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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Pekkanen, puheenjohtaja
Seppo Hujanen, 1. varapuheenjohtaja
Kari Rimpeläinen, 2. varapuheenjohtaja
Jaana Lopperi
Markku J Lamponen
Mia Lamponen
Mika P Ruohoranta
Tanja Hartonen-Pulkka
Markku Huovinen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri
Markku Häkkänen, kv. pj.
Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj.
Ari A Hartonen, kv. 2 vpj.
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä
Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, poistui 19:10
Poissa

Jani Paasonen

Allekirjoitukset

Leena Pekkanen
Puheenjohtaja

Arja Leppäkumpu
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
17.06.2019

17.06.2019

Mia Lamponen

Markku J. Lamponen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin huoneessa 20.6.2019
klo 9.00-15.00 ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.
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§ 98
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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§ 99
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Mia Lamponen ja Markku J.
Lamponen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 56,11.06.2019
Kunnanhallitus, § 100, 17.06.2019
§ 100
Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha
MjuDno-2019-403
Tekninen lautakunta, 11.06.2019, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Huusari
jouni.huusari@mantyharju.fi
kiinteistöpäällikkö
Terveyskeskuksen saneeraus toteutettiin 1.6.2015 – 3.9.2016. Neuvolatilat olivat
remontin kohteena 1.7.2015 – 31.12.2015.
Tilojen käyttöönoton jälkeen henkilökunta on työterveyshuollon tietojen mukaan
kärsinyt erilaisista sisäilmaongelmista. Henkilökunta on ollut myös yhteydessä
suoraan kunnan tekniseen toimeen.
Rakennusterveysasiantuntija / Tekninen johtaja Lasse Kurvinen perehtyi
terveyskeskuksen tutkimusraportteihin, joiden perusteella laadittiin lyhyt yhteenveto
ja jatkotoimenpide-esitykset. Yhteenvedon laatimiseen osallistui kiinteistöpäällikkö
Jouni Huusari sekä puhelimitse Ville Vikström Sisäilmatalo Kärki Oy:stä.
Tutkimusaineistot ja asiakirjat
28.5.2019 Muistio B-osan muovimattoavaukset, terveyskeskus, Vahanen Oy.
27.5.2019 Katselmus ja pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus,
Mäntyharjun kunta.
16.5.2019 Sisäilmaselvitys B-osa kellari, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.
6.5.2019 Pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun
kunta.
10/ 2013 Kuntotutkimus, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.
Yhteenveto
VOC-mittaukset
VOC-mittaukset on suoritettu BULK-näytteenotolla, jossa materiaalista irrotetaan
näytepala ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan laboratorio olosuhteissa. BULK-
näytteen tulokset ylittivät emissiotasoltaan Työterveyslaitoksen viitearvon (huom, ei
raja-arvo). Tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan vastaa lattiamateriaaliin kohdistuvaa
rasitusta tai olosuhteita, jotka mitataan FLEC-mittauksilla suoraan alapohjan
lattiamaton päältä. FLEC-mittauksia ei ole sisältynyt tutkimuksiin. Lisäksi on mitattu
sisäilman VOC-pitoisuuksia, joiden perusteella kemiallisia yhdisteitä ei pääse
sisäilmaan. Myöskään mittausajankohtaa ei ole merkitty tutkimusraporttiin eikä näin
ollen ole tietoa tilojen käyttäjien normaalikäytön aiheuttamasta VOC-päästöstä.
Kosteusmittaukset
Kosteusmittauksia on suoritettu pintakosteuden kartoituksella (pintakosteuden
osoitin), muovimaton alapuolen viiltomittauksilla sekä alapohjarakenteen
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rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamisen porareikämittauksilla eri
rakennesyvyyksiltä. Porareikämittauksilla on todistettu, ettei alapohjaan kohdistu
kapillaarista tai diffuusiokosteuden nousua. Kuitenkaan pilarien tai kantavien seinien
läheisyydestä mahdollista rakenteen kosteuden nousua ei ole selvitetty.
Pintakosteuden kartoituksessa vuonna 2013 ei ole todettu kohonneita kosteuksia B-
osan alapohjarakenteessa. Uusimmassa 2019 pintakosteuden kartoituksessa on
havaittu lievästi kohonneita kosteuksia käytävä osuudella kantavien pilarien sekä
väliseinien läheisyydessä. Muovimaton viiltomittaustuloksissa on osassa mittauksia
lievää kosteutta. Lievän kosteuden vaikutuksia muovimattopäällysteen tai
kiinnitysliiman päästöille ei voida sisäilmamittauksilla todeta olevan. Aistinvaraiset
tulkinnat poikkeavat Sisäilmatalo Kärki Oy sekä Vahanen Oy välillä, tarkoittaen
kemiallisen hajun tunnistamista muovimaton avauskohdista. Sisäilmatalo Kärki Oy
tutkija on havainnut kemiallista hajua, jonka Vahanen Oy Sami Niemi kiistää.
Muut tutkimustiedot
Sisäilmatalo Kärki Oy Ville Vikström puhelimitse 11.6.2019 antoi lisätietoa B-osan
merkkiainemittauksista ja tiivistyskorjauksista terveyskeskuksen osittaisen
peruskorjauksen aikana. B-osan alapohjarakenteen kantavien väliseinien ja
ulkoseinän rakenneliittymät ovat tiivistetty ARDEX 8+9 vesieristysmenetelmällä.
Merkkiainemittaukset on suoritettu 5 eri tilaan, joiden perusteella tilojen tiiveystasoksi
on saatu tiiveystaso 2 eli merkittävä tiiveyden parantaminen. Lasse Kurvinen ei
todentanut merkkiainemittaustuloksia projektipankista (Sokopro).
Jatkotoimenpide-ehdotukset
VOC-mittauksien perusteella sisäilmaan ei haihdu lattiapinnoitteista kemiallisia
yhdisteitä B-osan neuvolatiloissa. Rakennuksen kuntotutkimukseen (toteutus 2019)
tulee sisällyttää VOC-mittaukset FLEC-mittauksilla sekä TVOC-seurantamittaukset tulee
toteuttaa normaalikäytön aikana.
B-osan ulkoseinärakenteen kuntoa ei ole tutkittu 2013 kuntotutkimuksissa, joka tulee
sisällyttää koko rakennuksen kattavaan kuntotutkimukseen.
Kuntotutkimuksen yhteydessä koko rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus,
ilmamäärät tulee tarkistaa käytönmukaiseen henkilömäärään suunnittelutasolla,
säätää suhteellisella säätötekniikalla sekä todeta mittauksin. Ilmanvaihto tulee
hienosäätää paine-eromittauksilla ja jatkuva paine-eroseuranta tulee suorittaa
normaalin käytön aikana riittävän kattavalla seurantajaksolla. Lisäksi
rakennusautomaatio-järjestelmän sekä teknisten järjestelmien säätölaitteiden
toimivuudet tulee todeta riittävän kattavilla selvityksillä, sisältäen toimilaitekohtaisen
teknisen käyttökunnon tarkastelut.
Välittömät toimenpiteet
Välittömänä toimenpiteenä suositellaan 7 toimistotilan lattiapinnoitteiden uusintaa
kiinteistön omistajan korjaushankkeena. Lattiapinnoitteiden uusinta tapahtuu ns.
riskejä poissulkevana korjaustoimenpiteenä, jotta vuokralaisen toiminta voisi jatkua
tiloissa. Lattiapinnoitteiden korjauksesta huolimatta koko rakennuksen kattavaa
sisäilma- ja kosteusteknistä kuntoarviota sekä teknisten järjestelmien
toimivuustarkastelua suositellaan tehtäväksi rakennuslautakunnan vaatimuksen
mukaisesti.
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Ongelman ratkaisusta on neuvoteltu kolme kertaa urakoitsijan ja heille mattotyöt
tehneen aliurakoitsijan kanssa. Neuvottelujen kuluessa on tehty ehdotus
korjauskustannusten jaosta 50 / 50 %. Neuvottelu ei tuottanut tulosta.
Taatakseen neuvolatoiminnan jatkumisen kunta aikoo tehdä koekorjauksen
Sisäilmatalo Kärjen esityksen mukaan niin, että kaikki henkilökunnan käyttämät
toimistohuoneet, seitsemän (7) kpl, korjataan kaasutiiviillä lattiamateriaalilla kesä-
heinäkuun aikana. Kustannusarvio ko. työlle on 18 000 € ja tämän lisäksi tulee välillisiä
kustannuksia neuvolaväen evakosta yms. Kiinteistön tutkimuksista on maksettu
syksystä 2018 lähtien noin 16 000 €
Yllä olevaan viitaten tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta 40 000 € lisämäärärahaa ko. työn suorittamiseen ja tulevien
tutkimuskulujen kattamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon
terveyskeskuksen käyttömenoihin.
Lautakunta voi tutustua pidettyjen palaverien (20.3.2019, 6.5.2019 ja 27.5.2019)
pöytäkirjoihin ennakkoon kiinteistöpäällikön tai palvelupäällikön huoneessa tai
kokouksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää
1. kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 €:n lisämäärärahan
ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,
2. että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen
käyttömenoihin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 100
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. tekee vuoden 2019 talousarviooon 40 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) ko.
työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,
2. toteaa, että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen
käyttömenoihin.
Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kohdalla
3. toteaa, että tutkimuksia tullaan jatkamaan ja saattaa tämän tiedoksi
pääurakoitsijalle sekä varaa oikeuden myöhemmin toteuttaviin toimenpiteisiin.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus.

