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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 19:00 - 20:45 puheenjohtaja

Husu Sirpa 19:00 - 20:45 varapuheenjohtaja
Astola Matti 19:00 - 20:45 jäsen
Hallikainen Jukka 19:00 - 20:45 jäsen
Kataikko Leena 19:00 - 20:45 jäsen
Laapas Asko 19:00 - 20:45 jäsen
Tylli Markus 19:00 - 20:45 jäsen

Poissa Paldan Katja kunnanvaltuuston II varapj.

Muu Heinonen Jari 19:00 - 20:45 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 19:00 - 20:45 kunnanvaltuuston I varapj.
Ylönen Arto 19:00 - 20:45 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Koskela Otto 19:00 - 20:45 hallintojohtaja

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

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokous kutsun an taa
pu heen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen johtaja. Kokous-
kutsussa 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 päätösval tai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut sutuksi ja pää tösval-
tiaseksi.

_________________________________________________________________________________

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 Matti Astolan ja Sirpa

  Husun.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Käsitellyt asiat

90 - 95

Pöytäkirjan tarkastus

  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkir-
jan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

  Miehikkälä, 26.8.2020

Allekirjoitukset

  Matti Astola   Sirpa Husu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 1.9.2020

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 90 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2021 ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeen hyväksyminen

62/04.041.00/2020

Khall 24.08.2020 § 90

Liite 1 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman
laadintaohjeet

 Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan on laadittava talousarvio ja
-suunnitelma siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja
talouden tavoitteet.

 Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa. Toimielinten määrärahat sisältyvät talousarvion
käyttötalousosaan. Siinä valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet (määrä,
laatu- ja taloudellisuustavoitteet) sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

 Palvelutoiminta järjestetään Miehikkälän ja Virolahden kunnan kesken
siten, että Miehikkälä järjestää molemmille kunnille tekniset- ja
ympäristöpalvelut ja Virolahti sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut. Toimialojen kaikki tulot ja menot budjetoidaan
toiminnan järjestävän kunnan talousarvioon, ja palvelun ostava kunta
budjetoi oman maksuosuutensa.

 Hallintojohtaja on valmistellut vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021
-2023 taloussuunnitelman laadintaohjeen ja esittää kunnanhallitukselle
laadintaohjeen hyväksymistä. 

 Lisäksi hallintojohtaja esittää kunnanhallitukselle, että toimielin/
lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2021 ei laadita, vaan
toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja
ohjeita. Mikäli toimielimen/lautakunnan menomäärärahaesitys on
laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella
menotarpeet yksilöidysti.

 Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää

 1)  antaa toimielimille talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023
laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja

 2) että toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2021 ei laadita,
vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja
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Miehikkälän kunnanhallitus § 90 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 ohjeita. Mikäli toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on
laadintaohjetta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella
menotarpeet yksilöidysti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 61 04.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 91 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikaisuvaatimus Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 2021 - 2024

45/07.072/2020

Khall 04.05.2020 § 61

Liite 4  Palvelutasopäätösehdotus

 Kymenlaakson pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa
palvelutasopäätösehdotuksesta 15.5.2020 mennessä.

 Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen
palvelutasosta ja 20 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää
palvelutasosta kuntia kuultuaan.

 Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä
aiheutuneet riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät
voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee
myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Sisäministeriö on
antanut palvelutasopäätöksen laadintaan koskevan ohjeen. Pelastuslaitos
on noudattanut ko. ohjetta laatiessaan palvelutasopäätösehdotuksen.

 Palvelutasopäätösehdotus koostuu varsinaisista palvelutasopäätöksen
perusteista ja päätösosastosta. Varsinaisessa päätösosassa on todettu
nykytila, tavoitetila/keskitystarve/mahdolliset kustannusvaikutukset ja
varsinainen päätös palvelutasosta. Palvelutasopäätöksen perusteissa on
tarkasteltu toimintaympäristöä, riskejä ja tapahtuneista onnettomuuksia.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan seuraavaa:

 Palvelutasopäätösehdotus on kokonaisuutena hyvin valmisteltu ja siinä on
hyvin huomioitu Kymenlaakson pelastuslaitoksen strategia vuosille
2020-2023. Kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksy ehdotuksessa esitettyä
Miehikkälä-Virolahti alueen P41-ryhmänjohtajapäivystysjärjestelmän
lopettamista 1.1.2021 lähtien.

 Palvelutasopäätösehdotuksessa P41-ryhmänjohtajapäivystysjärjestelmän
lopettamisen vaikutuksia Miehikkälä-Virolahti alueen päivystyskäytöntöihin
ja onnettumuustilanteiden johtamiskapasiteettiin ei oltu avattu.
Järjestelmän lopettamista on perusteltu ainoastaan sillä, että säästyneillä
kustannuksilla kompensoidaan Miehikkälä-Virolahti -alueella toimivan
monitoimiyksikön kustannuksia. Kaakonkulman alueen onnettomuuksien
johtamisessa tulee turvata paikallisen tuntemuksen lisäksi se, että
tilannejohtamisen ammattilainen saapuu onnettumuuspaikalle riittävän
nopealla vasteajalla. Tämän osalta P41-järjestely on ollut onnistunut.

 Kuntien pelastustoimi nojaa vahvasti vapaaehtoisiin sopimuspalokuntiin.
Nyt epäselväksi jää se, että kuka johtaa onnettomuuspaikalla
sopimuspalokuntien pelastustoimintaa, jos P41-järjestelmä lopetetaan.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 61 04.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 91 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus katsoo, että nyt vaikutusarvioinnin puuttuessa,
päivystysjärjestelmän lopettaminen heikentää kunnan pelastustoimen
palvelukykyä eikä sillä perusteella voi esitettyä muutosta hyväksyä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 24.08.2020 § 91

Liite 2 Kympen vastaus Miehikkälän lausuntoon

 Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan
5.8.2020 Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastustoimen
palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2024. Pelastuslaitos on
antanut Miehikkälän kunnan lausuntoon palvelutasopäätösehdotuksesta
liitteenä 2 olevan vastauksen.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus jättää oikaisuvaatimuksen Kymenlaakson pelastuslaitoksen
johtokunnan 5.8.2020 tekemästä palvelutasopäätöksestä (§ 21)
P41-ryhmänjohtajapäivystyksen osalta alla esitellyin perustein.

 Miehikkälän kunnanhallitus on ilmoittanut lausunnossaan, ettei se hyväksy
ehdotuksessa esitettyä Miehikkälä-Virolahti alueen
P41-ryhmänjohtajapäivystysjärjestelmän lopettamista 1.1.2021 lähtien.

 Lausunnon vastauksessa Kympe on perustellut P41 -ryhmien lopettamista
kustannustehokkuudella sekä muilla haasteilla, joita ovat: Valtakunnassa
tapahtuvat varallaolojärjestelmien muutokset sekä Mi-Vi-alueella saatavilla
olevien pätevien päivystäjien määrä.

 Kympen vastauksessa oli kuvattu pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää
sekä pelastustehtävien johtamista Miehikkälä - Virolahti alueella 2021.
Kympe vastauksessa kiinnitti huomiota, että Miehikkälä-Virolahti alueen
pelastustehtävien johtamisen yhteydessä oli esitetty, että: "Pelastuslaitos
selvittää mahdollisuutta hyödyntää Mi-VI-alueella virka-aikana liikkuvien
viranhaltioiden käytön tehostamista osallistua pelastustehtäville.
Virka-aikana tilastollisesti on eniten pelastustehtäviä." Arviomme mukaan
edellä kuvattu ei paikkaa niitä heikennyksiä, joita uuteen toimintamalliin
liittyy pelastustehtävien tilannejohtamisen osalta.

 Lisäksi Kympen vastauksessa oli todettu, että keskisuuren onnettomuuden
tilannepaikan johtajana toimii ensimmäisen pelastusyksikön ryhmänjohtaja
tai monitoimiyksikön palomies. Onnettomuuden pelastustoiminnan johtajan
toimii Kotkan päivystysalueen päivystävä palomestari. Näkemyksemme
mukaan tämä tarkoittaa, että ensimmäisenä onnettomuuspaikalle
saapunut yksikkö (usein vapaapalokunta tai monitoimiyksikkö) ja sen
vetäjä voi joutua pidemmänkin aikaa ottamaan vastuun tilannepaikan
johtamisesta, varsinkin kun huomioidaan että Kympen alueella voi olla
samanaikaisesti useampia päällekkäisiä hälytystehtäviä.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 61 04.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 91 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 P41 -ryhmänjohtajapäivystysjärjestelmän lopettaminen ja korvaaminen
palvelutasopäätöksen mukaisella mallilla, heikentäisi Miehikkälä-Virolahti
alueen pelastustoimen palvelukykyä ja tätä kautta heikentäisi myös
kuntalaisten turvallisuutta. Pelastustoimen palvelutasoa ei voida heikentää
nykyisestä ja varsinkaan tilanteessa, jossa Vaalimaan
ostosmatkailualueen kehittyessä Vaalimaalle rakennetaan mittavasti lisää
kerrosneliötä.

 Miehikkälä-Virolahti alueen onnettomuuksien johtamisessa tulee turvata
paikallisen tuntemuksen lisäksi se, että tilannejohtamisen ammattilainen
saapuu onnettomuuspaikalle riittävän nopealla vasteajalla. Korvaavassa
mallissa vasteajat tilannejohtamisen ammattilaisen paikalle saapumisessa
kasvavat olennaisesti.

 Onkin syytä tarkastella, että onko 5.8.2020 tehty palvelutasopäätös P41
-ryhmänjohtajapäivystyksen korvaamisen osalta, jossa uusi johtamismalli
on palvelukyvyltään monin osin heikompi, pelastuslain 28 §:n 1 mom.
mukainen? Kyseisessä lainkohdassa todetaan "Pelastustoimen
palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta
poikkeusoloissa." Miehikkälä-Virolahti alueen erityispiirteinä ovat uusi E18
moottoritie, Vaalimaan raja-asema ja rajaliikenne, Vaalimaan
ostosmatkailualue sekä tien 387 kasvat liikennemäärät.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 62 24.06.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto ympäristömääräysluonnoksesta

50/12.120/2020, 56/12.120/2020

Kuteltk 24.06.2020 § 62
 Haminan lupavaliokunta pyytää 31.8.2020 mennessä lausuntoa

ympäristönsuojelulain (527/2014) §:n 202 mukaisten kunnan
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. Määräykset tulevat
koskemaan Haminan kaupunkia, sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntia.

 Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella ei ole ennestään ympäristön-
suojelulain 202 §:n tarkoittamia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

 Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä on valmisteltu viranhaltijatyönä
 ja päätetty asettaa nähtäville lupavaliokunnan kokouksessa
 19.5.2020 §:ssä 52.

 Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on ehkäistä ympäristön
 pilaantumista ja helpottaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemista
 paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
 Ympäristönsuojelumääräykset ovat yleisiä määräyksiä, jotka antaa kunta,

joten ne viedään Haminan kaupunginvaltuuston sekä Virolahden ja
Miehikkälän kunnanvaltuustojen päätettäväksi.

Liite 1 Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen liitteenä 1.

 2. kohdassa on jätevesien käsittelylle annettuja määräyksiä mm.
puhdistamisen osalta. Määräyksissä ei ole kuitenkaan otettu kantaa miten
jätevesien käsittelyn toimivuutta pitää tarkkailla. Tarkkailu voisi olla
esimerkiksi niin, että puhdistuslaitteen omistajan on viiden vuoden välein
otettava näyte, jolla varmistetaan puhdistusjärjestelmän toimivuus.
Imeyttämöstä on vaikea näytettä saada, mutta maasuodattamosta ja
pienpuhdistamoista näytteenotto onnistuu.

 Saariin on kategorisesti kielletty vesikäymälöiden rakentaminen, jos
saareen ei ole tieyhteyttä tai mahdollisuutta säännölliseen lietteen-
tyhjennykseen. Nykyinen suuntaporaustekniikka helpottaa ainakin
mantereen lähellä olevien saarien viemäröintiä viemäriverkostoon tai
vaihtoehtoisesti mantereelle rakennettavaan puhdistusjärjestelmään.
Rajoitusta tulisi muuttaa niin, että mantereelle viemäröinnillä sallitaan
vesikäymälöiden rakentaminen.

 Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää kunnan
puhevaltaa.

 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
kunnanhallitukset toteavat lausunnoissaan ympäristönsuojelu-

 määräyksistä, että:
 - jätevesien maasuodattamojen ja pienpuhdistamoiden omistajien tulee

varmistaa puhdistusjärjestelmien asianmukainen toiminta vähintään viiden
vuoden välein tehtävällä puhdistetun jäteveden näyteanalyysillä

 - saariin esitettyä vesikäymälöiden rakentamisrajoitusta tulisi lieventää, jos
vesikäymälä voidaan viemäröidä mantereelle.



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2020 10

Kuntatekniikan lautakunta § 62 24.06.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muutosehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
ympäristömääräysten luonnokseen esitetään seuraavat muutokset:

 - kahta asuntoa suurempien kiinteistöjen jätevesien maasuodattamojen ja
pienpuhdistamoiden omistajien tulee varmistaa puhdistusjärjestelmien
asianmukainen toiminta vähintään 10 vuoden välein tehtävällä puhdistetun
jäteveden näyteanalyysillä

 - saariin esitettyä vesikäymälöiden rakentamisrajoitusta tulisi lieventää, jos
vesikäymälä voidaan viemäröidä mantereelle.

