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Jaana Lopperi
§ 13

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 21.1.2021 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Arja Leppäkumpu
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§1
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 todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Kari Rimpeläinen ja Seppo
Hujanen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 43,20.06.2017
Tekninen lautakunta, § 50,25.08.2020
Tekninen lautakunta, § 78,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 3, 18.01.2021
§3
Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset 2017
MjuDno-2017-453
Tekninen lautakunta, 20.06.2017, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Pasi Hinkkuri
Liitteet

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

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

1 Kaavaehdotus_selostusosa
2 Kaavaehdotus_OAS
3 Kaavaehdotus_merkinnät
4 Kaavaehdotus_osa-alueet 1-10
Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan 15.12.2019 päivätyn
kaavaehdotusaineiston. Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.7. – 29.8.2017. Samanaikaisesti
pyydettiin viranomaislausunnot.
Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja kaksi huomautusta. Seuraavissa
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa:
- Museovirasto 25.8.2017

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.01.2021

1/2021

8 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 3
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Liitteet

1 Liite_selostusosa
2 Liite_OAS
3 Liite_osa-alueet_1_10
4 Liite_kaavamerkinnät ja määräykset
5 Liite_lausunnot
6 Liite_kaavoittajan vastine lausuntoihin
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntakeskuksen ja
Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset (MRL 37 §).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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Tekninen lautakunta, § 84,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 4, 18.01.2021
§4
Yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojaus
MjuDno-2020-700
Tekninen lautakunta, 15.12.2020, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite_Hallinto-oikeus_täytäntöönpanokielto_vastine_20201215.pdf
Kuntaan on tullut Itä-Suomen hallinto-oikeudesta 9.12.2020 päiväyksellä lausunto- ja
asiakirjapyyntö (20317/03.04.04.04.10/2020) Yhtenäiskoulun sääsuojauksen
rakentamisen hankintapäätöstä koskevassa asiassa.
Hankinnasta on tehty teknisen johtajan viranhaltijapäätös 2.11.2020 § 25. Päätökseen
tyytymätön JP-konevuokraus Oy teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen Mäntyharjun
tekniselle lautakunnalle. Lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen 17.11.2020 § 72.
Lautakunta ei muuttanut teknisen johtajan päätöstä.
Valittajan JP-konevuokraus Oy:n vaatimukset hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa
ovat:
1. että yksilöity Mäntyharjun kunnan päätös kumotaan kokonaisuudessaan,
2. päätöstä muutetaan siten, että hyväksytään JP-konevuokraus Oy:n tarjous
54.361,00 euroa (alv 0 %) tai
3. toissijaisesti palautetaan asia Mäntyharjun kunnan uudellen valmisteltavaksi ja
päätettäväksi.
4. Mäntyharjun kunta velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut
hallinto-oikeudessa myöhemmin (mahdollisen vastaselityksen yhteydessä)
esitettävän vedoslaskun mukaisesti.
Edelleen JP-konevuokraus Oy vaatii, että hallinto-oikeus viipymättä kieltää erillisellä
päätöksellä Mäntyharjun kuntaa ryhtymästä miltään osin valituksenalaisen päätöksen
täytäntöönpanotoimiin taikka määrää tällaiset toimet keskeytettäväksi, kunnes
valituksenalainen asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Ryhtymällä osaksikaan päätöksen
täytäntöönpanoon, joka tarkoittaisi sopimuksen tekemistä, tehtäisiin valituksen
merkitys kokonaisuudessaan merkityksettömäksi.
Kunnanhallitukselle osoitetussa Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnössä
kehotetaan valituksen johdosta:
1. hankkimaan teknisen lautakunnan lausunto sekä antamaan halutessaan lisäksi
oman lausuntonsa asiassa.
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2. vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin, mukaan lukien täytäntöönpanon
kieltämistä koskeva vaatimus, ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä
selvityksestä.
3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja
muu tarvittava selvitys, joita ovat ainakin seuraavat: tarjouspyyntö, tarjousten