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.06.2019

11/2019

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

9 (33)

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.06.2019

11/2019

10 (33)

§ 101
Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston vaali 1.6.2019-31.5.2021
MjuDno-2019-423
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosäännön 7 § 2, 4, 5 ja 6 mom. Kunnanhallitus, konsernijaosto ja
henkilöstöjaosto
"Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta (1.6.2019-31.5.2021).
Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi
voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Toimielinten jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi."
Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1.
2.
3.
4.

valitsee henkilöstöjaoston jäsenet (3) toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021;
nimeää valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
päättää, että henkilöstöjaoston esitteiljänä toimii hallinto- ja talousjohtaja;
toteaa, että kunnanjohtajalla on läsnä olo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston
kokouksissa.

Päätös
Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston vaali
1. valitsi henkilöstöjaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 seuraavasti:
jäsen Mika Ruohoranta, varajäsen Aleksi Penttinen
jäsen Jaana Lopperi, varajäsen Ari Siitarinen
jäsen Mia Lamponen, varajäsen Kari Rimpeläinen
2. nimesi puheenjohtajaksi Jaana Lopperin ja varapuheenjohtajaksi Mika Ruohoranta;
3. päätti, että jaoston esittelijänä toimii hallinto- ja talousjohtaja;
4. totesi, että kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston
kokouksissa.
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§ 102
Kunnanhallituksen konsernijaoston vaali 1.6.2019-31.5.2021
MjuDno-2019-424
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosäännön 7 § 2, 3, 5 ja 6 mom. Kunnanhallitus, konsernijaosto ja
henkilöstöjaosto
"Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2019-31.5.2021).
Kunnanhallituksessa on konsernijaosto (joka toimii myös sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan jaostona).
Konsernijaostoon kuuluu puheenjohtaja ja 4 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi
voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Toimielimen jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi."
Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. valitsee kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet (5) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021;
2. nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
3. päättää, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja
4. toteaa, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston
kokouksissa.
Päätös
1. valitsi konsernijaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 seuraavasti:
jäsen Leena Pekkanen, varajäsen Katariina Mutka
jäsen Seppo Hujanen, varajäsen Erja Halinen
jäsen Kari Rimpeläinen, varajäsen Mia Lamponen
jäsen Tanja Hartonen-Pulkka, varajäsen Tapio Hämäläinen
jäsen Jani Paasonen, varajäsen Markku Huovinen
2. nimesi puheenjohtajaksi Leena Pekkasen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Hujasen;
3. päätti, että jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja;
4. totesi, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston
kokouksissa
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§ 103
Kunnanhallituksen edustajan valitseminen muihin toimielimiin kaudeksi 1.6.2019-31.5.2021
MjuDno-2019-425
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosääntö 125 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
"Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi
voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."
Kunnanhallituksen edustajat eri lautakuntiin valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi
(1.6.2019-31.5.2021).
KuntaL 90 §
Kunnanhallituksen edustaja voi välittää tiedon niistä asioista, jotka on tarpeen ottaa
92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien asioiden käsittelyssä ja hän on
salassapitovelvollinen salassa pidettävistä tiedoista samalla tavalla kuin toimielimen
jäsen.
Säännöksessä kunnanjohtaja on mainittu erikseen. Hänet voidaan määrätä
kunnanhallituksen edustajaksi, mutta tarkoituksenmukaisempaa on antaa
kunnanjohtajalle, kuten myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle, yleinen läsnäolo- ja
puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa.
Hallintosäätö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja
puheoikeus
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa
kuntalain 18.2 § mukaan sekä
- kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten
kokouksissa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi
olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa jäljempänä mainittuihin
toimielimiin 1.6.2019-31.5.2021
- sivistyslautakunta
- rakennuslautakunta
- tekninen lautakunta
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Päätös
Kunnanhallitus valitsi edustajakseen ja varaedustajakseen jäljempänä mainittuihin
toimielimiin 1.6.2019-31.5.2021
- sivistyslautakunta: Ari A. Hartonen, varalle Mia Lamponen
- rakennuslautakunta: Markku Lamponen, varalle Mika Ruohoranta
- tekninen lautakunta: Seppo Hujanen, varalle Jaana Lopperi.
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§ 104
Rahavarojen tarkastajien valinta toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
MjuDno-2019-426
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosäännön 23 § Kunnanjohtajan ja toimialan johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Hallinto- ja talousjohtaja
Sen lisäksi mitä tässä hallintosäännössä tai muualla on määrätty hallinto- ja
tajousjohtaja
"- - - 2 mom. 16 kohta: päättää käteiskassojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
tarkastaa käteiskassat kunnanhallituksen valitsemien tarkastajien kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee keskuudesaan kaksi jäsentä tarkastamaan kunnan rahavarat
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi keskuudestaan seuraavat kaksi jäsentä tarkastamaan kunnan
rahavarat toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021: Kari Rimpeläinen ja Jaana Lopperi.
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§ 105
Edustajan valitseminen eri yhteisöihin kaudeksi 1.6.2019-31.5.2021
MjuDno-2019-427
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntalaki 33 § 1 mom 3 kohta Kunnanhallituksen tehtävät
"Kunnanhallituksen tulee:
---
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa ja käyttää
sen puhevaltaa.
---
Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 73 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 edustajat ja varaedustajat
seuraavien yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin:
Asunto Oy Halssinrinne (Putkinotkontie 4, 52700 Mäntyharju, omistus 20-50 %)
Mäntyharjun Virastokeskus Oy
Mäntyharjun Suittimäki Oy
Exel Composites Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Etelä-Savon Kauppakamari
Juvan Ajoharjoitteluratasäätiö
osakaskunnat
Järvi-Suomen Kanavat Neuvottelukunta
Taito Itä-Suomi
Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
Mikkelin Ravirata Oy
Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Suomen Vesitieyhdistys ry
Suur-Savon Sähkö Oy
Viitostie ry
Mikkelin Kotikaari ry
Nopeat Itäradat neuvottelukunta
Reissumiestoimikunta
Mäntyharjun liikenneturvallisuusryhmä (4 jäsentä)
Kymenlaakson Jäte Oy
vammaisneuvosto

