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§ 212
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 122 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 123 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 125 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 127 § Varajäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 131 § 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.

Ennen kokouksen alkua ylikomisario Petri Isokuortti selosti Mäntyharjun
turvallisuustilannetta ja siihen liittyvää ilmiöitä (klo 17.04-17.58).
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§ 213
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosääntö 143 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Seppo Hujanen ja Tapio
Hämäläinen.

Seppo Hujanen ilmoitti olevansa esteellinen §:n 220 käsittelyssä ja esitti, että valitaan
hänen tilalleen toinen henkilö tarkastamaan pöytäkirja.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hämäläinen ja Heta Jukola.
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Kunnanhallitus, § 210,11.10.2021
Kunnanhallitus, § 214, 01.11.2021
§ 214
Äänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa
MjuDno-2021-693
Kunnanhallitus, 11.10.2021, § 210
Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai
23.1.2022. Vaalien ennakkoäänestykset kotimaassa toimitetaan 12.1.-18.1.2022 ja
ulkomailla 12.1.-15.1.2022.
Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat ja kotimaan
yleisten ennakkoäänestysapaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnasta.
Mäntyharjun kunnanvaltuusto on 1.7.2019 § 50 päättänyt, että Mäntyharjun
kunta muodostaa yhden äänestysalueen 1.1.2020 alkaen. Äänestysalue on 001
Mäntyharju.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä,
jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys
laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä
vaalitoimikunnan määräminä aikoina (VL 48 §).
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna
arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin
ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. määrää, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, P-kerros,
Koulutie 1, 52700 Mäntyharju
2. päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:
12.1. - 14.1.2022

klo 09.00- 18.00

15.1. - 16.1.2022

klo 10.00- 14.00

17.1. - 18.1.2022

klo 09.00- 18.00

3. määrää, että seuraavat laitokset ovat ennakkoäänestyspaikkoja (laitosäänestys):
- Hyvinvointikeskus, lähikuntoutusosasto
- Palvelukeskus Ruskahovi
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- Palvelutalo Mäntypuisto
- Palvelukoti Lehtola
- Attendo Oy Mäntyhovi hoivakoti
- Esperi Care Hoivakoti Rautuhovi
4. määrää, että Mäntyharjun kunnan äänestyspaikka varsinaisena
aluevaalien vaalipäivänä on:
- Mäntyharju äänestysalue (001): Kunnantalo, P krs, Koulutie 1, 52700 Mäntyharju
Päätös
Asia jätettiin pöydälle änestyspaikan osalta tehtäviä lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 214
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. määrää, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on Monitoimihalli
Kisalan aula, Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju
2. päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:
12.1. - 14.1.2022

klo 09.00- 18.00

15.1. - 16.1.2022

klo 10.00- 14.00

17.1. - 18.1.2022

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 varsinaisena aluevaalien
vaalipäivänä on:
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- Mäntyharju äänestysalue (001): Monitoimihalli Kisalan aula, Urheilutie 1, 52700
Mäntyharju
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 215
Tuloveroprosentti 2022
MjuDno-2021-750
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä
muiden verojen perusteista.
Veromenettelystä annetun lain (1558/95) 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä
tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan
nejännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 29.6.2021/616
mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden
2022 tuloveroprosentti. Tällöin kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön
kymmenyksen tarkkuudella.
Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden
2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa.
Kuntatalousohjelmassa 2022-2025 esitetty arvio alennuksesta on 12,39
prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 241/2020 oli 13,26
prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien
laskelmien pohjalta keväällä 2022. Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan
kunnat päättävät käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa.
Yksittäinen kunta saa valtionvarainministeriön vuosittain vahvistaman jako-osuuden
mukaisen määrän veroja kuntaryhmän osuudesta. Yksittäisten kuntien jako-osuudet
määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena
osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.
Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisölle maksuunpantujen verojen perusteella. Jos
yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisövero ohjataan tälle kunnalle.
Jos toimipaikkoja on useammassa kunnassa yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan
toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kuntakohtaisen henkilöstömäärän
suhteessa.
Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan
yhteisöverokertymä talousarviovuonna 2022 on 2,8 M€. Muutos
vuoden 2021 toteutuvasta kertymästä -25,6 %.
Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan
kunnallisvero talousarviovuonna on esitetyllä veroprosentilla 20,75 vuonna 2022 17,5
M€.
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Kunnan suhteellinen osuus kohdistettavasta mesäverosta määräytyy kuntakohtaisesti
kantorahatulojen perusteella, mikä lasketaan kuntakohtaisten hakkuumäärien ja
kantohintojen tulona.
Kiinteistöveroprosenttien suuruudesta päättää kunnanvaltuusto erikseen.
Koko maan (painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla
tuloilla) kunnallisveroprosenttien keskiarvo on 20,02 vuonna 2021.
Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,94 vuonna 2021.
Valtuusto on 9.11.2020 § 48 päättänyt Mäntyharjun tuloveroprosentiksi 20,75.
Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on lähdetty nykyisen ansiotuloprosentin
mukaisesta määrästä 17,5 M€, joka mahdollistaisi Kuntalain edellyttämän
tasapainoisen taloussuunnitelman. Talousarviovalmistelussa ei kuitenkaan ole
huomioitu mahdollista kunnalle tulevaa Essoten palkkaharmoinisoinnin lisälaskutusta
(n. 977 000 euroa), koska sitä ei ole huomioitu lausunnolla olevassa Essoten
talousarvion 2022 tuloslaskelman kuntien maksuosuuksissa. Varautuminen
lisälaskutukseen edellyttäisi Mäntyharjussa yhden tuloveroprosenttiyksikön korotusta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnan vuoden
2022 tuloveroprosentin suuruudeksi päätetään 20,75 %.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 216
Kiinteistöveroprosentit 2022
MjuDno-2021-752
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kiinteistöverolain mukaan kuntien on vuosittain päätettävä seuraavan vuoden
kiinteistöveroprosentit ja ilmoitettava ne verohallinnolle marraskuun 17. päivään
mennessä.
Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja
prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11,12, 12a,12b, 13 ja 13a §);
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
- vakituisen asunnon veroprosentti 0,41-1,00
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00
Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 13 a ja 14§)
- Yleishyödyllisen rakennuspaikan veroprosentti 0,00-2,00
- voimalaitoksen veroprosentti 0,00-3,10
Kunnanvaltuusto on päättänyt vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13a §)
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka (KvL 12a §) 4,10 %
- muut rakennukset (KvL 13 §) 1,15 %
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit
vahvistetaan seuraaviksi:
- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13
a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka (KvL 12a §) 4,10 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan "rakentamattoman
rakennuspaikan" (KvL 12 a §) kiinteistöveroprosentin osalta 2,00 prosentiksi.
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Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit
vahvistetaan seuraaviksi:
- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13
a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka (KvL 12a §) 2,00 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.
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Kunnanhallitus, § 176,30.08.2021
Kunnanhallitus, § 217, 01.11.2021
§ 217
Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta
MjuDno-2021-629
Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosääntö 7.2 § Kunnanhallituksen jaostot / neuvottelukunnat
4 mom: Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta.
Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan jäsenmäärä on 6, johon kuuluu
kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3) ja yritysedustajat (3).
Toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi eli kaksi vuotta 1.8.2021-31.5.2023.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että hallintosäännön mukaisesti elinkeinopoliittisen
neuvottelukunnan jäseniä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3);
2. pyytää paikkakunnalla toimivia yrittäjäjärjestöjä nimeämään yhden varsinaisen
ja yhden varaedustajan neuvottelukuntaan;
3. kutsuu kaksi muuta elinkeinoelämän edustajaa neuvottelukuntaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 217
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että hallintosäännön mukaisesti elinkeinopoliittisen
neuvottelukunnan jäseniä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3); sekä
2. nimeää elinkeinopoliittiseen neuvottelukuntaan seuraavat yritystoiminnan
edustajat
- Kukka Vihavainen, varajäsen Sirpa Huoponen
- Timo Karhula, varajäsen Pasi Juvonen
- Teemu Punavaara, varajäsen Markku Ripatti.
Päätös
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Hyväksyttiin.