avaamispöytäkirja, valittajan tarjous sekä valittu tarjous ja kunnan hankintaohje.
Hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnön mukaan "Mikäli kunta on ryhtynyt tai
on ryhtymässä täytäntöönpanotoimiin valituksen vireillä ollessa, hallinto-oikeus
kehottaa antamaan erikseen lausunnon täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan
vaatimukseen 18.12.2020 mennessä. Lausuntoon on tuossa tapauksessa liitettävä
myös hallinto-oikeuden edellä listaamat asiakirjat."
Pääasiaa koskeva lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle
viimeistään 15.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. Hyväksyy teknisen johtajan valmisteleman vastineen Hallinto-oikeudelle
täytäntöönpanokielto vaatimukseen, joka tulee toimittaa 18.12.2020 mennessä
Hallinto-oikeudelle.
2. Velvoittaa teknisen johtajan laatimaan hallinto-oikeuden pyytämän vastineen JP-
konevuokraus Oy:n kunnallisvalitukseen. Tekninen johtaja laatii vastineen
yhteistyössä Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen avustuksella
15.1.2021 mennessä. Vastineeseen liitetään kaikki hankinta-asiakirjat, tarjousten
avaus- ja käsittelypöytäkirjat, valittajan tarjousasiakirjat.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Itä-Suomen hallinto-oikeus 9.12.2020 / lausunto- ja asiakirjapyyntö
2 Liite_Hallinto-oikeus_täytäntöönpanokielto_vastine_20201215.pdf
3 Itä-Suomen hallinto-oikeus / Välipäätös 401/2020
4 Lausunto hallinto oikeudelle_110121
Hallinto-oikeudelle on toimitettu vastine täytäntöönpanokieltovaatimukseen. Hallinto-
oikeus on välipäätöksessään 30.12.2020 hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä ja
keskeyttämistä koskevan vaatimuksen.
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Teknisen lautakunnan valtuuttamana tekninen johtaja on yhteistyössä
asianajotoimiston kanssa laatinut hallinto-oikeuden pyytämän vastineen JP-
konevuokraus Oy:n kunnallisvalitukseen. Hallinto-oikeuden lausunto- ja
asiakirjapyynnön mukaan em. kunnanhallitus voi antaa oman lausuntonsa asiasta.
Hallinto-oikeudelta on pyydetty määräajan pidennys lausunnon toimittamiseen
5.2.2021 asti.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se yhtyy teknisen lautakunnan vastineeseen. Lisäksi
kunnanhallitus korostaa, että hankinnan tehnyt tekninen johtaja on toiminut
hallintosäännön antamin toimivaltuuksin. Hankintapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus
on kuntalain mukaisesti käsitelty teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta ei
muuttanut alkuperäistä hankintapäätöstä. Kunnanhallitus katsoo, että asiassa on
toimittu lakien ja kunnan hallintosäännön mukaisesti ja näin ollen hallinto-oikeuden
tulisi hylätä kaikki JP-konevuokraus Oy:n vaatimukset.
Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli kunnanhallitukselle asiaan liittyvät
alkuperäiset asiakirjat, mukaan lukien tarjouspyyntö.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Lasse Kurvinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.
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§5
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021
MjuDno-2021-42
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 TA_2021_Täytäntöönpano-ohjeet 1501_2021
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Mäntyharjun
kunnan hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa
säätelevänä ohjeena.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja
vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimiva tarkastuslautakunta noudattaa
ohjeita soveltuvin osin. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös konserniin
kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon periaatteet sekä
toiminnan laatu ja tuloksellisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella, perustella ja täytäntöönpano ohjeistaa niin, että
toiminta toteutuu tehokkaasti.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet oheisen
liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 62,14.12.2020
Kunnanhallitus, § 6, 18.01.2021
§6
Hartonen Tanja / ero luottamustehtävistä
MjuDno-2020-870
Kunnanvaltuusto, 14.12.2020, § 62
Kunnanvaltuutettu Tanja Hartonen ilmoitti eroavansa 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta
muuton vuoksi seuraavista luottamustoimista:
1. Kunnanvaltuusto
2. Kunnanhallitus
3. Kunnanhallituksen konsernijaosto
4. Valtuuston vaalilautakunta
5. Sivistyslautakunnan varajäsenyys
6. Teknisen lautakunnan varajäsenyys
7. Mikkelin Kotikaari varajäsen
8. As Oy Halssinrinne, kunnan edustajuus
Mäntyharjussa 14.12.2020
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

