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Saapuvilla olleet jäsenet
Leena Pekkanen, puheenjohtaja
Seppo Hujanen, 1. varapuheenjohtaja
Kari Rimpeläinen, 2. varapuheenjohtaja
Jaana Lopperi
Jani Paasonen
Markku J Lamponen
Mia Lamponen
Mika P Ruohoranta
Tanja Hartonen-Pulkka
Muut saapuvilla olleet
Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri
Markku Häkkänen, kv. pj.
Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj.
Ari A Hartonen, kv. 2 vpj.
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä
Hämäläinen Kati, vt. sivistysjohtaja, poistui 20:15
Kurvinen Lasse, tekninen johtaja, poistui 20:15
Allekirjoitukset

Leena Pekkanen
Puheenjohtaja

Arja Leppäkumpu
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.11.2019

26.11.2019

Markku J. Lamponen

Mia Lamponen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 28.11.2019 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Arja Leppäkumpu
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§ 186
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 187
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat Markku J. Lamponen ja Mia
Lamponen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 188
Talousarvion toteutuminen lokakuu 2019
MjuDno-2019-719
Liitteet

1 Lokakuun toteuma yhteenveto
Toimintatuotot
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon 2019 verrattuna 90,7 % (395 340 € alle
talousarvion).
Erityisesti puun myyntitulot (toteuma vrt. talousarvio 31,4 %) on merkittävästi alle
suunnitellun. Koko vuoden kertymä puun myyntitulojen osalta tulee jäämään noin 200
000 € alle talousarvion.
Toimintakulut
Toimintakuluja on kertynyt ajalla 1-10/2019 yhteensä 35 946 711 €. Kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna 2,3 % (822 818 €). Talousarvioylitys 38 763 €.
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti kohtaan palvelujen osto, jossa ylitystä
talousarviosta on 566 210 €.
Suurin ylitys kohdistuu Essoten tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa ylitystä
talousarviovaraukseen on 772 650 €.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 17 961 789 €; kertymä alitti edellisen vuoden
vastaavan ajankohdan kertymän 7,1 %:lla.
Valtionosuutta kirjattiin 14 744 782 €, kertymä alitti edellisen vuoden vastaavan
ajankohdan kertymän 1,7 %:lla, mutta on 155 698 € yli talousarvion tasaisen kertymän.
Verotulojen lokakuun kertymän ennuste on noin miljoonan (1 milj.) alle talousarvion.
Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista
vuodelle 2019 huomioiden marras- ja joulukuun maksatuksissa.
Korjauserät
Tuloslaskelman toteumaluvut perustuvat tasaiselle kertymälle, niissä ei ole huomioitu
kausivaihtelua. Kertymästä puuttuu ensihoidon laskutus lokakuulta 2019 sekä
paperisena tulevia lokakuulle kohdistuvia laskuja.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee toteuman 10/2019 tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 189
Talousarvio 2020
MjuDno-2019-708
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 TA 2020 pvm 1511_2019
Kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, joista
talousarvio on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.
Kunnanjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021-2022
on liitteenä.
Kuntalain 110 §:ssä esitetään talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi talousarvion
rakennetta ja sisältöä määrittävät talousarvioperiaatteet.
Periaatteina, joilla on oikeudellista merkitystä, mainittakoon seuraavat:
- täydellisyysperiaatteen ja siihen liittyvän bruttoperiaatteen mukaan talousarvioon on
otettava kunnan rahankäyttö ja rahalähteet kokonaisuudessaan
- tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa tulee esittää miten rahoitustarve
katetaan
- vuotuisperiaatteen mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio
seuraavaksi vuodeksi
- kehysbudjetointiperiaatteen mukaisesti valtuustolla on laaja harkintavalta päättää
talousarvion määrärahakokonaisuuksista
- yhtenäisyysperiaatteen mukaan valtuusto päättää talousarviosta- ja
taloussuunnitelmasta niin, että ne ovat käsittelyssä yhtenä kokonaisuutena samassa
kokouksessa.
Talousarviossa olevat verotulot ja valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton
ennakkotietoihin.
Vuoden 2020 talousarvion perusteet
Talousarviossa on:
1. Tuloslaskelma
2. Yleiskulu: Kunnan yleiskulu (3,4 %) ja kunkin osaston yleiskulu on lisätty
kustannuspaikoittain.
Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja
kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja
tietohallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon,
työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja
tyky-toiminnan kustannukset.
Osaston yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.
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3. Nettobudjetoidut yksiköt
Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joista vahvistetaan joko
minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite.
4. Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna
ostettavat palvelut, rahoituksen erät, myyntivoitot ja -tappiot, kirjaston kirjahankinnat
yms.)
5. Investointiosa
6. Rahoitusosa
Lautakuntien raamilaskelmassa on arvioitu tulevien palkankorotusten kustannus-
vaikutukseksi 1,0 % sekä vuonna 2020 kiky-sopimuksen päättyessä maksettava
lomaraha.
Raameihin on huomioitu:
- historiakirjoituksen kulujen pieneneminen 40.000 € (jää 20.000 € )
- Kirkonkylän koulun saneerauksen aiheuttamat tilapäistilojen
kustannukset pienenevät 120.000 € (jää 30.000 €)
- vanhan paloaseman kuluja leikattu 12.000 €
- katuvalojen sähkönsäästö 20.000 €
- Kisalan ja Kirkonkylän koulun toimintakulujen kasvu 60.000 €
- uuden paloaseman toimintakulujen kustannusten lisäys 83.000 €
- Valtion virastotalon purkukustannuksia 60.000 €
- Kuntotutkimukset 150.000 €
Eläköitymisten johdosta vapautuneet palkkarahat on poistettu raameista.
Sote kulujen arvio perustuu erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden käyttöön ja
perusterveyden- ja sosiaalitoimen osalta 2,0 %:n kasvuun.
Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022 netto on 10 985 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman;
2. päättää, että
a) käyttötalousosassa sitovana tasona on lautakuntataso. Nettobudjetoiduille
yksiköille asetettu nettotulos on sitova;
b) toiminnalliset tavoitteet ovat talousarviovuoden osalta sitovia;
3. hyväksyy tuloslaskelman ja rahoitusosan. Tuloslaskelmassa korkomenot ja muut
rahoitusmenot ja muut tulot ovat arviolukuja;
4. hyväksyy investointien edellyttämät tulo- ja menomäärärahat;
5. antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa 8 milj. euroa pitkäaikaista
talousarviolainaa vuonna 2020, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja
/tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.
Keskusteltaessa esitti Markku Lamponen, että talousarvioon 2020 tehdään seuraavat
muutokset (lisäykset):
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- 4H-yhdistyksen avustus: lisätään 2 000 €, yhteensä 24 000 €
- kotihoidon kuntalisä: lisätään 21 000 €, yhteensä 42 000 € ja
- tieavustukset: lisätään 20 000 €, yhteensä 120 000 €.
Tanja Hartonen-Pulkka kannatti edellä mainittuja esityksiä.
Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että em. Markku
Lamposen esittämien kannatettujen esitysten lisäksi talousarvioon 2020 kohtaan 3.4.2
Yleishallinto Kom-myyntivoitot/tappiot lisätään
43 000 €, jolloin ko. kohdan määrärahavaraus on 33 040 €.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.
Kunnanvaltuuston 1 varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteen ilmoittaen
(vs. kulttuurisihteeri) aloitettaessa käsiteltellä vuoden 2020 talousarvion kohtaa
"kulttuuripalvelut", HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta.
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Kunnanhallitus, § 150,16.09.2019
Kunnanhallitus, § 190, 25.11.2019
§ 190
Sivistysjohtajan viran täyttäminen
MjuDno-2019-561
Kunnanhallitus, 16.09.2019, § 150
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Sivistysjohtajan ollessa alkuvuoden virkavapaalla ja hänen virkasuhteensa
päättyessä 18.5.2019 on virkaa hoidettu vs. sivistysjohtajan toimesta. Jotta
sivistysjohtajan virka voidaan täyttää 1.1.2020 alkaen tulee aloittaa valinnan
valmistelut.
Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai
virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintösäännön 31 § 2 mom. mukaan virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään
virkaa perustettaessa.
Sivistysjohtajan (ent. koulutoimenjohtajan) viran kelpoisuusehdot on hyväksytty
kunnanhallituksessa 3.3.2003 ja niitä on syytä tarkentaa.
Sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään lukio- tai perusopetuksen opettajan
pätevyyttä ja opetushallinnon tutkintoa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. hyväksyy sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;
2. nimeää haastatteluryhmän;
3. oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja
valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja
käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.
Päätös
Kunnanhallitus
1. hyväksyi sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;
2. nimesi haastatteluryhmään:
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Leena Pekkanen, varalla Mika Ruohoranta
Ari Hartonen, varalla Kari Rimpeläinen
Jenni Kasurinen, varalla Tanja Hartonen-Pulkka
Markku Huovinen, varalla Jani Paasonen
Seppo Hujanen, varalla Ari Siitarinen
sivistysltk pj. Panu Karjalainen
Eero Kantola
kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja
hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen
3. oikeutti kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja
valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja käyttämään
harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.

