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Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja puheenjohtaja

Husu Sirpa varapuheenjohtaja
Astola Matti jäsen
Hallikainen Jukka jäsen
Kataikko Leena jäsen
Laapas Asko jäsen
Tylli Markus jäsen

Muu Heinonen Jari kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta kunnanvaltuuston I varapj.
Paldan Katja kunnanvaltuuston II varapj.
Ylönen Arto esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

________________________________________________________________________________

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämä-

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mu kaan kokous kutsun antaa
pu heen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

  Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Päätös

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan
tarkastustapa Kunnanhallitus päätti kokouksessaan  3.7.2017, että toimikauden 1.6.2017

- 31.5.2021 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan kahden
kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta.

Kunnanjohtajan ehdotus    

   Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Asko Laapaksen ja
Markus Tyllin.

Päätös
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Kymenlaakson liiton perussopimus  1.1.2021 alkaen

79/07.072/2008

Khall

Liite 1 Perussopimuksen muutosehdotus (poistot yliviivattu ja lisäykset/muutokset
merkitty punaisella kursiivilla)

 Kymenlaakson liitto / Maakuntahallitus 24.8.2020 § 90:

 "Kymenlaakson liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan
1.3.2016. Kuntalaki (410/2015) on muuttanut 1.5.2015, kunnallisvaalien
ajankohta ja valtuustokauden ajankohta on muuttunut (§ 7) ja vuoden
2021 alusta Iitin kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Päijät-Hämeen
maakuntaan. Kuntalain 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän
perussopimuksessa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat
tarvittaessa sopiminen järjestämisvastuun siirtymisestä (2 kohdassa),
menettely kuntayhtymän alijäämän kattamisesta (10 kohta), ja talouden ja
toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille (11 kohta).

 Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu,
perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kymenlaakson
liiton perussopimuksessa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta.

 Liitteenä on toimiston laatima ehdotus perussopimuksen muuttamisesta.
Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat
jäsenkuntaluettelon päivittäminen §:ssä 2, termien ja viittausten
päivittäminen ajantasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän
kattamisesta ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja
raportoinnista jäsenkunnille. Lisäykset ovat pykälinä 28 ja 30. Vastaavasti
entiset pykälät 28 - 30 on siirretty pykäliksi 31 - 42.

 Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton
käytännön toimintaan, koske Kymenlaakson liitossa alijäämän kattaminen
ei ole ajankohtaista taseessa olevan ylijäämän vuosi, ja liiton toimisto on
laatinut jo aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan.

 Kymenlaakson liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa
toimintaa, minkä siirtämisestä olisi tarkoituksenmukaista sopia
perussopimuksessa, joten säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei
perussopimukseen esitetä. Perussopimukseen sisältyy edelleen
vapaaehtoisena tehtävänä Kymenlaakson kesäyliopiston ylläpito (3 §)."

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi Kymenlaakson
liiton perussopimuksen muutokset liitteessä esitetyllä tavalla.

Päätös 
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Leader Sepran rahoitus kaudelle 2021-27

79/07.073/2020

Khall

Liite 2 Leader Sepran sitoumuspohja

 Leader Sepra (Kehittämisyhdistys Sepra ry) on lähestynyt Miehikkälän
kuntaa julkisen rahoituksen kuntaosuuteen osallistumisesta kaudella 2021
- 2027. Rahoitus on edellytys sille, että Miehikkälän alueen yrittäjät,
asukkaat ja yhteisöt voivat olla mukana hyötymässä Leader-rahoituksesta.

 Miehikkälän kunta on ollut mukana Leader Sepran toiminta-alueella ja
Sepran ohjelmien sekä strategioiden toteutuksen rahoituksessa vuodesta
2001 alkaen. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää sitoutua rahoittamaan Leader Sepran ohjelmien
sekä strategioiden toteutuksen toimintaa 6500 eurolla vuodessa vuosina
2021 - 2027. Yhteensä rahoitus on 45.500 euroa.

Päätös 
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104
Palvelulupaus elinkeinotoimintaa harjoittaville

78/07.070/2020

Khall Valtiovarainministeriö pyytää kuntia laatimaan palvelulupauksen 23.9.2020
mennessä elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palveluiden
nykytilasta ja kehittämissuunnitelmista.

 Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteena on vuoteen 2023
mennessä:

 Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten
saatavilla ottaen huomioon digipalveluiden tavoitteet

 Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia
yrityspalveluja.

 Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan
myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Hallitusohjelmatavoitteiden rinnalla julkisten palvelujen digitalisointiin
kannustaa ja velvoittaa keväällä 2019 voimaan tullut laki digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Laki velvoittaa viranomaiset
tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden toimittaa ja vastaanottaa asiointiin
liittyvät viestit ja asiakirjat digitaalisessa kanavassa tietoturva- ja
tietosuojavaatimukset huomioiden. Laki asettaa myös vaatimuksia
digitaalisille palveluille.