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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vanhusneuvosto
yhteistyötoimikunta
Päätös
Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 edustajat ja varaedustajat
seuraavien yhteistöjen vuosi- ym. kokouksiin:
Asunto Oy Halssinrinne (Putkinotkontie 4, 52700 Mäntyharju, omistus 20-50 %)
Tanja Hartonen-Pulkka, varalle Tuomo Penttinen
Mäntyharjun Virastokeskus Oy
Tuomo Penttinen, varalle Kari Rimpeläinen
Mäntyharjun Suittimäki Oy
Tuomo Penttinen, varalle Raili Pallonen
Exel Composites Oyj
Markku Häkkänen, varalle Kari Rimpeläinen
Kuntarahoitus Oyj
Jukka Ollikainen, varalle Mika Ruohoranta
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Jukka Ollikainen, varalle Anu Yli-Pyky
Etelä-Savon Kauppakamari
Eveliina Mäenpää, varalle Jukka Ollikainen
Juvan Ajoharjoitteluratasäätiö
Jani Paasonen, varalle Markku J. Lamponen
osakaskunnat
Antti Mustonen, varalle Raimo Leppäkumpu
Järvi-Suomen Kanavat Neuvottelukunta
Markku Häkkänen
Markku J. Lamponen
Kari Rimpeläinen
Etelä-Savon Pelatusalan Liitto ry
Lasse Kurvinen, varalle Jukka Ollikainen
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
Minna Hytönen, varalle Raili Suomi
Mikkelin Ravirata Oy
Ismo Partio, varalle Erkki Liukkonen
Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
Seppo Hujanen, varalle Mia Lamponen
Leena Pekkanen, varalle Markku J. Lamponen
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Markku Häkkänen
Hannu Ollikainen
Antti Mustonen
Tanja Hartonen-Pulkka