17/2021

14 (31)

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

17/2021

15 (31)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 218
Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö
MjuDno-2021-376
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Mharjun-ilmasto-ohjelma-LUONNOS-061021
Mikkelin seudun ympäristölautakunta § 39, 21.04.2021
Valmistelija
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat ovat luonnosvaiheessa. Ohjelmat on
valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 hanketta (EAKR), jossa on
mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja
Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi. Juva ja Puumala käsittelevät omat
ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa
aikataulussaan Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen
pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja ympäristöohjelman.
Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden,
seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten
yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri
ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on
järjestetty kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely,
johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.
Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien
strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien
ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on
laadittu vuosille 2021-2031.
Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on
saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen
vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen
avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius
vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun kuntien luonnoksissa tavoitteet ovat samat
kuin Suomella. Ilmasto-ohjelmien visioihin kuuluu, että Mikkelin seudulla tuotetaan
myös muualle sopivia esimerkkejä hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista.
Päätavoitteen edistämiseksi ohjelmissa on asetettu alakohtaisia tavoitteita,
toimenpiteitä ja mittareita. Mikkelin seudun kuntien suurimpia päästölähteitä ovat
tieliikenne, energiantuotanto ja –kulutus sekä maatalous, joista kaikista on ohjelmissa
omat osionsa. Vuonna 2020 tehtyjen valtakunnallisten vähähiilikarttojen perusteella

