ja luovutuskorvauksen vahvistaminen: hakija ja
luovuttaja: Mikkelin Kotikaari ry, luovutuksen saaja: MVH-Asunnot Oy (yleishyödyllinen
yhteisö); sijainti: Mäntyharju Sairaalantie 1; alkuperäiset rajoitukset ovat voimassa
18.10.2046 saakka. ARA vahvistaa kohteen luovutuskorvaukseksi 0 €, joka on samalla
korkein sallittu luovutushinta.
Etelä-Savon maakuntaliitto 5.11.2018: Maakuntavaltuuston kokous on 26.11.2018,
Mikkeli, kaupungintalo, valtuustosali.
Itä-Suomen päihdehuollon ky, yhtymävaltuuston kokouskutsu 28.11.2018 klo 12.00,
Mikkeli Ravintola Sali & Keittiö
Itä-Suomen aluehallintovirasto päätös anniskelualueen hyväksymisestä 5.11.2018;
hakijana Mäntyharjun kunta :
- Mäntyharjun lukio, kulttuurisalin lämpiö ja piha-alue
- Mäntyharjun tori.
Kunnantalo on joulun aikaan suljettu 27.12.2018-4.1.2019.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§161, §162, §164, §165, §166, §167, §168, §170, §172
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).
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Oikaisuvaatimus
§169, §171
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
26.11.2018

16/2018

26 (26)

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

