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Heidi Tarvainen
Leena Pekkanen
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Allekirjoitukset

Panu Karjalainen
Puheenjohtaja

Christian Juhola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
15.01.2019

15.01.2019

Markku Huovinen

Jenni Kasurinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla hyvinvointikoordinaattorin
huoneessa 22.01.2019 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Huovinen ja Jenni Kasurinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Huovinen ja Jenni Kasurinen.
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Tekninen lautakunta, § 27,25.04.2018
Tekninen lautakunta, § 72,19.11.2018
Kunnanhallitus, § 163,26.11.2018
Sivistyslautakunta, § 3, 15.01.2019
§3
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
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.

Sivistyslautakunta, 15.01.2019, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
Liitteet

1 Kenttämestarin listaus kalustuksesta ja materiaaleista.pdf
2 1085 Kisala 004 1 krs.pdf
3 1085 Kisala 005 2 krs.pdf
4 Kisala_Huonetilaluettelo_17012019
5 Kisala_2 krs_17012019
6 Kisala_ 1 krs_17012019
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Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.11.2018 palauttaa Kisalan peruskorjaus- ja
laajennushankkeen jatkovalmisteluun kustannustehokkaampien rakennusteknisten
ratkaisujen etsimiseksi. Ehdotettuja muutoksia on arvioitu hankkeen ohjausryhmässä
ja selvitetty käyttäjäryhmien mielipiteitä muutosten vaikutuksista tilojen
käyttömahdollisuuksiin. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty vuoden 2018 aikana kolme
kertaa ja koulujen liikunnanopettajille on annettu mahdollisuus kommentoida
suunnitelmaa.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy rakennuspiirustukset ohjausryhmän ehdotuksen mukaisesti ja
2. toteaa, että asian jatkovalmistelussa tulee huomioida kenttämestarin toimittama
luettelo käytettävistä materiaaleista ja kalusteista
Päätös
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy viimeisimmät ohjausryhmän esittämät rakennuspiirustukset
2. toteaa, että asian jatkovalmistelussa tulee huomioida kenttämestarin toimittama
luettelo käytettävistä materiaaleista ja kalusteista
3. toteaa, että lautakunta näkee 2. kerroksen seurojen tilan tarpeellisena ja että yksi
juoksurata on riittävä

Tekninen johtaja Tapio Pesonen, kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari ja kenttämestari
Juhani Lyytikäinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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§4
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019
MjuDno-2019-1
Valmistelija / lisätiedot:
Minna Mokkila-Halinen
Liitteet

1 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista
2019
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan
lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen KVTES (2018-2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n
(Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan
perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Kuntaliitto on antanut yleiskirjeellä 16/2018 (14.12.2018) suosituksen kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2019. Kustannuskorvausten
tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2018 kokonaisindeksin kasvuksi on
arvioitu 0,04 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi 0,21 %.
Vuoden 2019 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,3 %.
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 1,4 %:a. (Lähde VM
/Kuntaliitto)

Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan
unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.
–31.12.2019 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien
yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.