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

Varajäsen
Katariina Mutka
Sari Lantta
Aleksi Penttinen
Erja Halinen
Ari Siitarinen
Tero Ollikainen
Suvi Partanen
Tapio Hämäläinen
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Jani Paasonen

Markku Huovinen

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

Varajäsen
Katariina Mutka
Erja Halinen
Mia Lamponen
Tapio Hämäläinen
Markku Huovinen

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

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

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

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

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

Varajäsen
Jaana Lopperi
Mika Ruohoranta
Tapio Hämäläinen
Eero Kantola
Birgit Hämäläinen

Mikkelin Kotikaari ry (vuosikokous)
Reissumiestoimikunta
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Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen
kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole
julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
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2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2
momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin
säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 21 § 1 mom. 13. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan
edustajan määräämisestä yhteisöihin (Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta,
Mikkelin Kotikaari ry, Reissumiestoimikunta). Kunnanhallitus suorittaa valinnat em.
yhteisöihin kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi
Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;
3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen
seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:
3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Lyytikäinen Mikko / ero luottamustehtävistä
MjuDno-2020-869
Mikko Lyytikäinen on 30.12.2020 pyytänyt eroa Mäntyharjun kunnan
luottamustoimista 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.
Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Mikko Lyytikäinen on.
Kunnanvaltuusto
Valtuuston vaalilautakunta
Jäsen
Panu Karjalainen, pj.
Sari Lantta
Tanja Hartonen
Antti Mustonen, vpj.
Mikko Lyytikäinen

Varajäsen
Jaana Lopperi
Mika Ruohoranta
Tapio Hämäläinen
Eero Kantola
Birgit Hämäläinen

Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen
kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole
julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin
säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen
paikkakunnalta muuton vuoksi;
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2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston
jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;
3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston
vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§8
Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu 2021
MjuDno-2021-24
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

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

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.01.2021

1/2021

22 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§9
Kunnanvaltuuston päätösten 14.12.2020 täytäntöönpano
MjuDno-2021-4
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. 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 14.12.2020
- ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät ole lainvastaisia; sekä
2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 56 Rakennusvalvonta / taksa 2021
- ote: rakennusvalvonta: rakennustarkastaja ja palvelusihteeri
§ 57 Talousarvion 2021 laadintaohje / talousarvio 2021
- ote: lautakunnat, toimialajohtajat, taloussuunnittelija
§ 58 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- ote: toimialajohtajat
§ 59 Kymen jätelautakunnan alueen jätepoliittinen ohjelma
- ote: Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen jätelautakunta + osakaskunnat
§ 60 Peruveden ranta-asemakaava / kaavan kumoaminen
- ote: rakennusvalvonta: rakennustarkastaja, palvelusihteeri; tekninen toimisto:
paikkatietokäsittelijä, palvelupäällikkö
§ 61 Valtuustoaloite / Mäntyharjun elinvoiman vahvistaminen
- valmisteltavaksi kunnanjohtajalle
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§ 62 Eroilmoitus kunnallisista luottamustoimista / Hartonen Tanja
- valmisteltavaksi hallinto- ja talousjohtajalle
§ 64 Valtuustoaloite / koululääkäripalvelut
- valmisteltavaksi sivistysjohtajalle
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 10
Äänestypaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
MjuDno-2021-21
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavien kuntavaalien toimitusajankohta
on sunnuntaina 18.4.2021.
Vaalien ennakkoäänestykset kotimaassa toimitetaan 7.4.-13.4.2021
Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä.
Vaalilaki 9 § Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestys
"Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa
kunnassa vähintään yksi;
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat;
3) sairaalat ja ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset;
4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona
(kotiäänestys).
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän
äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai
kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Digi- ja
väestötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen
ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat
sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön
määräämät tiedot. Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän
äänestyspaikat, joka ovat äänestyspaikkarekisterissä 51. päivänä ennen vaalipäivää
päivän päättyessä, ovat vaaleissa äänestyspaikkoina, vaikka tässä pykälässä
tarkoitetusta kunnanhallituksen päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty
ja vaikka hallinto-oikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta
tehtyyn päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnanhallitukselle tehty
oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätöksestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä
kiireellisesti. Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla."
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Vaalilaki 47 §
Ennakkoäänestyksen ajanjakso:
" Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan
ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää. Suomalaisessa
laivassa ennakkoäänestys voidaan, presidentinvaalin toista vaalia lukuun ottamatta,
kuitenkin aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää.
Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna
kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen
päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.
Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ennakkoäänestyksen ajanjakso voi,
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, olla lyhyempi kuin 1
momentissa säädetään."
Vaalilaki 48 §
Ennakkoäänestysajat
"Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:
1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä
määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen
eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen;
2) Suomen edustustossa jokaisena päivänä edustuston päällikön määrääminä
aikoina, ei kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä,
helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena
joulupäivänä;
3) laitoksessa vähintään yhtenä päivänä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan
määrääminä aikoina;
4) suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä päivänä laivan päällikön määrääminä
aikoina ;
5) kotiäänestyksessä äänestäjille erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana
Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta
uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä,
vapunaattona tai -päivänä, helatorstaina, helluntaipäivänä, juhannusaattona tai -
päivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä."
Oikeusministeriön kirjeen 1.10.2020 VN/20585/2020 mukaan ennakkoäänestyspaikat
sekä varsinaiset vaalipäivän äänestyspaikat on ilmoitettava Digi- ja väestötietoviraston
ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 29.1.2021 klo 12.00 mennessä.