Kunnanhallitus, 25.11.2019, § 190
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sivistysjohtajan hakij yhdistelmä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Sivistysjohtajan hakijat 2019_1
Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 31.10.2019 klo 15:00 mennessä Opettaja -
lehdessä 11.10.2019 ja Länsi-Savossa13.10.2019. Printti-ilmoittelua on tuettu digi-
ilmoituksilla kuntarekry.fi, mol.fi, kuntalehti.fi ja opettaja.fi -sivustoilla. Hakuaikaan
mennessä virkaa haki 18 henkilöä.
Kunnanhallituksen nimeämä sivistysjohtajan valinnan valmisteluryhmä kokoontui
5.11.2019 käsittelemään valintaprosessia ja alustavaa tavoiteaikataulua, sekä
valitsemaan haastateltavat.
Haastatteluun valittiin filosofian maisteri Sari Aarniokoski, filosofian maisteri Marja
Kononen, filosofian tohtori Virpi Launonen, kasvatustieteen maisteri Anu Liljeström,
filosofian maisteri Ari Sarpola ja filosofian maisteri Pertti Terho. Haastattelut
suoritettiin 12. ja 13.11.2019.
Valintaryhmää kuultuaan ja sen yksimielisenä kantana kunnanjohtaja esittää virkaan
valittavaksi filosofian maisteri Sari Aarniokoskea.
Henkilö täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suoritettujen haastattelujen
perusteella hän on tehtävään pätevin ja soveltuvin.
Hallintoisäännön 33 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja
toimialajohtajat.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.
2.
3.
4.

valitsee sivistysjohtajan virkaan filosofian maisteri Sari Aarniokosken;
päättää viran kokonaispalkaksi 6 123 €/kk;
päättää, että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa;
toteaa, että vaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan;
5. oikeuttaa kunnanjohtajan sopimaan muista viran vastaanottamiseen liittyvistä
asioista.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 191
Mäsek Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen irtisanominen
MjuDno-2019-721
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Mäntyharjun kunta perusti vuonna 2006 oman elinkeinoyhtiön Teollisuuskiinteistöt Oy
(myöhemmin Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy, Mäsek Oy), jonka kanssa
kunta teki toimeksiantosopimuksen elinkeinotoimen hoitamisesta (Kvalt. 19.6.2006, §
118). Sopimuksen tarkoituksena oli järkeistää silloista elinkeinotoimea. Tämä
toimeksiantosopimus päivitettiin vuonna 2016 (Kvalt. 28.2.2016, § 14).
Toimeksiantosopimuksen mukaan Mäsek Oy joko itse toteutettuna tai ostopalveluna:
1. vastaa kunnan elinkeinotoimesta, yrittäjyyden edistämisestä ja aloittavien yrittäjien
kokonaisvaltainen palvelusta
2. hoitaa kunnan omistamien yrityskiinteistöjen vuokranvälitystoimintaa (sopimukset
tekee kunta)
3. toteuttaa kunnan markkinointia
4. osaltaan ylläpitää yritystoiminnan kehittämistä ja parantaa alueen yritysten
kilpailukykyä
5. toteuttaa paikallista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimusta ja selvityksiä sekä
liikeideoiden kehittämistä
6. toteuttaa kunnan ohjeiden mukaisesti kunnan strategiaa ja edunvalvontaa
7. toteuttaa kunnan elinkeinotoimen ja kunnan yleisen kehittämisen projekteja
8. edustaa kuntaa ylikunnallisissa elinkeinohankkeissa
Toimeksiantosopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) vuoden irtisanomisajalla
molemmin puolin.
Taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnassa tulee miettiä palvelujen tuottamiseen
myös uudenlaisia, kustannustehokkaita muotoja ja toteuttaa rakenteellisia muutoksia.
Elinkeinojen kehittäminen, kunnan markkinointi ja hanketoiminta voidaan jatkossa
ensi vaiheessa toteuttaa kunnanjohtajan ja hallinnon toimialan toimesta. Vastaavasti
kiinteistövuokraukseen laaditaan selkeä prosessi, ja kaikkien kunnan kiinteistöjen
vuokraus keskitetään tekniselle toimialalle.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että osana talouden sopeuttamistoimia
Mäntyharjun kunta irtisanoo Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n ja kunnan
välisen toimeksiantosopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuuston 1. varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi esteen ilmoittaen (Mäsek Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen pj.), HallintoL 28 § 1
mom. 5 kohta.
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§ 192
Alueverkon kilpailutus
MjuDno-2019-628
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2014 Mikkelin ja Pieksämäen seudun
alueverkon, toimittajaksi valikoitui MPY Oy.
Sopimuskausi on alkanut 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2020, sopimukseen sisältyy yhden
(1) optiovuoden käyttö, josta on toimittajalle ilmoitettava kirjallisesti kolme (3)
kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Aiemmista kumppaneista Mikkelin kaupunki ja ESSOTE ovat siirtymässä kuntien
omistaman Meidän IT ja talous, MEITA Oy:n verkkoasiakkaaksi vuosien 2020 tai 2021
aikana.
Pieksämäen kaupunkin on valmistellut uuden alueverkkoratkaisun kilpailuttamista ja
valmistellut projektisuunnitelman hankinnan toteuttamisesta.
Pieksämäen kaupunki on tarjonnut hankintaan mukaan lähtöä Mäntyharjun lisäksi
Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Pertunmaalle, Puumalalle ja Etelä-Savon Koulutus Oy:
lle.
Mukaan lähtevät organisatiot antavat valtuutuksen alueverkon kilpailuttamisesta ja
allekirjoittavat hankintasopimuksen. Valtuutuksella ne myös sitoutuvat noudattamaan
kilpailutuksen tuloksena tehtävää hankintapäätöstä ja -sopimusta.
Uudessa kilpailutuksessa Mäntyharjun kustannusosuus olisi noin 10 % verkon
kokonaiskustannuksista eli noin 15 000 €/vuosi. Osuus perustuu käytössä olevien
työasemien määrään.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta antaa Pieksämäen kaupungille
valtakirjan Mäntyharjun kunnan alueverkon kilpailuttamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 193
Kunnanvaltuuston päätösten 11.11.2019 täytäntöönpano
MjuDno-2019-716
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
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 11.11.2019
- ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät ole lainvastaisia; sekä
2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 72 Talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta päättäminen
- ote: Mikkelin kaupunki / ympäristölautakunta, Mäntyharjun rakennuslautakunta
§ 73 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2019
- ote: taloussuunittelija, kirjanpitäjä AP
§ 74 Kisalan peruskorjaus ja laajennus
- ote: taloussuunnittelija, kirjanpitäjä AP, tekninen toimi: tekninen johtaja,
palvelupäällikkö
§ 75 Sivistyspalvelut / lisämääräaha
- ote: taloussuunnittelija, kirjanpitäjä AP, sivistystoimi: vt. sivistysjohtaja,
hyvinvointikoordinaattori
§ 77 Tuloveroprosentti 2020
- tiedoksi: verohallinto, taloussuunnittelija
§ 78 Kiinteistöveroprosentit 2020
- tiedoksi: verohallinto, taloussuunnittelija
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§ 79 Kuntalaisaloite / vesiosuuskunnan veden hinta
- ote. aloitteen allekirjoittaja, tekninen toimi: tekninen johtaja, vesihuoltomestari,
palvelupäällikkö
§ 80 Valtuustoaloite / liikuntapaikkamaksut
- ote valmistelua varten: vt. sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori, tekninen johtaja.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 194
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
kunnanjohtaja
Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehllinto-osasto 11.11.2019 päätös kunnan
peruspalveujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouskutsu 27.11.2019
- klo 12.00 Mikkeli
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- 6.11.2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen (Luonnonsuojelulaki 24.1 §)
Simpunnouron-Hyvälahden luonnonsuojelualue
11.11.2019: ELY-keskuksen näkemyksen mukaan käsittelylaitteiston käyttö voidaan
keskeyttää toistaiseksi. Kevään 2020 käsittelytarpeen arviointi on tehtävä 28.2.2020
mennessä.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristövastuualue 7.11.2019: päätös sähkökaapelin
asentamninen yleisen kulkuväylän ali Mäntyharjun Pyhäveteen ja valmistelulupa
- hakija: Suur-Savon Sähkö Oy
Mikkelin seudun ympäristöltk 6.11.2019 § 77 Talousarvion toteutumisen seuranta 1-10
/2019.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§188, §189, §190, §191, §192
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
§193
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.