 Jätevesien (mustat jätevedet) käsittely ranta-alueilla:
 - wc-vesiä ei saa johtaa maaperään käsiteltäväksi 100 metriä lähempänä

vesistöä.
 Rakennusten mustien jätevesien käsittely:

 oma viemäröinti (kaksoisviemäröinti) niiden johtamiseksi
umpisäiliöön tai

 johtaminen 100 metriä kauemmas vesistöstä tai
 jätevesien johtaminen pienpuhdistamoon (jätevedenpuhdistamo) tai

viemäriverkostoon.

 - rivi 111 valtaoja, rajaus yli 3 metriä leveä
 - rivi 231 laitumen rajaus 10 m poistettava. Koska viljelijöiden tuki käsittää
 aina koko peltolohkon, ei voi jättää 10 m kaistaa viljelemättä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 24.08.2020 § 92

Liite 3 Ympäristönsuojelumääräysluonnos perusteluineen

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää lausuntonaan kuntatekniikan lautakunnan
ehdotuksen mukaiset muutokset ympäristönsuojelumääräyksiin. Lisäksi
selvyyden vuoksi Määritelmät-osioon olisi syytä lisätä ulkotarhojen
määritelmä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 93 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto Kaakkois-Suomen alueellisesta metsäohjelmasta 2021 - 2025

69/07.073/2020

Khall 24.08.2020 § 93 Suomen metsäkeskus pyytää lausuntoa 28.8.2020 mennessä
Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021 - 2025 luonnoksesta.
Luonnos on laadittu laajassa yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueellisen
metsäneuvoston johdolla.

 Kaakkois-Suomen metsäohjelman tavoitteena on edistää Kymenlaakson ja
Etelä-Karjalan maakuntien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Puuhun ja
muihin metsän aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä palveluihin
perustuvaa hyvinvointia tavoitellaan yhä monipuolisemmin. Samalla
halutaan turvata metsien luontoarvot sekä puhtaat vedet. Metsät ja puu
tarjoavat mahdollisuuksia myös ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta
myös ilmastonmuutokseen varautuminen on välttämätöntä.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä pääosin ole
huomautettavaa Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman
luonnoksesta vuosille 2021 - 2025.

Päätös Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä pääosin ole
huomautettavaa Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman
luonnoksesta vuosille 2021-2025. Kunnanhallitus kuitenkin katsoo, että
metsäohjelmassa tulee huomioida valtion alemman tieverkon teiden
kunnossapito, sillä ne yhdessä yksityistieverkon kanssa muodostavat
puukuljetusverkoston kokonaisuuden.
__________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 94 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 24.08.2020 § 94 1. Kiinteistönluovutusilmoitus 7 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.7.2020 ja 3.8.2020

 3. Saapuneet pöytäkirjat:

 4. SEB Varainhoito Suomi Oy
 - Omaisuusluettelo 1.7. - 31.7.2020

 5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 18.8.2020
avustuksen myöntämisestä liikenteen palveluihin.

 6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 14.8.2020:
 - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suunnitelma julkisen henkilöliikenteen

palvelujen ostoon ja kehittämiseen saadun määrärahan käytöstä vuodelle
2020

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 95 24.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat / Miehikkälän koulujen perusopetuksen opetushenkilöstön lomautukset

33/02.020.03/2020

Khall 24.08.2020 § 95 Miehikkälän koulujen perusopetuksen opetushenkilöstön lomautusajaksi
  kunnanhallitus on kokouksessaan (Khall 4.5.2020 § 54) päättänyt 4
  päivää. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli kokouksessaan SiHyltk
  14.8.2020 § 42-45) lomautuspäätöksiin liittyviä oikaisuvaatimuksia (4
  opettajaa). Lautakunta hyväksyi kaikki oikaisuvaatimukset ja kumosi
  sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttisen 17.7. tekemät 
  lomautuspäätökset.

Oikaisuvaatimusten hyväksyminen muutti alkuperäistä perusopetuksen
opetushenkilöstön lomautussuunnitelmaa niin, että lomautusten läpivienti
voisi asettaa Miehikkälän koulujen opettajat eriarvoiseen asemaan ja
mahdollisesti vaarantaa oppilasturvallisuuden Miehikkälän kouluissa.
Alkuperäisessä suunnitelmassa lomautukset oli suunniteltu toteutettavaksi
porrastetusti. Nyt lomautukset ajoittuisivat samaan viikonvaihteeseen
(28.-31.8.).

Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

   Kunnanhallitus päättää peruuttaa Miehikkälän koulujen perusopetuksen
  opetushenkilöstön lomautukset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL  136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
 koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 90, 91, 92, 93 ,94

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 95

 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: 95
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, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaa timus 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 muu tosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava 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. Valituskirjel mään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu 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.