Vaalilain 9 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
ennakkoäänestyspaikat. Hallintosääntö 5. luku 21 § 1 mom. 11 kohta.
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Mäntyharjun kunnassa on yksi äänestysalue (001 Mäntyharju). Äänestysalueelle on
kunnanhallituksen päätöksellä määrättävä vaalipäivän äänestyspaikka. Vaailipäivänä
äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus määrää vaalipäivän äänestyspaikan.
Hallintosääntö 5. luku 21 § 1 mom. 11 kohta.
Ennakkoäänestyspaikassa sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikassa on voitava
pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Äänestyspaikan tulee olla
tarpeeksi tilava, että mahdollisten ruuhkien osalta saadaan äänestäjien turvaväli
riittäviksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. määrää, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo
(Asematie 3),
2. päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:
kunnantalo, Asematie 3
7.4. - 9.4.2021

klo 09.00- 18.00

10.4. - 11.4.2021

klo 10.00- 14.00

12.4. - 13.4.2021

klo 09.00- 18.00

3. määrää, että seuraavat laitokset ovat ennakkoäänestyspaikkoja (laitosäänestys):
- Hyvinvointikeskus, lähikuntoutusosasto
- Palvelukeskus Ruskahovi
- Palvelutalo Mäntypuisto
- Palvelukoti Lehtola
- Attendo Oy Mäntyhovi hoivakoti
- Esperi Care Hoivakoti Rautuhovi
4. määrää, että Mäntyharjun kunnan äänestyspaikka varsinaisen kuntavaalin
vaalipäivänä on:
- Mäntyharju äänestysalue (001): Kunnantalo, I krs, Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 11
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin 2021
MjuDno-2021-22
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Vaaliltk_t ja vaalitmk jäsenet
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.4-13.4.2021.
Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä vuoden
2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita siinä vaalipiirissä johon kunta kuuluu. Vaalilautakunnan varajäsenet ja
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunnan
jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain
73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoina tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenellä sekä varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet
ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
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Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa
jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia henkilöitä (myös
varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.7.2019 § 50 yhdistänyt kunnan
äänestysalueet: 1 Asema ja 2 Kirkonkylä yhdeksi äänestysalueeksi: 001 Mäntyharju.
Oheismateriaalissa edellisten vaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenet ja
varajäsenet.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1 valitsee seuraavaa Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan (5
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme)
2 asettaa kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja
3 määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanhallitus
1 valitsi Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet seuraavasti sekä määräsi puheenjohtajat:
Vaalilautakunta
Jäsen
Kari Heikkilä, vpj.
Tapio Valkama, pj.
Pirjo Nykänen
Annikki Mörsky
Päivi Lepistö

Varajäsen (ei henkilökohtaisia)
1. Juha Koivula
2. Eija-Liisa Siitari
3. Heli Tirri
4. Keijo Pekkanen
5. Sirkku Ruotsalainen

- puheenjohtaja Tapio Valkama
- varapuheenjohtaja Kari Heikkilä

2 asetti kuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti sekä määräsi puheenjohtajaT:
Vaalitoimikunta
Jäsen
Varajäsen (ei henkilökohtaisia)
Heikki Koljonen, pj.1. Martti Mörsky
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Anneli Leppä, vpj. 2. Timo Irtamo
Seija Pekkola
3. Anssi Turtiainen
- puheenjohtaja Heikki Koljonen
- varapuheenjohtaja Anneli Leppä.
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§ 12
Kuntavaalien ulkomainonta vuoden 2021 vaaleissa
MjuDno-2021-23
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Suomen Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeessään 9/2020, 13.10.2020, että kuntavaaleja
varten tarkoitettu ulkomainonta aloitettaisiin niillä alueilla, jotka ovat kunnan
hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli
keskiviikkona 31.3.2021.
Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisestä. Käytäntö
perustuu kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970 -luvulta
lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan
yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.
Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Suuntauksena on ollut, että
kunnat pyrkivät kattamaan vaalimainoskehikoista ja niiden pystyttämisestä ja
poistamisesta johtuvat kustannukset ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä. Jos kunta perii
maksun, sen tulee olla saman suuruinen kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille ns.
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka
edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai
niiden läheisyyteen niin, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttaneen äänestäjien
vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy
vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1

päättää, että kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 31.3.2021 klo 12 lukien.

2

toteaa, että vaalimainoksia ei tule sijoittaa alueelle, joka rajoittuu

Kiepin siltaan
Varpasen ja Kiiskintien risteykseen sekä
Kirkonkylään menevän tien (Mäntyharjun tie) ja Kaartotien risteykseen,
3 toteaa, että kieltoalueella vaalimainokset asetetaan ainoastaan torilla oleviin
kunnan telineisiin, joissa kullakin puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään
kaksi kehikkoa,
4

antaa tekniselle osastolle valtuudet poistaa virheellisesti asetetut mainokset,
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5 määrää, että yhdyshenkilönä toimii vaalimainosten asettelussa
keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Setälä sekä
6

toteaa, että kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista,

7 kehottaa poistamaan vaalimainokset kehikoista varsinaisten vaalipäivien jälkeisenä
tiistaina klo 12.00 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 159,30.11.2020
Kunnanhallitus, § 13, 18.01.2021
§ 13
Suur-Savon Sähkö Oy osakkeet / Pertunmaan kunta
MjuDno-2020-763
Kunnanhallitus, 30.11.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Pertunmaan kunta lähestyy 18.11.2020 päivätyllä kirjeellä kaikkia Suur-Savon Sähkön
omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-
Savon Sähkön osakkaiden myyntitarjouksella. Pertunmaan kunta tarjoaa myyntiin 200
kappaletta kunnan omistamia Suur-Savon Sähkön osaketta. Vähimmäishinta, jolla
myynti voi tapahtua on 7 000 €/osake. Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle
tai muulle jakelussa mainitulle. Jos useampitaho tarjoaa samansuuruisen hinnan,
kunta pidättää oikeuden tehdä kaupan haluamansa osapuolen kanssa.
Mikäli yksikään yllä mainituista tahoista ei ilmoita 15.1.2021 mennessä
halukkuudestaan ostaa Pertunmaan kunnan omistamia Suur-Savon Sähkön
osakkeita vähintään 7 000 €/osake hinnalla, käynnistää Pertunmaan kunta osakkeiden
avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille.
Ehdotus
Esittelijä: Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja
Mäntyharjun kunta ilmoittaa, että se ei ole halukas ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n
osakkeita Pertunmaan kunnalta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja kunnanhallituksen jäsen Seppo Hujanen poistuivat
kokouksesta esteen ilmoittaen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenyys),
HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.

Kunnanhallitus, 18.01.2021, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
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Pertunmaan kunta on 18.11.2020 päivätyllä avoimella myyntitarjouksella tarjonnut
myyntiin 200 kappaletta kunnan omistamia Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita.
Tarjouksen mukaan vähimmäismyyntihinta on 7000 €/osake. Vastausta avoimeen
tarjoukseen pyydetään 31.1.2021 mennessä.
Mäntyharjun kunta on kokouksessaan 30.11.2020 päättänyt, että kunta ei ole
kiinnostunut ostamaan ko. osakkeita.
Savonlinnan kaupunki on käynyt kuntaneuvotteluja Sulkavan, Juvan ja Mäntyharjun
kuntien kanssa edellä mainittujen Pertunmaan kunnan tarjoamien osakkeiden
hankinnasta. Neuvottelujen mukaisesti kunnat esittävät kuntien hallituksille yhteisen
tarjouksen tekemistä osakkeiden ostamisesta siten, että Sulkavan kunta ostaa 25
osaketta 5000 €/kpl, Juvan kunta 25 osaketta 5000 €/kpl, Mäntyharjun kunta 25
osaketta 5000 €/kpl ja Savonlinnan kaupunki 125 osaketta 5000 €/kpl. Mikäli Sulkavan,
Juvan tai Mäntyharjun kunta päättää olla tekemättä tarjousta niin Savonlinnan
kaupunki tarjoutuu ostamaan tämän kunnan määrän aina yhteensä 200 kappaleeseen
saakka.
Hankinnalle on vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohdasta osakkeet ja
osuudet osoittaa tarvittava määräraha.
Kunnanjohtajan ollessa esteellisenä (HallL 28 § 1 m. 5 k) asian esittelee vs.
kunnanjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanhallitus päättää tehdä ostotarjouksen 25 osakkeesta hintaan 5000 euroa
/osake. Hankintahinta yhteensä 125 000 euroa + varainsiirtovero (1,6 %) 2000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja vs. hallinto- ja
talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan kauppakirjan tämän esityksen
mukaisilla ehdoilla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja kunnanhallituksen I vpj. Seppo Hujanen poistuivat
kokouksesta esteen ilmoittaen: Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston
jäsenyys (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta).
Hujasen tilalla pöytäkirjantarkastajana toimi Jaana Lopperi.
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§ 14
Työllisyyden kuntakokeilu / Kuntasopimus
MjuDno-2021-45
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Kuntasopimustyöllisyydenkuntakokeilu
Hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä
vahvistetaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut,
joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut)
tarjoamisesta.
Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat
työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään
kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja
vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-
toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.
Työnantaja-asiakkaiden osalta lainsäädäntö ei muutu. TE-toimistot tarjoavat
työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen myös kokeilukunnissa. Kunnat ja TE-toimistot
tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä työnantajapalvelujen yhteensovittamisessa
alueilla. Kokeilukunnilla on mahdollisuus ottaa vastaan työnantajien ilmoituksia
avoimista työpaikoista ja esitellä työnantajille sopivia työnhakijoita kokeilualueelta.
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Mikkelin
seudun kuntakokeiluun kuuluvat Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi,
Puumala, Pertunmaa. Kokeilukuntien kesken on laadittu yhteistyösopimus, jossa
sovitaan kokeiluosapuolien välisestä yhteistyöstä kokeilun tavoitteiden
toteuttamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen kuntien
välisestä yhteistyöstä työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 15
Otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:
HP 28.10.2020 Vs. hallinto- ja talousjohtajan vaali vahvistaminen / oman auton ja
puhelimen käyttöoikeus
HP 09.12.2020 Kurvinen Lasse, tekninen johtaja / Flat track 2020 MM palkitseminen /
vuosiloma
YP 20.10.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / päiväkoti Mustikkatassun
ilmanvaihtomittaus
YP 02.12.2020 Etätyöskentelyyn siirtyminen
YP 09.12.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Kenkätehtaan tutkimukset