Pyydettyjen palvelulupausten avulla valtiovarainministeriö muodostaa
tilannekuvan nykyisestä palvelutarjonnasta, kehittämissuunnitelmista ja
esteistä. Realistisen tilannekuvan perusteella tullaan toteuttamaan
yhteistoimenpiteitä, joiden avulla edistetään ja tuetaan organisaatioiden
nopeampaa ja kustannustehokkaampaa palvelukehittämistä.

Lisätietoja: https://vm.fi/yritysdigi

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus katsoo digitaalisten palveluiden kehittämisen tärkeäksi
kehittämiskohteeksi kunnan palvelutarjonnassa asiakkailleen. Digitaalisilla
palveluilla parannetaan usein palvelun laatua sekä saavutettavuutta.
Kustannustehokkuuteen digitaalisissa ratkaisuissa päästään, kun
volyymimäärät ovat riittävät.

Kuluvan vuoden aikana Miehikkälän kuntaorganisaatiolla ei ole ollut
edellytyksiä palveluiden nykytilakartoituksen ja kehittämissuunnitelman
laatimiselle. Kehittämispolun ja -kohteiden määrittäminen tulee tehdä
huolellisen valmistelun ja harkinnan jälkeen.

Miehikkälän kunta sitoutuu palvelemaan omalla tehtäväkentällään
asiakkaan (ml. elinkeinotoimintaa harjoittavat) asiakaslähtöisesti heidän
tarpeensa huomioiden. Miehikkälän kunta laatii YritysDigi-hankkeen
mukaisen palvelulupauksen kesään 2021 mennessä.
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi

63/05.059/2020

Khall

Liite tiedoksi Lakiluonnos

 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi. Lausuntoa pyydetään 25.9.2020 mennessä.

 Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja
toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali-
ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä
sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön sekä
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan
lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu  sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

 Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan
rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä
huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten
tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia
tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.

 Lisäksi pyydetään maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta
vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava
sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka
nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös 
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta

75/07.071/2020

Khall

Liite tiedoksi Tartuntatautilain muutokset

 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa tartuntatautilain
muutoksesta. Lausuntoa pyydetään 27.9.2020 mennessä.

 Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto alkoi Suomessa maaliskuussa
2020 ja päättyi kesä-heinäkuun vaihteessa. Suomi otti maaliskuussa
nopeasti käyttöön epidemian kasvun pysäyttämiseen tähdänneen
toimenpidekokonaisuuden.

 Kasvun pysähdyttyä siirryttiin toteuttamaan hybridistrategiaa:
laajamittaisista rajoitustoimista siirryttiin kohdennetumpiin toimenpiteisiin.
valtioneuvosto käsittely neuvottelussaan 9.6.2020 sitä, miten
epidemiatilanteen edellyttämiä toimia voitaisiin panna toimeen
normaaliolojen lainsäädäntöä kehittämällä. Epidemiologisen tilannekuvan
perusteella valtioneuvosto totesi 15.6.2020, että epidemia on hallittavissa
viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

 Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia on jatkunut vaikeana. Koska uhka
tartuntataudin leviämisen uudelleen kiihtymisestä on olemassa,
tartuntatautilakiin on tarpeen lisätä säännöksiä, jotka edelleen osaltaan
mahdollistavat epidemian leviämisen estämisen.

 Tavoitteena on estää koronavirustaudin leviämistä väestössä hallituksen
hybridistrategian (VNK/2020/57 (6.5.2020) ja toimintasuunnitelman
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421) mukaisesti. Lisäksi
sääntelyllä pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän
toimintakykyä, jos tautitilanne pahenee.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan esitetyistä muutoksista ja
väliaikaisista muutoksista tartuntatautilakiin sekä väliaikaisesta
muutoksesta poliisilakiin, että muutokset ovat tarpeellisia ja covid-19
-tautitilanne huomioiden perusteltuja.

Päätös 
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Ilmoitusasiat

Khall 1. Kiinteistönluovutusilmoitus, 10 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Sivistyslautakunta, 8.9.2020

 3. Saapuneet pöytäkirjat:
 - Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunta, 7.7.2020
 - Kymen Jätelautakunta, 26.8.2020
 - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, 27.8.2020

 4. Kymenlaakson Liitto; Kymenlaakson maakuntakaava 2040
maakuntakaavan voimaantulo

 5. SEB; Omaisuusluettelo 1. - 31.8.2020

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös


