MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1

12/2020

Miehikkälän kunnanhallitus
Aika

21.09.2020 klo 19:00 - 22:57

Paikka

Kunnantalo

Käsiteltävät asiat
§

Otsikko

102

Leader Sepran rahoitus kaudelle 2021-27

4

103

Palvelulupaus elinkeinotoimintaa harjoittaville

5

104

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi

7

105

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

8

106

Ilmoitusasiat

9

107

Muut asiat / Ajankohtaista

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu

10

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

12/2020

2

Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Alastalo Tarja
Husu Sirpa
Astola Matti
Hallikainen Jukka
Kataikko Leena
Laapas Asko
Tylli Markus

Klo
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto
Tolvanen Marjo

19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
19:00 - 22:57
-

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston I varapj.
kunnanvaltuuston II varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija (Leader Sepra) § 102, Teams

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltiaseksi.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
tarkastustapa

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 päättänyt, 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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
102 - 107
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 23.9.2020
Allekirjoitukset
Asko Laapas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 29.9.2020
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markus Tylli
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Leader Sepran rahoitus kaudelle 2021-27
79/07.073/2020
Khall 21.09.2020 § 102
Liite 1

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 6.500 eurolla vuodessa vuosina
2021 - 2027. Yhteensä rahoitus on 45.500 euroa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Palvelulupaus elinkeinotoimintaa harjoittaville
78/07.070/2020
Khall 21.09.2020 § 103

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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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 21.09.2020 § 104
Liite 2

Lausunto ja vastaukset
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 sosiaalija 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
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaiset lausunnon ja vastaukset.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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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 21.09.2020 § 105

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 21.09.2020 § 106

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Muut asiat / Ajankohtaista
Khall 21.09.2020 § 107

Ennen kokousta kunnanhallitus tutustui Salo-Miehikkälän
metsästysyhdistyksen Leader-rahoitteiseen harrastekeskukseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 103, 104, 105 106, 107
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 102
HLL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja
valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 102
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Miehikkälän kunnanhallitus
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä
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, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika xx pv, pykälät:
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.

Pöytäkirjan tarkastajat:

