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Osallistujat
Läsnä

Muu

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

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

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto

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

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston I varapj.
kunnanvaltuuston II varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

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 Jukka Hallikaisen ja
Leena Kataikon.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
96 - 101
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 9.9.2020
Allekirjoitukset
Jukka Hallikainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 15.9.2020
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Kataikko
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain
muuttamisesta
74/07.071/2020
Khall 07.09.2020 § 96

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta. Lausuntoa
pyydetään 11.9.2020 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain (1698/2009) muuttamista. Lakiin
lisättäisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea
koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien
valtionosuuden menestysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä
olisi valtioneuvoston harkinnassa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain
muuttamisesta. Kunnanhallitus pitää ehdotettuja muutoksia
kuntarakennelakiin perusteltuina ja kannatettavina.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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26.08.2020
07.09.2020

Sähköisen tallennuksen projektityön käynnistäminen, Miehikkälä
67/11.110/2020
MLupaj § 24

Kunnan eri arkistoihin on arkistoitu asiakirjoja kuten
rakennuslupapiirustuksia, loppukatselmuspöytäkirjoja ja niin edelleen, joita
tarvitaan viranomaistyöskentelyssä tai niitä pyydetään toimittamaan
asiakkaille esim. omistajanvaihdosta varten.
Päätearkistot sijaitsevat Miehikkälässä Kunilassa ja Virolahdella entisellä
kunnantalolla.

.
Usein asiapapereita tarvitaan nopealla aikataululla ja rakennusvalvonnalla
on käytössä käsikortisto, jossa tiedot eri hankkeista on tallennettu
luvanhakijan nimellä.
Rakennusten omistussuhteet ovat ajan saatossa muuttuneet ja niiden
uusilla omistajilla ei ole tiedossa, kuka aikanaan on hakenut rakennusluvan, niin sen etsiminen arkistosta kestää.
Kyseisiä asiapapereita täytyy noutaa, kopioida tai skannata pdf-muotoon,
jotka sitten voidaan lähettää sähköisesti esimerkiksi kiinteistönvälittäjille,
ulosottoviranomaisille, rakennuksen omistajille peruskorjauksen
tai laajentamisen suunnitteluun.
Nyt skannauksen yhteydessä asiapapereille voidaan antaa etsimisen
helpottamiseksi muitakin hakusanoja (metatietoja) ja rakennusvalvonnan
etsimiseen ja noutamiseen kohdistuneet resurssit voivat vapautua
varsinaiseen työskentelyyn.
Kyseinen sähköinen tallennus on myös yksi vaihe sähköiseen arkistointiin
siirtymiselle myöhemmin.
Teknisellä toimella on kyseiseen sähköiseen tallennukseen tarvittava
skanneri, mutta rakennusvalvonnalla ei ole henkilöresursseja kyseisen
toiminnan käynnistämiseksi.
Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen puh. 050-3892 152.
Rakennustarkastajan päätösehdotus
Kuntatekniikan lupajaosto anoo Miehikkälän kunnanhallitukselta lupaa
siirtää elinkeinopalvelujen talousarviosta lupajaostolle yhden
toimistosihteerin neljän kuukauden palkkaa vastaava summa, jotta
tallennusprojekti voidaan aloittaa 1.9.2020.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 07.09.2020 § 97

Tallennusprojekti voidaan aloittaa vasta 1.10.2020.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lupajaoston esityksen ja
esittää valtuustolle, että elinkeinopalvelujen talousarviosta (kp 1600)
siirretään lupajaostolle (kp 5910) yhden toimistosihteerin kolmen
kuukauden palkkaa vastaavan summan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 24
§ 97

26.08.2020
07.09.2020

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Talous- ja työllisyyskatsaus
Khall 07.09.2020 § 98
Tuloslaskelma, Heinäkuu Talousarvio Toteutuma
(ulkoiset tilit)
Toimintatuotot

Poikkeama

Tot - %

4 444 800

2 314 005,99

2 130 794,01

52,06

Toimintakulut

-17 137 300

9 154 405,84

7 982 894,16

53,42

Toimintakate

-12 692 500

6 840 399,85

5 852 100,15

53,89

962 500

1 303 100,74

340 600,74

135,39

40 400

1 303 100,74

Vuosikate
Tilikauden tulos

Verojen
maksuerittely
Heinäkuu

1 262 700,74 3 225,50

Valittu
Muutos OikaisuKalenteriMuutos % Oikaisukuukausi
%
korko
vuoden alusta
korko

Kunnallisvero 423 034,53

6,01

0

2 893 030,43

-36,99

153 443,54

153,27

0

576 988,43

-27,50

Kiinteistövero 118 934,11 8511,55

0

133 802,19

Yhteisövero

Vähennykset
Maksettava
määrä

60 452,60
634 959,58

0

Asukasluku 2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)

1846
1844

Kesäkuu
Heinäkuu

Työllisyyskatsaus

Miehikkälä
Kotka-Haminan seutukunta
Koko maa

Kesäkuu
2020
Työttömät
työnhakija

Heinäkuu
2020
Työttömät
työnhakijat
106

Kesäkuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta
70
14,0

Heinäkuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta
11,8

6 260

4 956

17,0

15,9

416 873

268 926

15,8

14,7

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset
Khall 07.09.2020 § 99

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 31.8.2020:
Päätöstyyppi

§§

Kunnanjohtaja
Vuosiloma
Viran / toimen täyttölupa
Yleinen päätös

34, 35
33
18, 19

Museonjohtaja
Henkilöstöasiat
Virkavapaus/työloma

11

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 07.09.2020 § 100

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat ja pöytäkirjan otteet:
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.8.2020
- Kuntatekniikan lautakunta 26.8.2020
- Lupajaosto 26.8.2020
- Nuorisovaltuustot 6.7.2020 ja 10.8.2020
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan ote 14.8.2020 § 41:
Miehikkälän ja Virolahden hyvinvoinnin kuntakorttien hyväksyminen
- Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 24.8.2020 § 134:
Otto-oikeuden käyttäminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemiin
päätöksiin
3. Saapuneet pöytäkirjat:
- Miehikkälän Biolämpö Oy:n hallituksen pöytäkirja 3.3.2020
- Koskipirtin - Korvenmäen yksityistien tiekunta 8.8.2020
- Haminan lupavaliokunnan pöytäkirjan otteet 25.8.2020:
§ 78 Käyttösuunnitelma 31.7.2020
§ 79 Lupavaliokunnan toimintasäännön hyväksyminen
§ 80 Ympäristöpalvelujen yhteistyösopimuksen päivittäminen
§ 85 Lausunto Suomen metsäkeskuksen Kaakkois-Suomen alueellisen
metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta
4. Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirje 21.8.2020:
- Tiedoksianto hallinto-oikeuteen 25.2.2020 Kotkan kaupungilta
saapuneen vastaselityksen sekä 9.3.2020 Haminan kaupungilta ja
10.3.2020 Pyhtään kunnalta saapuneet ilmoitukset vastaselityksen
johdosta.
- Tiedoksianto hallinto-oikeuteen 31.8.2020 Virolahden kunnanhallitukselta
saapunut vastaselitys
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ajankohtaiset asiat
Khall 07.09.2020 § 101

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin:
1. Kymsote
2. Valtionosuuslaskelmat ja verotuloennuste
3. Sote-maakuntakierros 26.8.2020
4. Katsaus sote-lakiluonnokseen

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
________
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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: 96, 98, 99, 100, 101
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 97
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: 97
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:

