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Energiatehokkuustyöryhmän nimeäminen vuosiksi 2019-2020
Mäntsälän kunnan allekirjoittamassa energiatehokkuussopimuksessa suositellaan,
että kunta perustaa oman energiatehokkuustyöryhmän.
Energiatehokkuustyöryhmä on ollut aiemmin olemassa kunnanjohtajan päätöksen
26.3.2012 § 10 mukaisesti. Ryhmän edustajien tulee olla toimialoilta, jotka voivat
parhaiten edistää energiatehokkuustoiminnan toteutusta kunnassa. Työryhmä ei
ole viime aikoina toiminut aktiivisesti ja sen toiminta on syytä käynnistää uudelleen.
Työryhmän kokoonpanoa tulee tarkistaa säännöllisin välein.
Energiatehokkuustyöryhmä valitsee toiminnalleen vuosittaisen teeman sekä laatii
toimintasuunnitelman. Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä varten
varataan vuosittain käyttötalouteen tai investointeihin suunnittelu- ja toteutusrahaa.
Rahan käytöstä vastaa kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden osalta tekniset
palvelut ja konserniyhtiöt omalta osaltaan energiatehokkuustyöryhmän ehdotusten
pohjalta.
Työryhmä laatii vuosittain seurantaraportin, joka toimitetaan kunnan johtoryhmälle.
Energiatehokkuustyöryhmä nimetään vuosiksi 2019 - 2020.
Energiatehokkuustyöryhmässä tulisi olla mukana edustus eri hallintokunnista:
tekninen, kasvatus- ja sivistyspalvelut, työsuojelu ja konsernipalvelut sekä kunnan
konserniyhtiöt. Energiatehokkuustyöryhmän puheenjohtajana toimii tekninen
johtaja, joka on myös ryhmän kokoonkutsujana.
Energiatehokkuustyöryhmä tarvittaessa kutsuu asiantuntijoita eri hallintokunnista
tai konserniyhtiöistä.

Päätös

Nimeän energiatehokkuustyöryhmään vuosiksi 2019 – 2020 seuraavat jäsenet:

pj. tekninen johtaja Mika Pynttäri, teknisten palveluiden toimiala

toimitilapäällikkö Soile Karhinen, teknisten palveluiden toimiala

hankinta-asiantuntija Krista Koskimäki, konsernipalvelut

jäte- ja ekoasioiden vastuuhenkilö, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin,
teknisten palveluiden toimiala

tekninen isännöitsijä / energia-asiantuntija Mika Hakonen, teknisten
palveluiden toimiala

yleiskaava arkkitehti Johanna Sääksniemi, kaavoitus ja maankäyttö

kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, teknisten palveluiden toimiala

varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Tuominen, kasvatus- ja sivistyspalvelut
Työryhmän puheenjohtajana toimii Mika Pynttäri, joka myös toimii ryhmän
koollekutsujana. Työryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän sihteerin.
Konserniyhtiöt ovat valinneet omat edustajansa ryhmään seuraavasti:

liiketoimintajohtaja Sanna Kokkonen / Nivos Sähkö Oy ja Nivos Vesi Oy

tekninen isännöitsijä Jani Rämö / Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy

Päätös perustuu

Hallintosääntö 3. luku § 2
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kh / otto-oikeus, työryhmän jäsenet

Päätöksentekijä

Esko Kairesalo
kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:
Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä,
puh. (019) 264 5000 (vaihde), fax. (019) 264 5212
sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: 14.1.2019
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi (Kuntalaki 139 §)
postitse, pvm./ tiedoksiantaja:
sähköpostilla, pvm./ tiedoksiantaja:

8.1.2019 / Katri Lehtonen

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