YP 18.12.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / terveyskeskuksen
muutostoimenpiteet - äänieristyksen parantaminen
YP 18.12.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / terveyskeskuksen sadevesi- ja
salaojaputkien huuhtelu ja kuvaus
YP 18.12.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / maastomallinnusmittaukset katujen
peruskorjausta varten
YP 18.12.2020 Hankintaohjeesta poikkeaminen / kunnantalon tolppavalot
YP 04.01.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / kirjaston sähkömuutostyöt
YP 04.01.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / liikenneturvallisuushankkeiden
suunnittelu ja kartoitus
YP 12.01.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / katusaneerausten
rakennussuunnittelu 2021
YP 14.01.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / vesihuollon korjausvelan
määrittäminen ja yhdistäminen laadittavaan katujen peruskorjaussuunnitelmaan PTS-
suunnitelmana
Hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
HP 23.11.2020 Työvalmentajan toimi
HP 15.12.2020 IT-suunnittelijan toimi
HP 01.12.2020 Itä-Suomen päihdehuollon ky johtaja / perutaan siirtyminen
Mäntyharjun kunnan palvelukseen
YP 15.12.2020 Kuntatodistuslaina 4.000.000 €
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta, koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole
estettä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 16
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristövastuualue
- päätös 10.12.2020 nro 100/2020 ISAVI/1038-2018: Voikosken vesivoimalaitoksen
uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen, korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksellä 8.2.2018 taltionro 518, lupamääräysten 7 ja 8 osalta uudelleen
käsiteltäväksi palauttaminen. AVI poistaa luvasta Vaasan hallinto-oikeuden kumoamat
lupamääräykset 7 ja 8 ja antaa uuet lupamääräykset 7, 7a ja 8.
- päätös 18.12.2020 nro 106/2020 ISAVI/5159/2019: Oy Woikoski Ab:n Voikosken
tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen. AVI on päätöksellään päivittänyt
ympäristöluvan vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia. Lupa koskee
asetyleeni-, ilokaasu-, ja ilmakaasutehdasta, helmiumin käsittely- ja kaasupullojen
tarkastuslaitosta, ilmantäyttöä sekä niihin liittyviä toimintoja.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4.1.2021 POSELY/1991
/2020: päätös Mäntyharjun Moottorikerho ry:n tiensulkuhakemukseen. Päätös koskee
tapahtumia, jotka järjestetään 1.1.-15.12.2021 Mäntyharjun kunnan osalta tiestöllä:
Pyhäniementie 15081, Mouhuntie 15028, Kokkosenkyläntie 4172, Saviniementie
15086, Karankamäentie 15077 ja Vanha-Vitonen 15087. Asianosaisille ilmoitetaan
tarkemmasta ajankohdasta noin viikkoa ennen sulkemista.
Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 14.12.2020: Etelä-Savon maakuntaliiton
perussopimuksen muuttaminen tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Mäntyharjun
kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan 12.10.2020.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 16.12.2020 § 116 Ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelma vuodelle 2021.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 26.11.2020.
Mikkelin Kotikaari ry:n kirje 18.12.2020: Mikkelin Kotikaari ry:n Mäntypuiston
palvelutalon lainat ja Mäntyharjun kunnan lainatakaus. Mikkelin Kotikaari ry tulee
hakemaan ARA:lta ja Svenska Handelsbanken AB:lta (31.12.2020 kunnan takausvastuu
65.902,29 €) lainanmaksuvapaata vuodelle 2021. Toinen kunnan takaama laina on
aiemmin maksettu loppuun.
Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy: muistio 24.6.2020 taloustilanteesta ja
tulevaisuudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 17
Muut asiat
Päätös
Eveliina Mäenpää esitteli kunnanhallitukselle opinnäytetyönsä "Elinkeinopalveluiden
kehittäminen Mäntyharjun kunnassa".
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Muutoksenhakukielto
§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §15, §16
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
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Oikaisuvaatimus
§10, §11, §12, §13, §14
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