Mäntyharju
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.11.2021

17/2021

16 (31)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

päästöjä on vaikeinta vähentää maataloudessa. Tämä kannattaa huomioida
tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.
Suurin osa ilmastotyöstä toteutuu muun toiminnan sisällä ilman erillisiä
resursseja. Energia-alalla erityisesti pienten kuntien kannattaa hakea yhteistyötä ja
kumppaneita taloudellisimpien ja ilmastoystävällisimpien ratkaisujen
löytämiseen. Erityisesti taajamissa voidaan maankäytön suunnittelulla tukea
vähäpäästöisiä ratkaisuja.
Kunnat voivat toimia omalla metsänhoidollaan esimerkkinä siitä, kuinka metsien
puumäärä ja hiilivarasto kasvavat samalla, kun metsistä saadaan tuloja ja muita
hyötyjä. Jos seudun muut metsänomistajat seuraavat esimerkkiä, niin metsäisellä
seudulla hiilinielutavoitteen saavuttaminen helpottuu.
Seudun luonto vetää ihmisiä puoleensa ja seudun kuntia yhdistää runsas vapaa-
ajanasutus. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-
ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas
suuntautuvalle matkailulle mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita
parantamalla.
Mikkelin seudulle rakennetaan osana Kuntailmasto 2050 -hanketta ja erillisellä
ympäristöministeriön hankerahoituksella Ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka
tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin
osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä
verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa ja erilaisten toimintojen
ilmastovaikutusten arvioinnissa.
Päätösehdotus
Esittelijä
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-
ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja valtuuttaa Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut tekemään tarpeellisia muutoksia ilmasto-ohjelmaluonnoksiin
yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat valmistelevat ja hyväksyvät ohjelmat
kuntakohtaisesti omassa aikataulussaan. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke
tarjoaa tukea ohjelmien muokkaamiseen ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa.
Päätös
Merkitään tiedoksi. Lisäksi lautakunta esittää, että luonnokset ilmasto-ohjelmista
asetetaan yleisesti nähtäville, ja luonnoksista pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä,
jonka jälkeen Ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun ilmasto 2050 -hanke valmistelee
saadun palautteen perusteella muutetut luonnokset kuntiin hyväksyttäviksi.
________
Mikkelin seudun ympäristölautakunta § 98, 13.10.2021
Valmistelija
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmia on valmisteltu osana Mikkelin seudun
kuntailmasto 2050 -hanketta (EAKR), jossa on mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi,
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Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset
Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi.
Juva ja Puumala käsittelevät omat ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa
toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa aikataulussaan Mikkelin seudun
kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja
ympäristöohjelman.
Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden,
seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten
ja Mikkelin seudun ilmastohankkeiden (Hiilivapaa Etelä-Savo ja Päästötön liikenne
Mikkelin seudulla) kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Työssä on hyödynnetty mm.
Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä
materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntalaisille, päättäjille ja viranhaltijoille
suunnattuja kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely,
johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.
Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea
kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on
laadittu vuosille 2022-2035. Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin
tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna
2035. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen
30 % vähentämistä hiilinielujen avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa
tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun
kuntien luonnoksissa tavoite on sama kuin Suomen kansallinen tavoite.
Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien ilmasto-
ohjelmaluonnoksia esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4.2021 (§ 39).
Tuolloin lautakunta esitti, että luonnokset asetetaan yleisesti nähtäville ja
niistä pyydetään lausuntoja eri sidosryhmiltä. Lausuntokierros toteutettiin keväällä
2021 niin, että ohjelmaluonnokset olivat verkossa yleisesti nähtävillä kommentointia
varten 7.6.2021 saakka. Lisäksi ohjelmaluonnoksista pyydettiin erikseen lausunnot
MTK Etelä-Savolta, Mikkelin seudun yrittäjät - ja vapaa-ajanasukasyhdistyksiltä sekä
Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä. Lausuntoja saatiin määräaikaan mennessä 6
kpl. MTK-Etelä-Savo ry antoi lausunnon kaikkien neljän kunnan ilmasto-
ohjelmaluonnoksista, Suomen luonnonsuojelunliiton Suur-Savon yhdistys ry:n
lausunnot (3 kpl) koskivat Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-
ohjelmaluonnoksia, yksi yksityishenkilö antoi lausuntonsa Kangasniemen ilmasto-
ohjelmaluonnoksesta ja MTK Metsänomistajien lausunto koski kaikkien neljän kunnan
ilmasto-ohjelmaluonnoksia. Yhteenveto lausuntojen sisällöstä on oheismateriaalina.
Lausuntojen keskeinen sisältö on käyty Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan kunnanjohtajien kanssa läpi ja linjattu lausuntojen johdosta tehdyt
muutokset ohjelmiin. Samalla kunnanjohtajat ovat omalta osaltaan kommentoineet
ohjelmaluonnoksia. Kuntien viranhaltijoiden kanssa on käyty kesän aikana kunkin