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Suomen Vesitieyhdistys ry
Markku J. Lamponen, varalle Antti Mustonen
Suur-Savon Sähkö Oy
Markku J. Lamponen, varalle Markku Häkkänen
Viitostie ry
Markku Häkkänen, varalle Jani Paasonen
Mikkelin Kotikaari ry
Juha Vallin, varalle Tanja Hartonen-Pulkka
Nopeat Itäradat neuvottelukunta
Jukka Ollikainen, varalle Markku J. Lamponen
Reissumiestoimikunta
Markku Huovinen
Seppo Hujanen
Leena Pekkanen
Mia Lamponen
Tanja Hartonen-Pulkka
Mäntyharjun liikenneturvallisuustyöryhmä (4 jäsentä)
Jani Paasonen
Mia Lamponen
Jaana Lopperi
Seppo Kettunen
Kymenlaakson Jäte Oy (halltuksen vj.)
Lasse Kurvinen
Vammaisneuvosto
Leena Pekkanen, varalle Mia Lamponen
Vanhusneuvosto
Mia Lamponen, varalle Seppo Hujanen
Yhteistyötoimikunta
Leena Pekkanen, varalle Markku Häkkänen
Tiedoksi
valitut, lm-rekisterin hoitaja, palkkasihteeri
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§ 106
Hämäläinen Birgit / ero luottamustehtävistä / uuden jäsenen vaali
MjuDno-2019-384
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Birgit Hämäläinen on kirjeellään 17.4.2019 pyytänyt eroa Etelä-Savon maakuntaliiton
valtuuston jäsenyydestä.
Perusteluina: Henkilökohtaiset syyt.
Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 13 §
"Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet siten kuin tässä pykälässä määrätään.
Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien
kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden
jäsenen kutakin edellisen vuoen 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2.500 asukasta
kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn
suhteellisuusperiaateen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty
vaalilaissa erikseen.
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,
päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai
varajäsenen valitsemisestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että edellä 3. mom.
tarkoitettu suhteellisuusperiaate ei valinnan johdosta muutu."
Sovellettavat lait ja ohjeet:
Kuntalaki 70 § 3 mom. Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta:
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Tasa-arvoalki 4 a § 2 mom
Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimus 13 §
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. myöntää Birgit Hämäläiselle eron Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntavaltuuston
jäsenyydestä ja
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.06.2019
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2. esittää Birgit Hämäläisen tilalle valittavaksi uuden jäsenen Etelä-Savon
maakuntaliiton maakuntavaltuustoon.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 93,27.05.2019
Kunnanhallitus, § 107, 17.06.2019
§ 107
Sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen 1.1.2020 alkaen
MjuDno-2019-370
Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on
linjattu, että sote-kuljetusten järjetäminen ja hankinta säilyy kuntien tehtävänä
taloudellisuuden ja toimivuuden turvaamiseksi, kuntayhtymän roolin ollessa
toimintojensa edellyttämien kuljetusten tilaaja.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut jo Essoten toiminnan alkuvuosina, että mainittu
toimintatapa ei ole tarkoituksenmukaisin ja paras. Kuljetusten järjestämisen ja
kilpailuttamisen siirtäminen keskitetysti Essoten tehtäväksi mahdollistaa sujuvamman,
tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kuljetusten hallinnoinnin ja hankinnan.
Mäntyharjun kunnassa Sote-matkojen korvausperusteista on solmittu paikallisten
yrittäjien kanssa sopimus 21.6.2018. Sopimuksessa matkan hinnoittelu on perustunut
viimeksi liikenne- ja viestintämisnisteriön vahvistamaan taksaan.
Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti
neuvottelukunnan kokouksessa 20.12.2018. Käytännön muutokseen suhtauduttiin
myönteisesti, mutta asiasta ei ole kirjausta perussopimuksessa. Tästä syystä kuntien
tulee linjata toiminta sote-kuljetusten osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä- Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-
kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 alkaen.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)
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Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 107
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Taksiyrittäjien ja kunnan yhteinen kuulemistilaisuus on 17.6.2019.

Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen em. tilaisuuden ja käytyjen keskustelujen
perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-
kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveuiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 - 31.12.2021
määräaikaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)
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§ 108
Talousarvion toteutuminen toukokuu 2019
MjuDno-2019-432
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talouden toteuma toukokuu 2019
Kunnan taloudellista tilannetta tarkastellaan kuukusittain ja aina
kolmannesvuosiraporttien yhteydessä.
Toukokuun toteuman käsittelyä on kiirehditty, jotta kh:lla on mahdollisimman
ajantasainen tieto antaessaan talousarvion 2020 valmisteluohjeet.
Toimintatuotot
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon 2019 verrattuna 95,4 % (98 507 € alle
talousarvion). Kertymää tarkasteltaessa tulee huomata, että talousarvioon
kirjaamatonta hanketuloa on kertynyt 216.000 €. Tällöin talousarvion laadinnan
perusluku on alittunut noin 310.000 €.
Toimintakulut
Toimintakuluja on kertynyt ajalla 1-5/2019 yhteensä 18.153.951 €. (177.880 € yli
talousarvion ja 598.794 € edellistä vuotta enemmän).
Kertymästä puuttuu ensihoidon lasku toukokuulta 2019 ja lomarahojen jaksotus n.
150.000 €. Nämä erät huomioiden ylitys talousarvioon on n. 380.000 €.
Erityisesti tulee huomata, että Essoten kulujen lisäksi kunnan oma toiminta sivistyksen
toimialan ja teknisten toimialan osalta ylittää talousarvion.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 8.700.399 € (372.518 € alle talousarvion / 57.501 €
alle edellisen vuoden kertymän).
Valtionosuuksia kirjattiin 7.387.006 € (92.465 €yli talousarvion / 110.335 € alle
edellisen vuodeen kertymän).
Tilikauden 1-5/2019 (korjattu) näyttää noin 470.000 €:n alijäämää.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. merkitsee talouden toteuman tiedoksi;
2. muistuttaa toimialoja ja vastuullisia viranhaltijoita,että kunnanhallitus on
kokouksessaan 29.4. päättänyt vuoden 2019 talousarvioon liittyvistä
toimenpiteistä;
3. toteaa, että mikäli päätetyillä toimenpiteillä ei saavuteta tavoiteltua vaikutusta
tullaan vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanoa linjaamaan uudelleen II
kolmannesvuosiraportin yhteydessä.
Päätös

Mäntyharju
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
toimialajohtajat, esimiehet
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Mäntyharju
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Kunnanvaltuusto, § 42,03.06.2019
Kunnanhallitus, § 109, 17.06.2019
§ 109
Aseman ja Kirkonkylän äänestysalueiden yhdistäminen
MjuDno-2019-416
Kunnanvaltuusto, 03.06.2019, § 42
Mäntyharjun perussuomalaisten valtuustoryhmä / Tanja Hartonen Pulkka ym. jättivät
valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Mäntyharjussa on kaksi vaalialuetta: Kirkonkylä ja Asema. Ennakkoäänestyksissä
annetaan paljon ääniä ennakkoon. Voisiko selvittää kirkonkylän ja aseman
vaalialueitten yhdistämistä. Toisiko se selkeyttä äänestämiseen varsinaisena
vaalipäivänä?"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 109
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää
valtuusto.
Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2020 alkaen
toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on
ilmoitettu 31.8.2019 mennessä maistraatille.
Äänestysaluejaotuksen muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston päätöksessä on
ratkaistava myös, mikä kunnan äänestysalueista on käytössä niillä kunnan
äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään
kiinteistön (rakennuksen ja huoneiston) kohdalle. Vailla vakinaista asuntoa olevien
sekä hoito- ym. laitoksissa asuvien kuntalaisten lisäksi tähän ryhmään kuuluu kunnan
ns. poissa oleva väestö, eli ulkomailla vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset
(ulkosuomalaiset).
Yleisesti erityisryhmien äänestysalueeksi on valittu ja päätetty jokin mahdollisimman
hyvien kulkuyhteyksien piirissä oleva kunnan äänestysalue (äänestyspaikka).
Mäntyharjun kunnan nykyiset äänestysalueet ja äänioikeutetut ko. alueilla
europarlamenttivaaleissa vuonna 2019:

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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001 Asema, äänioikeutetuja 2001
002 Kirkonkylä, äänioikeutettuja 3100
Erityisryhmien äänestysalueena on kirkonkylä.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka.
Vuosien 2017-2019 aikana äänioikeutettujen (pl. ulkosuomalaiset, muut EU-
kansalaiset) lukumäärä sekä äänestäminen äänestysalueittain:
Kuntavaalit 2017
äänioikeuteut ennakkoäänet

vaalipäivän
äänet

yhteensä
äänestäneet

2055

696 / 33,9 %

526 / 25,6 %

1222 /59,5 %

Kirkonkylä 3083

933 / 30,3 %

888 / 28,8 %

1821 / 59.1 %

Yhteensä

1629 / 31,7 %

1414 / 27,5, % 3043 / 59,2 %

Asema

5138

Presidentinvaali 2018
äänioikeutetut ennakkoäänet

vaalipäivän
äänet

yhteensä
äänestäneet

2034

825 / 40,6 %

536 / 26,4 %

1361 / 66,9 %

Kirkonkylä 3193

1196 / 37,5 %

874 / 27,4 %

2070 / 64,8 %

Yhteensä

1990 /39,3 %

1410 / 27,9 % 3400 / 67,2 %

Asema

5059

Eduskuntavaalit 2019
äänioikeutetut ennakkoäänet

vaalipäivän
äänet

yhteensä
äänestäneet

2000

810 / 40,5 %

563 / 28,2 %

1373 / 68,7 %

Kirkonkylä 3109

1186 / 38,1 %

856 / 27,5 %

2042 / 65,7 %

Yhteensä

1979 / 40 %

1418 / 28,7 % 3397 / 68,7 %

Asema

4945

Europarlamenttivaalit 2019
ääniooikeutetut ennakkoäänet

vaalipäivän
äänet

2001

354 / 17,7 %

314 / 15,7 % 668 / 33,4 %

Kirkonkylä 3100

586 / 18,9 %

470 / 15,2 % 1056 / 34,1 %

Yhteensä

938 / 19 %

783 / 15,8 % 1721 / 34,8 %

Asema

4945

yhteensä
äänestäneet

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.3.2016 (§ 12) liittää Toivolan 003
äänestysalueen Aseman 001 äänestysalueeseen. Kuntaan tuli näin ollen kaksi
äänestysaluetta.

Mäntyharju
Kunnanhallitus
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Mäntyharjun perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 3.6.2019 aloitteen, jossa
pyydetään selvittämään toisiko äänestysalueiden yhdistäminen selkeyttä varsinaisen
vaalipäivän äänestämiseen.
Vuoden 2019 eduskunta- sekä europarlamenttivaaleissa äänestysalueet sijaitsivat
kunnantalolla: Asema 001 kunnantalon I-kerroksen aulatilassa, Kirkonkylä 002
kunnantalon II-kerroksen aulatilassa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. yhdistää Mäntyharjun kunnan kaksi äänestysaluetta 001 Asema ja 002 Kirkonkylä
yhdeksi äänestysalueeksi.
2. uuden äänestysalueen nimeksi tulee Mäntyharju ja numeroksi 001.
3. toimittaa päätöksen Itä-Suomen maistraatille tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen maistraatti, väestörekisterikeskus, keskusvaalilautakunta
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§ 110
Kasvo-kasvupalvelupilotti
MjuDno-2018-648
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Kumppanuussopimus
Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus pyytävät Kasvo-pilotin valmistelun tässä
vaiheessa Etelä-Savon kunnilta, Kelalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymältä päätöstä Kasvo-pilotin kumppanuudesta.
Kanta tulee toimittaa 5.7.2019 mennessä Etelä-Savon TE-toimistoon.
Kumppanuuden tavoitteena on kehittää palveluiden tuottamisen toimintamallia ja
yhdessä tekemistä siten, että se on mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä kaikille
osapuolille. Kasvo-pilotti on ensisijaisesti työllistämistä edistävien palveluiden
kehittämispilotti. Yhteisten asiakkaiden asiakaspoluista ja niihin liittyvistä käytännön
asioista sovitaan kumppanien kanssa yhdessä kumppanien päätösten jälkeen elo-
syyskuussa.
Kasvo-pilotin asiakastyö alkaa syyskuuss 2019, ja pilotti jatkuu 31.12.2021 saakka.
Kasvo-pilotti kumppanuudesta on keskusteltu TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kunnan
välillä. Kumppanuus siinä muodossa kuin se sopimuksessa on kirjattu selkeyttää
rooleja toiminnassa ja tuo kunnalle nykyistä paremman mahdollisuuden toimia
työllisyyskentässä. Kumppanuus ei tuo vielä kunnan käyttöön Ura-ohjelman
tiedostoja.
Kumppanuussopimus liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Kasvo-pilotti kumppanuudesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon TE-toimisto, työllisyyskoordinaattori