Alle kouluikäinen

Koululainen

Aamiainen tai välipala tai iltapala, €

0,73

0,95

Lounas tai päivällinen, €

1,73

2,25

Muu kustannus, €/päivä

1,83

1,83

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan
suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2019 on
toimitettu esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
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Sivistyslautakunta päättää, että kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus
vuonna 2019 Mäntyharjun kunnassa maksetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 16
/2018 mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§5
Kansalaisopiston opetustuntimäärä 2019
MjuDno-2019-32
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Tirri
Mäntyharjun kansalaisopisto on nettobudjetoitu yksikkö, joka tuottaa hyväksyttyyn
talousarvioon pohjautuen tietyn määrän oppitunteja vuodessa. Tuntimäärä on
aiempina vuosina hyväksytty talousarvion yhteydessä. Käytäntö on tältä osin
muuttunut vuoden 2019 osalta.
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 21§ mukaan sivistyslautakunta päättää
kansalaisopiston vuosittaisesta tuntimäärästä.
Kansalaisopiston vuosittainen tuntimäärä on tavoitetuntimäärä, johon talousarvion
puitteissa pyritään. Tuntimäärän toteutumiseen vaikuttaa mm. suunniteltujen
kurssien toteutuminen/ peruuntuminen ja korvaavien kurssien toteutuminen.
Kulloisenkin lukuvuoden opetushenkilöstön pätevyydet ja matkakulut vaikuttavat
siihen, mikä on yhden opetustunnin hinta. Kansalaisopiston henkilökunnasta n. 90 %
on määräaikaisia tuntiopettajia ja kustannukset vaihtelevat jonkin verran vuosittain.
Myös kurssimaksutulot vaihtelevat. Näistä syistä talousarviosummalla todella
toteutuva tuntimäärä vaihtelee.
Mäntyharjun kansalaisopiston ns. vapaan sivistystyön (sis. taiteen perusopetus)
suunniteltu ja / tai toteutunut opetustuntimäärä on liikkunut vuosina 2012-2017
pääsääntöisesti välillä 5200-5450 oppituntia. Tämän lisäksi voidaan toteuttaa tilanteen
mukaan mm. maksupalvelukoulutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vapaan sivistystyön
opetustuntimäärätavoitteeksi 5445 oppituntia vuodelle 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§6
Kansalaisopiston opiskelija- ja kurssimaksut 1.8.2019 alkaen
MjuDno-2019-30
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Tirri
Liitteet

1 Opiston kurssimaksut, voimaan elokuusta 2019.docx
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 § mukaan lautakunta päättää maksuista ja
taksoista.
Mäntyharjun kansalaisopiston kurssi- ja opiskelijamaksuja on muutettu maksujen
korotusmielessä viimeksi lukuvuodelle 2015-2016. Lukuvuodesta 2016-2017 lähtien
maksujen määräytymisperusteita muutettiin kurssien muuttuessa pääsääntöisesti
lukukauden kestävistä kursseista lukuvuoden kestäviksi. Vm. kurssimaksumuutos ei
tähdännyt kurssimaksujen nostoon.
Inflaatio ja tulojen kehitys on ollut viime vuosina maltillista ja siksi kurssimaksujen
nousuun ei ole ollut joka vuodelle perustetta. Valtionosuudet ovat kuitenkin laskeneet
viime vuosina huomattavasti.
Vertailujen perusteella opistomme maksut ovat kohtuulliset ja noudattavat pitkälle
alueellista tasoa, joskin myös matalampia kurssimaksuja opistoissa on. Maksujen
kohtuullisuus on koulutuksellisen tasa-arvon ja saavutettavuuden edellytys.
Lukuvuodelle 2019-2020 kurssimaksuja on korotusvapaiden vuosien jälkeen jälleen
syytä nostaa kohtuullisesti (liite). Liitteen mukainen korotusprosentti on
pääsääntöisesti 5 %.
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että kansalaisopiston opiskelijamaksut ovat liitteessä
esitetyn mukaisia elokuusta 2019 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Otto-oikeus
Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat:
sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintapäätös koulukuljetus Mäntyharju-Mikkeli-Mäntyharju, 10.01.2019
§ 2 Työnohjaus / Nuorisotoimi, 09.01.2019
§ 22 Bänditarvikkeiden hankinta, 17.12.2018
§ 23 Graafisen suunnittelun ja taiton hankinta / Mäntyharjun historia III, 17.12.2018
Yleinen päätös:
§ 14 Kulttuurin pienavustus / Mäntyharjun Virkistys ry, 21.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole
havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mäntyharju
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
15.01.2019

1/2019

§8
Ilmoitusasiat
1. Esi- ja perusopetuksen luokkien ryhmäkoot, tammikuun 2019 tilanne
2. Tajua mut! -toimintamallin kokeilu vuoden 2019 aikana
Ehdotus
Esittelijä: Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimus
§4, §5, §6
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 sivistyslautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin 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
Sivistyslautakunta
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

