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§ 91
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen
Hallintosääntö
- 82 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
- 83 § Kokouskutsu
- 84 § Esityslista
- 85 § Sähköinen kokouskutsu
- 88 § Varavaltuutetut kutsuminen
- 89 § Läsnäolo kokouksessa
- 90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on julkaistu Mäntyharjun kunnan www-sivuilla 9.11.2021 ja
Pitäjänuutiset-lehdessä 11.11.2021.
Kokouskutsu on 9.11.2021 lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle ja
kunnanjohtajalle.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- todetaan läsnäolijat / valtuutettujen esteilmoitukset
- hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että
Valtuutettu Iiro Heikkilä oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Marko Siiriäinen (1. varavaltuutettu KESK).
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mäntyharju
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
15.11.2021

8/2021

5 (20)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 92
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosääntö 104 § Pöytäkirjan laatiminen ja pitäminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 143 §:ssä
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä Mäntyharjun kunnan www.sivuilla 18.11.2021 alkaen.
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Heta Jukola ja Eero Kantola.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heta Jukola ja Eero Kantola.
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Kunnanhallitus, § 215,01.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 93, 15.11.2021
§ 93
Tuloveroprosentti 2022
MjuDno-2021-750
Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 215
Valmistelijat / 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 %.
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Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan
kunnallisvero talousarviovuonna on esitetyllä veroprosentilla 20,75 vuonna 2022 17,5
M€.
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.

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 93
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentin
suuruudeksi 20,75 %.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 216,01.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 94, 15.11.2021
§ 94
Kiinteistöveroprosentit 2022
MjuDno-2021-752
Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 216
Valmistelijat / 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 %.
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Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan "rakentamattoman
rakennuspaikan" (KvL 12 a §) kiinteistöveroprosentin osalta 2,00 prosentiksi.

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 %.

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 94
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit 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 %.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 75,19.04.2021
Kunnanvaltuusto, § 24,10.05.2021
Kunnanhallitus, § 219,01.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 95, 15.11.2021
§ 95
Itä-Suomen päihdehuollon ky yhtymävaltuusto 2021
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
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kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
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hallinto- ja talousjohtaja
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.

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 95
Liitteet
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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
Ehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen
tilinpäätöksen 2021 ja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 221,01.11.2021
Kunnanvaltuusto, § 96, 15.11.2021
§ 96
Talousarviolainan nostaminen
MjuDno-2021-759
Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
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.
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
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koronvaihtosopimuskorkoon siten, että korkoindikaatio tilanteessa 18.10.2021 on
0,500% p.a. sisältäen marginaalin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 96
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
Ehdotus
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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§ 97
Valtuustoaloite / Itä-Suomen päihdehuollon peruspääoman palautuksen käyttäminen
ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn
Kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien puolesta Ari Kokkola jätti
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen on edennyt päätökseen ja
peruspääomasta palautetaan jäsenkunnille yhteensä 1 239 070 €, Mäntyharjun osuus
on 13 610 €.
Esitämme, että tämä summa korvamerkitään kokonaisuudessaan
sivistyslautakunnalle ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Mäntyharjussa 15.11.2021
Ari Kokkola, Christian Malm, Raimo Leppäkumpu, Antti Mustonen, Seppo Hujanen,
Eero Kantola."
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.
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§ 98
Valtuustoaloite / Mäntyharjun tulee ottaa käyttöön sähköinen etäkokousmahdollisuus
kaikissa kunnana toimielimissä
Valtuutettu Toni Maczulskij jätti valtuuston puheenjohtajalle Mäntyharjun Puolueisiin
Sitoutumattomien valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen:
"Valtiovarainministeriö on julkaissut tammikuussa 2019 oppaan kuntien sähköisiin
kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyn käyttöönottoon. Julkaisun esipuhe
kuuluu seuraavasti: "Työn monipaikkaisuus ja digitalisaatio haastavat kuntia
kehittämään ja käyttöönottamaan uusia sähköisiä etätöiden, kokousten ja
päätöksenteon sovelluksia. Digitalisaation myötä työskentelymenetelmät ja
tekniikat kehittyvät ja monipuolistuvat. Etätyöt lisääntyvät ja digitaalisuus luo
mahdollisuuksia työtapojen ja -paikkojen monimuotoutumiselle. Myös kesäkuun 2017
alusta alkaen sovellettu uusi kuntalaki kannustaa kuntia soveltamaan ja kehittämään
kunnallista päätöksentekoa huomioiden työskentelytapojen ja digitalisaation
kehittyminen sekä monipaikkaisuuden lisääntyminen."
Mäntyharjun kunnanhallitus on kokouksessa 1.2.2021 käsitellyt aihetta § 25
Toimielinten sähköiset kokoukset ja hyväksynyt Sähköisen kokouksen toimintaohjeen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Sähköisen kokouksen toimintaohjetta
päivitetään viipymättä niin, että luottamustehtävän hoitaminen on mahdollista
sähköistä etäkokousmahdollisuutta käyttäen kaikissa kunnan toimielimissä. Jotta
aloitteen tavoite toteutuu, niin toimintaohjeen päivitys vaatii ainakin lauseen:
"Toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä kokouksena"
poistamista toimintaohjeesta.
Mäntyharjussa 15.11.2021
Toni Maczulskij, Tiina Maczulskij, Piia Mäkilä, Antti Mustonen, Jani Paasonen
Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.
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Kunnallisvalitus
§93, §94, §95, §96
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15
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Muutoksenhakukielto
§97, §98
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