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.06.2019

11/2019

28 (33)

§ 111
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.6.2019 nro 19/0117/3 dnro 01249/18/5404:
Maa-ainesten ottamislupaa koskeva valitus. Hallinto-oikeus kumoaa Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan 26.4.2018 § 52 tekemän päätöksen.
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, päätös 10.6.2019 dnro 24346/646
/19 Koy Keskivälille on myönnetty purkuavustusta rivitalon (Mäntylä) purkamiseen
18.000 €, max 60 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 97,20.06.2016
Kunnanhallitus, § 132,12.06.2017
Kunnanhallitus, § 114, 17.06.2019
§ 114
Ollikainen Jukka / Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajuus
MjuDno-2016-1036
Kunnanhallitus, 20.06.2016, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
Mäntyharjun kunnan kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on valittu Suur-Savon Sähkön
hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.
Mäntyharjun kunnan ja kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen välisen johtajasopimuksen 3.7.
kohta Sivutoimet
Sivutoimien osalta noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304/18
§). Sivutoimeen on haettava kunnanhallitukselta sivutoimilupa. Luottamustehtävän on
pääsääntöisesti tuettava kunnan etua ja sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen kunnanjohtajan tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Kunnanhallituksen puheenjohtajan etukäteinen suostumus
riittää luottamustehtävien osalta, mikäli asia on kiireellinen tai luottamuksellisessa
valmisteluvaiheessa.
Kunnanjohtajan tulee ilmoittaa sidonnaisuuksista kunnanhallitukselle ja
sidonnaisuusluettelo on nähtävillä kunnan kirjaamossa.
Hallintosääntö 16 § 1 mom. 3 kohta
Kunnanhallituksen kehittämisjaosto päättää virka- ja työsehtosopimuksen
harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, jollei sitä ole muualla
hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä siirretty/määrätty muulle toimielimelle tai
viranhaltijalle.
Em. johtajasopimuksen mukaan sidonnaisuuksista tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomo Penttinen
Kunnanhallitus
1. merkitsee kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen ilmotuksen Suur-Savon Sähkön
hallintoneuvoston varapuheenjohtajuudesta tiedoksi ja
2. oikeuttaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen osallistumaan työaikanaan Suur-Savon
Sähkö Oy:n hallintoneuvoston työskentelyyn.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä esteen
ilmoittaen HallintoL 28 §.
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Kunnanhallitus, 12.06.2017, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on tullut valituksi Suur-Savon Sähkö Oy:n
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 2.6.2017 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Hallintoneuvoston puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallintoneuvoston tehtävänä
on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja mm. päättää
asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa laajentamista tai supistamista
taikka yhtiön organisaation oleellista muutosta. Tätä tehtävää varten
hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistuu hallituksen kokouksiin. Edellisellä
toimikaudella kokouksia on ollut 18 kpl.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on ollut edelllisen toimikauden hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja eikä uuden tehtävän vaatima ajankäyttö poikkea edellisestä
kaudesta.
Esitys kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mahdollisesta valinnasta hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi on tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi ennen valintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomo Penttinen
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon
Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28
§ 1 mom.)

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 114
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on tullut valituksi Suur-Savon Sähkö Oy:n Sähkö Oy:n
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 6.6.2019 seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Hallintoneuvoston puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallintoneuvoston tehtävänä
on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja mm. päättää
asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa laajentamista tai supistamista
taikka yhtiön organisaation oleellista muutosta. Tätä tehtävää varten
hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistuu hallituksen kokouksiin. Edellisellä
toimikaudella kokouksia on ollut 18 kpl.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on ollut edelllisen toimikauden hallintoneuvoston
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varapuheenjohtaja eikä uuden tehtävän vaatima ajankäyttö poikkea edellisestä
kaudesta.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mahdollinen valinta Suur-Savon Sähkö Oy:
n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on tuotu esille kehittämiskeskustelun
yhteydessä 5.3.2019 kunnanhallituksen puheenjohtajistolle.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Jukka Ollikaiselle sivutoimiluvan Suur-Savon
Sähkö Oy:n luottamustehtävän hoitamiseen seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28
§ 1 mom.).
Tiedoksi
kunnanjohtaja, palkkasihteeri, va. arkistosihteeri, Suur-Savon Sähkö Oy
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Muutoksenhakukielto
§100, §106, §107, §108, §111
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
§101, §102, §103, §104, §105, §109, §110, §112, §113, §114
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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