viranhaltijan vastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet läpi, ja pyydetty kommentteja
muilta osin ohjelmaluonnoksen teksteihin. Samoin keskusteluja on käyty ja
kommentteja pyydetty Etelä-Savon Energialta, Suur-Savon Sähköltä, Metsäsairilalta ja
Mikseimikkeliltä. Saatujen lausuntojen, mielipiteiden ja kommenttien pohjalta on
valmisteltu liitteenä olevat ilmasto-ohjelmaluonnokset Mikkelille, Kangasniemelle,
Mäntyharjulle ja Pertunmaalle.
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Päätösehdotus
Esittelijä
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-
ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja lähettää ohjelmaluonnokset
Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen
kunnanvaltuustoille hyväksyttäviksi. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke tarjoaa
tukea ohjelmien viimeistelyyn ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa (31.12.2021
saakka).
Päätös
Merkittiin tiedoksi sillä lisäyksellä, että lautakunta pyytää
Ympäristöpalveluja tekemään ohjelmaluonnoksiin seuraavat lisäykset:
- Puurakentaminen selkeämmin mukaan ohjelmiin (oma osio puurakentamiselle).
- Selvitettävä, onko alueella ylimääräistä biokaasun tuotantoa, ja mahdollisesti
biokaasun polttamisen aiheuttamia ylimääräisiä päästöjä.
- Tuulivoiman selvittäminen kaikkiin ohjelmiin.
- Ehdotetaan Mikkelille hiilineutraalisuustavoitteeksi vuoden 2030 sijaan vuotta 2035.
_________
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
Mäntyharjun kunnan ilmasto-ohjelmaluonnoksen.
Päätös
Kunnanhallitus palautti Mäntyharjun ilmasto-ohjelmaluonnoksen Mikkelin seudun
ympäristöpalveluihin uudelleen valmisteltavaksi. Ohjelmaa tulee
täydentää puurakentamisen tuomisella selkeämmin ohjelmaan mukaan.
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Kunnanhallitus, § 75,19.04.2021
Kunnanvaltuusto, § 24,10.05.2021
Kunnanhallitus, § 219, 01.11.2021
§ 219
Itä-Suomen päihdehuollon ky:n tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
MjuDno-2021-248
Kunnanhallitus, 19.04.2021, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista
peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsen kunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka
12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 % eli yhteensä näillä kaupungeilla on 54 % osuus
kuntayhtymän peruspääomasta.
Kuntayhtymällä ei vuoden 2020 aikana ole ollut mitään toimintaa. Kuntayhtymän
purkuun liittyvät toimenpiteet (kiinteän omaisuuden myynti ja arkiston siirto) on tehty.
Palvelutuotanto on loppunut vuonna 2018. Kuntayhtymän omaisuus on pankkitilillä
olevat varat noin 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunta hoitaa kirjanpidon ja
asiakirjahallinnan.
Luottamushenkilöorganisaatioita ovat yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto, jotka on
koostettu perussopimuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin
jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan
kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.
Kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36
jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei ole kuitenkaan edennyt asiassa
loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017
kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää
vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tästä käynnistyi hallintoriita-asia, jonka
käsittely on hallinto-oikeudessa kesken. Edellä mainitun johdosta kuntayhtymän
purkautuminen on viivästynyt eikä ole tietoa, milloin riita-asia saisi lopullisen ratkaisun.
Voimassa oleva perussopimus on hyväksytty 2015 ja sen mukaan peruspääomia ei
palauteta eroaville kunnille. Perussopimuksen syntymiseen liittyi monia eri mielipiteitä
ja erimielisyydet liittyivät eritoten siihen, palautetaanko peruspääoma tai osa siitä
eroavalle jäsenkunnalle.
Isoimmat jäsenkunnat eli Kuopio, Kotka, Kouvola ja Mikkeli ovat valmistelleet
sovintoratkaisua riita-asiaan. Neljän jäsenkunnan viranhaltijat ovat tavanneet Teams -
neuvottelussa hallintoriidan käynnistäneiden Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran
edustajat 30.11.2020. Neuvotteluissa saavutettiin seuraava viranhaltijoiden välinen
neuvottelutulos:
"Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja
purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle
kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa
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suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan
käynnistäneet kunnat vastaavasti omista".
Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet osaltaan
sovintoesityksen ja ovat lupautuneet vetämään hallintoriita-asian pois oikeudesta,
mikäli kuntayhtymän kaikki nykyiset 36 jäsenkuntaa myös hyväksyvät sovintoesityksen.
Sovintoesitys on hyväksytty Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toimielimissä
(yhtymähallitus 24.2.2021 ja yhtymävaltuusto 23.3.2021) ja esitetään jäsenkuntien
valtuustojen hyväksyttäväksi 31.5.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Mäntyharjun kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-
Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa
saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän
purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle
kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 10.05.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja
Ehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen
liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän
varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle
hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän
peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 219
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
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Liitteet

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sis. HTP
2 allekirj tilintark kertomus 2021 Tuustaipale18102021125827
3 allekirjoitettu arviointikertomus lopullinen 2021 (ID 19016)
4 Pöytäkirjanote yhtymähallitus tilinpäätös 5.10.2021
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021
käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin
päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut
18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.
Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä
purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää
tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän
jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa
kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty
Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle
jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille
pääomaosuuksien suhteessa.
Kirjeen liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus
sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan
arviointikertomus.
Jokaista jäsenkunnan valtuustoa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään
kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä
myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Varojen palauttamista varten tarvitaan myös jokaiselta kunnalta tilinumero, jolle
kunnalle kuuluvat varat voidaan palauttaa. Pöytäkirjanote käsittelystä sekä tilinumero
tulee lähettää osoitteeseen toimisto@tuustaipale.fi tai maria.narhinen@tuustaipale.
fi. Rahat palautetaan siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat käsitelleet ja
hyväksyneet tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat tämän vuoden puolella.
Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin kunnalle palautettavasta
summasta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen 2021 ja esittää
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 220
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky / lausunto talousarvioesityksestä 2022
MjuDno-2021-740
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Talousarviokirja 2022-2021, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus pyytää
jäsenkunnilta lausuntoja vuoden 2022 talousarviostaan perussopimuksen 17 §
mukaisesti.
Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Essote-kuntayhtymä loppuu sote-
uudistuksen myötä 31.12.2022, joten talousarvioesitys ei sisällä suunnitelmavuosia.
Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palveluiden tuottamisvastuu
siirtyy vuoden 2023 alusta lukien Etelä-Savon hyvinvointialueelle.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Sote-
uudistuksen voimaanpanolain mukaisesti sote-kuntayhtymien jäsenkuntien on
katettava kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä ennen
kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Essoten vuoden 2020 tilinpäätöksessä
oli kumulatiivista alijäämää noin 3,8 miljoonaa euroa, joka on kertynyt vuonna 2019
erikoissairaanhoidosta. Mäntyharju on tehnyt kyseisen alijäämän kattamista varten
265 600 euron varauksen.
Talousarviovuosi 2022 on Essote-kuntayhtymän kuudes ja viimeinen toimintavuosi.
Talousarvion lähtökohtana on Essoten neuvottelukunnassa 7.6.2021 käsitelty ja
talousarvion tuloslaskelman (s.39) mukainen 373 miljoonan euron
jäsenkuntalaskutus. Kuntaosuudet ovat 87 % kuntayhtymän tuloista. Lausuttavaksi
toimitettuun talousarvioesitykseen on kuitenkin lisätty sivulle 12 kuntien
laskutusosuuksiin palkkojen harmonisoinnista aiheutuvat lisäkustannukset, yhteensä
17 miljoonaa euroa. Kunnille toimitetussa talousarvioesityksessä Essote on
jaksottamassa 17 miljoonan euron lisäkustannuksen osin vuodelle 2021 ja osin
vuodelle 2022. Vuodelle 2021 esitettävä harmonisoinnin aiheuttama lisäkustannus
olisi 3,9 miljoonaa euroa ja 13,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Täten vuoden 2022
kuntalaskutuksen kokonaissummaksi tulisi 386 miljoonaa euroa.
Mäntyharjun kuntalaskutusosuus on kesäkuun esityksen mukaisesta 373 miljoonan
euron kuntalaskutusosuudesta noin 27,766 miljoonaa euroa. Lausunnon antohetkellä
Mäntyharjun kunnan talousarvioraamiin on sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu
Essoten perusraamin mukaisesti 27,3 miljoona euroa. Essote on myöhemmin
päivittänyt kuntalaskutusosuustaulukkoa, jolloin Mäntyharjun laskutusosuus on
tarkentunut noin 0,466 miljoonan euron lisäyksellä. Tämän lisäksi Mäntyharjun osuus
esitetystä 17 miljoonan euron palkkaharmonisoinnista toisi vuodelle 2021 lisäystä
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290 857 euroa, ja vuoden 2022 lisäkustannus olisi 976 982 euroa, joka nostaisi
Mäntyharjun vuoden 2022 kokonaislaskutussumman 28,743 miljoonaan euroon.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvioraamiin sisällytetyllä kuntalaskutussummalla Mäntyharjun kunnan vuoden
2022 tuloslaskelmasta on muodostumassa juuri ja juuri positiivinen. Tämä summa ei
kuitenkaan sisällä palkkaharmonisointia. Kustannustason kohtuuttoman suurta
kasvua kuvaa vertailu Essoten ensimmäisen toimintavuoden 2017
kuntalaskutusosuuteen, joka Mäntyharjun kohdalla oli noin 23,5 miljoonaa euroa.
Vuoteen 2017 verrattuna kasvua on 18,1 prosenttia ja palkkaharmonisointi
huomioiden 22,2 prosenttia (5,2 M€). Samaan aikaan kunnan verotulot ja
