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§§:t 119 - 120
Ympäristöpäällikkö,
§ 119
Haminan kaupunki

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
119 - 129
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 21.10.2020
Allekirjoitukset
Jukka Hallikainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 27.10.2020
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Kataikko

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 119

14/2020

4

19.10.2020

Ympäristöpalvelujen yhteistyösopimuksen päivittäminen
92/07.072/2020
Khall 19.10.2020 § 119
Liite 1

Sopimusluonnos
Lupavaliokunta 25.8.2020 § 80:
"Hamina on järjestänyt Virolahden ja Miehikkälän kunnille
ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut
isäntäkuntamallilla vuoden 2007 alusta lukien. Palvelusopimusta ja
kustannusten jakautumista on muutettu useaan kertaan, koska
säännökset ja palvelutarpeet ovat vuosien varrella muuttuneet. Viimeisin
päivitys on tehty 2017.
Palvelujen kustannuksia on jaettu eri tavoin käytön ja arvioitujen
resurssitarpeiden mukaan. Siksi kustannusten seuranta ja vuosittainen
tasauslaskutus ovat olleet tarkasta tiliöinnistä huolimatta työläitä. Nyt kun
on taas tarpeen päivittää sopimusta, mmm. eläinsuojeluvalvonnan osalta,
on tilaisuus myös muuttaa kustannusten jakoa yksinkertaisemmaksi.
Sopimuksen muutoksesta on keskusteltu lupavaliokunnan kokouksessa
18.5.2020. Luonnos on ollut lupavaliokunnan jäsenten, kuntajohtajien sekä
teknisen ja talousjohdon tutustuttavana. Teknisluonteisia muutoksia ovat
muuttuneet virkanimikkeet ja organisaatioyksiköiden nimet. Palveluihin on
lisätty koko Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluvalvonta, jonka Hamina
järjestää ja valtio korvaa.
Viime aikojen suuria muutoksia olivat kaupungineläinlääkärin viran
muuttaminen päätoimiseksi valvontaeläinlääkäriksi sekä yhteisen
eläinlääkärin viran muuttaminen Haminan viraksi. Aikaisemmin oli
muutettu Virolahden ja Miehikkälän ympäristötarkastajan virka
maa-ainesvalvonnan muutoksen vuoksi pelkästään
ympäristönsuojelutehtäviin. Virkaan sisältyneet terveysvalvonnan tehtävät
sovittiin hoidettavaksi maakuntahallintoa odotellessa ylimääräisellä
kesäterveystarkastajan viralla 3 kk/vuosi.
Viime vuonna aluehallintovirasto pyysi selvitystä terveysvalvonnan
resurssien riittävyydestä. Lupavaliokunta esitti aluehallintovirastolle, että
resurssia lisätään mm. Vaalimaalle rakennettujen ja rakentumassa olevien
elintarvikeliikkeiden takia. Maakuntahallinto ei toteutunut, joten lisäresurssi
on syytä kirjata sopimukseen. Esitetään lisäresussin nostamista 6 kk:een
vuodesta 2021 alkaen, mikä huomioidaan maksuosuuksissa.
Suurin muutos esitetään kustannusten jakoon. Tarkoitus on, että
kustannukset säilyvät keskimäärin ennallaan. Nykyisten monimutkaisten
jakoperusteiden tilalle esitetään prosenttipohjaista jakoa. Se perustuisi
ennakkomaksuissa talousarvioon ja tasauslaskuissa tilinpäätökseen.
Ehdotus maksuosuuksista perustuu kolmeen viimeiseen tilinpäätökseen.
Maksuosuuksia voisi tarkistaa toteutuman perusteella esimerkiksi kolmen
vuoden välein. Eri viranomaistehtävien maksuosuudet ovat erilaiset. Ne
kannattaa pitääkin erillään, siltä varalta, että jokin tehtävä siirtyisi muulla
tavalla hoidettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maksuosuuksiksi esitetään (%):
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta

Hamina 66
Hamina 81
Hamina 85

Virolahti 22 Miehikkälä 12
Virolahti 13 Miehikkälä 6 (v.-21-22)
Virolahti 10 Miehikkälä 5 (v.2020)

Eläinsuojeluvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Hamina maksaa kokonaan ja perii takaisin valtiolta
Kukin kunta kustantaa oman eläinlääkärinsä kaikki kulut
(yhteinen eläinlääkäri on jatkossa vain Haminan)