valtionosuudet ovat kasvaneet vain 8,7 prosenttia (3,4 M€). Tulojen kasvulla on pyritty
kattamaan sotekulujen kasvua, ja silti euromääräinen sotekulujen nettokasvu on noin
1,8 miljoonaa euroa. Taloutta on jouduttu tasapainottamaan leikkaamalla muiden
kunnan palvelujen kustannuksia, vaikka osa valtionosuuksista on tarkoitettu
muidenkin kuin sotekulujen kattamiseen. Mäntyharjun verotulokehitys ei ole
mitenkään pysynyt tämän kasvun perässä.
Lausunnolla olevassa Essoten talousarvioluonnoksessa mm. todetaan (s.4), että
henkilöstöjohtamisen painopisteinä koko organisaation tasolla vuoden 2022 aikana
ovat uudistetun ja kannustavan palkkausjärjestelmän toteuttaminen sekä
palkkaharmonisointi erillisen suunnitelman mukaisesti talousarviomäärärahojen
puitteissa. Mikäli palkkaharmonisointi laskutetaan jäsenkunnilta tuloslaskelmassa
esitetyn kuntalaskutuksen päälle, niin jäsenkuntalaskutus on kestämättömän suuri,
eikä sitä missään tapauksessa voida hyväksyä. Mäntyharjun osalta se edellyttäisi joko
yhden tuloveroprosenttiyksikön nostoa (21,75%:iin) tai vajaan miljoonan euron
lisäsopeutusta, joka olisi 5,4 % sotekulujen jälkeen jäävistä toimintakuluista.
Mikäli palkkaharmonisointineuvotteluissa päästään sopimukseen, on siitä aiheutuvien
kustannusten kattamisen tapahduttava kesäkuussa esitetyn talousarvioraamin
mukaisen laskutussumman sisällä. Ylimääräisen palkkaharmonisointikustannuksen
jaksottamisella eri vuosien välille ei ole kunnan näkökulmasta merkitystä, vaan koko
lisäkustannuserään suhtaudutaan kielteisesti sen kohdistumisvuodesta riippumatta.
Sote-uudistuksen rahoitusmallissa kuntien ja hyvinvointialueiden taloudelliset intressit
ovat vastakkaiset. Kuntien rahoitusmalli palkitsee kuntia sote-kustannusten kasvun
hillitsemisestä, kun taas hyvinvointialue saa suuremman rahoituksen, mikäli sille
siirtyvät sotekulut kasvavat korkeammiksi vuosina 2021 ja 2022. Kuntien tulevien
vuosien rahoitus jää sitä pienemmäksi, mitä suuremmaksi sotekustannukset vuosina
2021 ja 2022 kasvavat. Sotekustannusten merkittävä kasvu tarkoittaa pysyväksi jääviä
valtionosuusleikkauksia Essoten jäsenkuntien rahoitukseen vuodesta 2023 lukien. Sen
lisäksi, että talouden kantokykyyn nähden liian suureksi kasvava vuoden 2022
kuntalaskutusosuus tarkoittaisi Mäntyharjulle alijäämää kyseiselle vuodelle, johtaisi
suuri sotekustannusten kasvun aiheuttama pysyvä valtionosuusleikkaus erittäin
tiukkaan taloustilanteeseen soteuudistuksen jälkeisinä vuosina.
Soteuudistuksen rahoitusmallin mukaisen vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella
tehtävän tarkastuslaskennan johdosta myös Essoten budjetissa pysyminen tulee
olemaan ensi vuonna ensiarvoisen tärkeää. Ristiriitatilanteeseen on pystyttävä
löytämään kompromissi, johon molemmat osapuolet pystyvät sitoutumaan.
Rahoitusmallin mahdollisesti aiheuttamat leikkaukset kuntien rahoitukseen
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tarkoittavat käytännössä leikkauspainetta soteuudistuksen jälkeen kuntien
järjestämisvastuulle jääviin muihin palveluihin, ennen kaikkea sivistystoimeen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle
vuoden 2022 talousarviosta alla olevan lausunnon:
Mäntyharjun kunta ei hyväksy Essoten talousarviossa esitettyä
jäsenkuntalaskutustasoa vuodelle 2022, koska se ylittää kunnan taloudellisen
kantokyvyn ja aiheuttaa merkittäviä leikkauksia myös tulevien vuosien rahoitukseen.
Mäntyharju edellyttää Essoten sitoutuvan kesäkuun talousarvioraamissa esitettyyn
27,766 miljoonan euron kuntalaskutussummaan. Mikäli Essote päätyy toteuttamaan
palkkaharmonisointia esittämässään mittakaavassa, on sen aiheuttamat kustannukset
kyettävä sisällyttämään tähän laskutuksen tasoon. Toisin sanoen Essoten on
löydettävä muusta toiminnastaan vähintään mahdollista palkkaharmonisointia
vastaavan suuruiset säästöt, jotta kuntalaskutuksen taso ei nouse enempää jo
muutoinkin sietämättömän korkealta tasolta. Mahdollisten valtiolta hoitojonojen
purkuun saatavien korona-avustusten on pienennettävä kuntalaskutussummia
vastaavalla euromäärällä. Essoten tulee jatkaa kehitysohjelmansa toimenpiteiden
toteuttamista säästöjen aikaansaamiseksi. Kehitysohjelmaan suunniteltu
palveluverkkotarkastelu kuitenkin edellyttää vielä perusteellista laskentaa ja
yksikkökustannustietoisuutta, jotta palveluverkkorakenne olisi tulevaisuudessa
lähipalveluiden osalta koko hyvinvointialuetta ja sen asukkaita tasapuolisesti palveleva.
Mäntyharju varaa vuoden 2022 talousarvioonsa Essoten perusraamissa
kuntalaskutusosuuteen 27,3 miljoonaa euroa.
Tulevan hyvinvointialueen rahoituksen maksimointia jäsenkuntien tulevan
rahoituksen kustannuksella ei voida sallia. Essoten on tiedostettava oman
taloudenpitonsa huomattavan suuret vaikutukset jäsenkuntiensa nykyiseen ja
tulevaan taloustilanteeseen sekä kannettava vastuunsa jäsenkuntiensa taloudellisten
selviämismahdollisuuksien säilyttämisestä myös sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina.
Päätös
Hyväksyttiin.
Seppo Hujanen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, HallintoL 28 §
1 mom. 3 kohta.
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§ 221
Talousarviolainan nostaminen
MjuDno-2021-759
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Kuntarahoitus Oyj Lainatarjous Mju 19102021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Suur-Savon OP Lainatajous Mju 20.10.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Nordea lainatarjous Mju
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Nordea Korkoriskin suojaus Mju 2021-1018
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion oikeuttanut
kunnanhallituksen ottamaan 7,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna
2021, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja /tai muuntaa
lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.
Kunta on nostanut vuonna 2021 käyttötalouden menoihin 6,0 milj. euroa
kuntatodistuslainaa. Lisäksi vuoden 2021 loppuun mennessä tulee rahoitettavaksi
investointeja / talousarvion käyttötalouden menoja arviolta 2,0 milj. euroa. Tavoite on,
että kuntatodistuksilla hoidetaan kassan maksuvalmius vuoden aikana ja tarvittava
lainoitus sidotaan pitkiin viitekorkoihin vuoden loppuun mennessä.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuodelle 2021 3,053 milj. euron investointiohjelman.
Mäntyharjun kunnalla on tilanteessa 30.9.2021 lainaa yhteensä 20,667 milj. euroa,
josta lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. euroa.
Lainatarjoukset 8,0 milj. euron lainasta on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä Nordea Bank
Oyj:ltä ja Suur- Savon Osuuspankkilta.
Tarjoukset on pyydetty 20 vuoden laina-ajalle 10 vuoden kiinteälle korolle.
Lyhennykset tasaerinä. Optiona pyydettiin mahdollisuus viiden vuoden
lyhennysvapaaseen.
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kaikilta em. pankeilta.
Tarjouksissa mainitut korot ovat pyyntöajankohdan indikaatioita. Luoton korko
vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista.
Saadut tarjoukset ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tarjouksen saajan ja tämän
neuvonantajana toimivien tahojen käytettäväksi, eikä tarjousten sisältöä saa ilmaista
muille ilman suostumusta.
Liitteenä olevat tarjousasiakirjat ovat em. perusteella salaisia eikä niitä tai niiden
sisältämää tietoa saa antaa kolmannelle osapuolelle tiedoksi.
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Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun
kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen lainasta korkovaihtoehto 1.
mukaisena. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan korko sidotaan 10 vuoden
koronvaihtosopimuskorkoon siten, että korkoindikaatio tilanteessa 18.10.2021 on
0,500% p.a. sisältäen marginaalin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 222
Kunnanvaltuuston päätösten 18.10.2021 täytäntöönpano
MjuDno-2021-176
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta
KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 18.10.2021
- ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät ole lainvastaisia; sekä
2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 86 Talouden II kolmannesvuosiraportti
- ei toimenpiteitä
§ 87 Lisämäärärahat 2021 talousarvioon
- ote: taloussuunnittelija, tekninen johtaja, palvelupäällikkö MS
§ 88 Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys Hs 116 § / Kirkonkylän entinen koulu
- ote: kysymyksentekijälle Antti Mustonen ym.
§ 89 Kuntalaisaloite: Kaislarannantien liikenneturvallisuuden parantaminen
- ote: aloitteen vastuuhenkilölle Tiina Termoselle
§ 90 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen syyskauden 2021 kokousaikataulu
- ei toimenpiteitä
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 223
Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina
2022 - 2024
MjuDno-2021-534
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 48 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:
"Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairasvakuutusmaksua ja
kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2022-31.12.2024 vireille tulleet
vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvalta. Ratkaisuvaltaa koskeva
ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 19 päivänä marraskuuta 2021."
Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä,
jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavista tai
jo suoritetuista veroista. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan
hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee.
Mäntyharjun kunta on aiemmin ilmoittanut, että se ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa
asiassa. Aiempi asiaa koskeva päätös on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille
tulevien hakemusten osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa
kunnallisveron tai kiinteistöveron vapauttamista koskevissa
hekemuksissa veronkantolain 47 §:n mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 224
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn päätös 37655/322/20 19.10.2021:
Vaalijalan kuntayhtymälle on hyväksytty vuokratalokorkotukilaina. Kohde on saanut
erityisryhmien investointiavustuksen.
Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 22.9.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§215, §216, §218, §219, §220, §221, §224
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
§214, §217, §222, §223
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.