Suurin kustannus on eläinlääkintähuolto. Aiemmin se on kustannettu
käytännössä tasaosuuksin, mutta ehdotuksessa Haminan osuus kasvaa ja
muiden kuntien pienenee.
Haminan hallintosäännön 18 §:n mukaan valiokunnat päättävät
toimintaansa koskevista sopimuksista. Koska kyseessä on nyt
tavanomaista päivitystä suurempi muutos mm. maksuosuuksien osalta,
sopimus saatetaan kunnanhallitusten tai valtuuston hyväksyttäväksi
hallintosääntöjen mukaisesti.
Liitteenä on voimassa oleva yhteistyösopimus, ehdotus sopimuksen
muutokseksi ja laskelma kustannustenjaosta.
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, p. 040 5119819 ja
terveysinsinööri Maria Komi, p. 040 1991557.
Ympäristöpäällikön ehdotus: Lähetetään ympäristöpalvelujen
yhteistyösopimus kaupunginhallituksen ja kunnanhallitusten käsiteltäväksi.
Lupajaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin."
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski p. 050 389 2150 ja
kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan
päivitetyn ympäristöpalvelujen yhteistyösopimuksen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020
45/04.041.00/2019
Khall 19.10.2020 § 120
Liite 2

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020
Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen
asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta
määräajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Vuotta 2020 on hallinnut koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen
epävarmuus ja ennusteiden heilahtelu. Vuoden 2020 ensimmäisen
osavuosikatsauksen aikaan kunnan taloudellinen näkymä oli erittäin
synkkä. Etenkin eduskunnan kesäkuussa päättämä neljäs lisätalousarvio
sekä hallituksen syyskuun budjettiriihessä valmistelema kuntatalouden
uusi tukipaketti ovat kuitenkin muuttaneet Miehikkälän näkymää
olennaisesti.
Toteutumavertailun mukaan 31.8.2020 toimintatuottojen toteutumisaste on
45,74 % ja toimintakulujen toteutumisaste on 56,07 % verrattuna kuluvan
vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 60,84 %.
Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 66,95 %.
Viimeisimmän 10/2020 Kuntaliiton ennusteen mukaan vuoden 2020
verotulot 5,804 miljoonaa euroa tulisivat alittamaan noin 199 000 eurolla
budjetoidun.Valtionosuuksien toteutumisaste 68,30 %, mutta valtion
koronatukipakettien johdosta valtionosuuksien odotetaan kasvavan peräti
303 000 euroa suhteessa talousarvioon vuonna 2020.
Suurimmat epävarmuustekijät kustannuspuolella kuluvalla ja seuravalla
tilikaudella kohdistuvat Kymsoten mittavan alijäämän kattamiseen. Vuoden
2020 tilikauden päätteeksi Kymsoten kumulatiivinen alijäämä tulee
olemaan arviolta 28,3m euroa, jos koronatilanne ei Kymenlaakson
alueellamerkittävästi pahene. Miehikkälän tulee varautua tekemään
vähintään 200 000 - 350 000 euron pakollinen varaus vuoden 2020
tilinpäätökseen.
Vuosikate on elokuun lopussa noin 1,54 miljoonaa euroa. Suunnitelman
mukaisia poistoja on budjetoitu 922 000 euroa. Näillä näkymin valtion
poikkeuksellisen mittavien koronatukipakettien myötä Miehikkälän
tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen riippumatta Kymsoten
alijäämän kattamiseksi tehtävästä pakollisesta varauksesta.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela puh. 0401992146.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2020
valtuustolle tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 31.8.2020
45/04.041.00/2019
Khall 19.10.2020 § 121
Liite 3

Raportointilomakkeet 31.8.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto on 13.6.2016 kokouksessaan hyväksynyt
päivitetyn konserniohjeen sekä kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden
tietojenantolomakkeen. Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan talouden ja
toiminnan toteutumista kuvaavat tiedot kolme kertaa vuodessa
osavuosikatsauksien ja toimintakertomuksen käsittelyn aikataulujen
mukaisesti.
Konserniyhtiöiden valvontaan liittyen seuraavat tytäryhteisöt ovat
toimittaneet pyydetyt raportointitiedot:








Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti
Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Palvelutalo
Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot
Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma
Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästörinne
Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari
Asunto Oy Muurikkalanpuisto

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tytäryhteistöjen talouskatsaukset
31.8.2020 ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n
muuttamisesta
76/07.071/2020
Khall 19.10.2020 § 122

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta.
Lausuntoa pyydetään 30.10.2020 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi kuntalain talousarviota koskeva
sääntelyä taloussuunnitelman tasapainon sekä alijäämän kattamisen
osalta. Myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi.
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset alijäämän kattamiskaudesta
kuntarakenteen muutoksissa sekä säännökset kuntayhtymien
yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta. Myös kunnan hallintoa
koskevaan sääntelyyn ehdotetaan useita sisällöllisiä ja selkiyttäviä
muutoksia Varainsiirtoverolakia (931/1996) ehdotetaan muutettavaksi
siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava siirrettäessä kiinteistöjä tai
arvopapereita vastaanottavaan kuntayhtymään kuntayhtymien yhdistyessä
tai kuntayhtymän jakautuessa eikä siirrettäessä kiinteistöjä kuntien
yhdistyessä tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n
muuttamisesta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024
62/20.200/2020
SiHyltk § 48

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan
yhteinen lastensuojelulaissa (417/2007, 12 §) määritelty suunnitelma
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi. Kymenlaaksossa hyvinvointisuunnitelman laadintaan
velvoittavan lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu on sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymällä (Kymsote).
Hyvinvointisuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaikkien
Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti),
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote)
sekä järjestöjen, seurakuntien ja Poliisin ennalta estävän toiminnan
ryhmän kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaa on koottu vuoden 2019 ajan
erilaisissa monialaisissa työpajoissa sekä Teams -kirjoitusalustalla.
Lasten, nuorten ja perheiden ääni on tullut kuulluksi erilaisten
tutkimustietojen, haastattelujen, Lasten Parlamentin, Kymenlaakson
nuorisovaltuustojen edustajien sekä monialaisten lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen asiantuntijoiden kautta.
Hyvinvointisuunnitelman valtakunnallisena peilauspintana toimii Kohti
kansallista lapsistrategiaa 2040 - Lapsen aika -raportti, jonka Lapsen aika
-skenaariossa on saavutettu lapsi-, nuori- ja perhemyönteinen Suomi.
Asiakirja rakentuu yhteiselle tahtotilalle, arvostukselle, luottamukselle,
sitoutumiselle ja avoimelle dialogille.
Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille
2020-2024. Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma on strateginen asiakirja (osa I) - yhteinen
päätöksenteon selkäranka. Sen viestinä on "Vahvistamme yhdessä
luottamusta hyvään tulevaisuuteen ja tuemme Kymenlaakson kuntien,
sote- kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita sekä muita
viranomaisia yhteensovittavaan johtamiseen yhteisten tavoitteiden, niiden
toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin kautta."
Päätavoitteet




Lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointi lisääntyy.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat.
Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien monialainen
verkostotyö kehittyy ja jalkautuu.

Tavoitteita yhdistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
eriarvoistumisen estäminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
vahvistaminen. Meidän on tärkeä kuunnella lapsia, nuoria ja perheitä ja
edistää heidän elämässään mukana olevien toimijoiden kykyä toimia
yhdessä. Kymenlaaksoa rakennetaan lasten ja nuorten hyvinvointia
tukevaksi ja perhepoliittisten ratkaisujen edelläkävijäksi. Saamalla
työikäiset ja lapsiperheet jäämään tai muuttamaan alueelle, vahvistamme
omaa yhteistä tulevaisuuttamme. Vahvistamalla vaikuttavaksi todettuja
palveluita sekä luomalla kestävän ja kynnyksettömän palvelurakenteen,
lisäämme lapsiperheiden sekä nuorten aikuisten mahdollisuuksia elää
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hyvää arkea Kymenlaaksossa ja vahvistaa osaltaan maakunnan
vetovoimaisuutta.
Yhteisten tavoitteiden, niiden toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin
varmistamiseksi hyvinvointisuunnitelmaa täydennetään vuosittain kuntien,
kuntayhtymän, järjestöjen, seurakuntien ja muiden viranomaisten
yhteisesti määrittelemällä painotuksilla ja toimenpiteillä (osa II).
Hyvinvointiuunnitelma pitää sisällään indikaattoreita, joiden kautta
kuvataan kymenlaaksolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
nykytilaa ja sen kehittymistä seuraavien neljän vuoden aikana.
Hyvinvointisuunnitelma viedään hyväksyttäväksi Kymsoten hallitukseen ja
yhtymävaltuustoon, kuntien valtuustoihin sekä järjestöjen ja seurakuntien
omiin päätöksentekoprosesseihin.
Liite 1

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 I strategiaosa

Liite 2

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 II toimenpideosa
Lisätietoja antaa: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen,
auli.hyttinen@virolahti,fi, p. 050-3892 110 ja varhaiskasvatusjohtaja Outi
Silander, outi.silander@virolahti.fi, p. 040-5493 335.
Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050-3892 110.
Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040-5493 335

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman I strategiaosan ja Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman II toimenpideosan Virolahden ja
Miehikkälän kuntien osalta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma lähetetään Virolahden ja
Miehikkälän kunnanhallituksille ja edelleen -valtuustoille hyväksyttäväksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma lähetetään Virolahden ja
Miehikkälän kunnanhallituksille ja edelleen -valtuustoille hyväksyttäväksi.

Khall 19.10.2020 § 123
Liite 4

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 I strategiaosa

Liite 5

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 II toimenpideosa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kymenlaakson
maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2024.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntien virkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksen hakeminen
91/03.036.01/2020
Khall 19.10.2020 § 124

ELY-keskuksessa on auennut haettavaksi Kuntien lähivirkistysalueiden
kunnostus- ja kehittämisavustus.
Haku on avoinna marraskuun loppuun saakka. Hankkeen on oltava valmis
vuoden 2021 loppuun mennessä.
Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin tukipaketti,
jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea
talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu 10 miljoonaa euroa kunnille
valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistys- ja
viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.
Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille ensisijaisesti kohteisiin, jotka
sijaitsevat kuntien mailla ja ovat kuntien hallinnoimia. Tavoitteena on luoda
laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja lisätä
kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa.
Hankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja
rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden
palvelurakenteiden, kuten tulipaikkojen, lintutornien, huussien yms.
rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.
Avustusta myönnetään enintään 50 % toteutuneista ja hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Omavastuuosuudeksi käyvät vakituisen
henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset ja rakenteiden
materiaalikustannukset.
Haettavaksi ehdotettavan hankkeen alustava suunnitelma
Miehikkälän kunta hakee hanketta, jolla vahvistetaan kunnan
lähiliikuntapaikkojen verkostoa, tuetaan kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia ja tuetaan kylien tasa-arvoisuutta, elinvoimaisuutta,
kehittymistä ja yhteisöllisyyttä sekä täydennetään kunnan matkailun
toimintaympäristöä.
Hankkeessa jatketaan Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalueen kehittämistä
ja täydennetään alueen palveluita rakentamalla kuntoradan läheisyyteen
kuntoportaat.
Muurikkalan ja/ tai Salo-Miehikkälän kuntoradan/ seurantalon läheisyyteen
rakennetaan kuntoportaat ja tehdään luonto- ja ulkokuntosalin yhdistelmä.
Hankkeen suurin kokonaisuus sijaitsee Pitkäkoskella ja sen
rakentamisessa otetaan suurelta osin huomioon myös liikuntarajoitteiset.
Entisen koulun urheilukentän maastoon rakennetaan kuntoportaat ja
tehdään myös ulkokuntosali. Lisäksi tehdään esteetön 6-9 -väyläinen
frisbeegolf- rata ja joen rantamaisemaan lyhyt esteetön luontopolku
tulentekopaikkoineen ja huusseineen.
Hankkeen toimenpiteet tehdään kunnan oman työnä, palkkakustannukset
käyvät omarahoitusosuudeksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14/2020

19.10.2020

Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 000 euroa, sisältää
materiaalit, suunnittelun ja rakentamisen.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 ja
vt. matkailu- ja markkinointisihteeri Katri Kotasaari, puh. 040 199 1964.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää palata asiaan tarkemman hankesuunnitelman
valmistuttua.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Seudullisen kaupunkisuunnittelun yhteistyön jatkaminen
93/07.072/2020
Khall 19.10.2020 § 125

Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunta 8.9.2020:
"Esittelijä kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmä / pj. Markku Hannonen:
Kotkan - Haminan seudulla on ollut kuntien kaupunkiseutusuunnittelun
yhteistyöryhmä vuodesta 2008, joka on edistänyt seudullisen maankäytön,
asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelun yhteistyötä.
Vuodesta 2010 lähtien työhön on varattu erillinen budjetti, johon kaikki
seudun kunnat ovat osallistuneet asukaslukujen suhteella. Budjetti on ollut
osana seutubudjettia, ja sen suuruus on päätetty vuosittain. ajoittain osana
työn rahoitusta on ollut myös hankerahoitusta (mm. SELL-hanke vuosina
2015-2017). Työtä on toteuttanut kaupunkiseutusuunnittelu- työryhmä
KASSU, jossa on kaikkien kuntien maankäytön suunnittelun edustus sekä
Kymenlaakson liiton aluesuunnittelun sekä Cursor Oy:n edustus. Cursor
on toiminut koordinaattorina ja hallinnoijana.
Viime vuosien keskeisiä toiminnan tuloksia on seudun yhteinen näkemys
maankäytön kehittämisestä seudun strategisena vaiheyleiskaavana
(lainvoimainen kaava seudun muissa kunnissa paitsi Pyhtäällä). Vuonna
2020 toiminnan painopisteinä ovat olleet strategisen yleiskaavan pohjalta
tehtävä karttapohjainen yritysaluepalvelu sijoittuville yrityksille sekä seudun
asumisen kehittämisen toimenpiteiden valmistelu.
Vuoden 2020 jälkeen seutubudjetti lakkaa ja seudullista
kaupunkiseutusuunnittelutyötä ei ole määrätty kuntien ja Cursor Oy:n
palvelusopimukseen. Toiminnan jatkaminen nähdään kuitenkin
tarpeellisena myös vuoden 2020 jälkeen. Seudullisen maankäytön
suunnittelun yhteistyön rooli on nousemassa valtakunnallisella tasolla
vahvemmaksi MRL:n uudistusprosessin myötä.
KASSU-työryhmä ehdottaa seudullisen MAL-yhteistytön jatkamista vuonna
2021 samalla periaatteella kuin aiemmin ja sen rahoitusta samalla
rahoitustasolla kuin 2020: 0,6 €/as, vuosi. Yhteistyössä on kuntien lisäksi
Kymenlaakson Liiton sekä Cursor Oy:n edustus. Cursor toimii toiminnan
koordinaattorina ja hallinnoijana. Asiasta on tarkoitus tehdä erillinen
sopimus kuntien ja Cursor Oy:n kesken. Lisäksi KASSU-ryhmä ehdottaa,
että vuoden 2021 ja aikana laaditaan sopimus seudullisen MAL-yhteistyön
pitkäjänteisestä jatkumisesta.
Kokouksessa KASSU-työryhmän pj., Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen alustaa asiaa.
Ehdotus: Seutuneuvottelukunta kuuluu kaupunkisuunnittelujohtaja Markku
Hannosen esityksen ja päättää mahdollisesta suosituksesta kunnille.
Asian käsittely:
Seutuneuvottelukunta kuuluu kaupunkisuunnittelujohtaja Markku
Hannosen esityksen, jonka perusteella käytiin keskustelua.
Seutuneuvottelukunta päätti esittää lausuntonaan seudun kunnille, että
kaupunkiseutuneuvottelutyötä jatketaan vuonna 2021 samalla periaatteella

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kuin 2020 ja sen rahoitusta samalla periaatteella eli 0,6 €/asukas. Samalla
se ehdottaa, että vuoden 2021 aikana tehdään sopimus
kaupunkisuunnittelun pitkäjänteisestä jatkamisesta. "
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että kaupunkiseutuneuvontatyötä jatketaan
vuonna 2021 samalla periaatteella kuin 2020 ja sen rahoitusta samalla
periaatteella eli 0,60 €/asukas. Vuoden 2021 aikana tehdään sopimus
kaupunkiseutusuunnittelun pitkäjänteisestä jatkamisesta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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07.10.2020
19.10.2020

Tilusjärjestelyt puistopolun rakentamiseksi Miehikkälän kirkon koillispuolelle
84/44.441/2020
Kuteltk 07.10.2020 § 91
Miehikkälän kirkonkylän asemakaavassa on puistopolkuyhteys
Muurikkalantieltä kirkon koillispuolelta hautausmaan taakse ja siitä
edelleen Juoksumäelle. Eniten yhteyttä käyttävät hautausmaalle kävellen
kulkevat omaiset. Kaavakartta liitteenä 5.
Liite 5
Kulkuyhteyden järjestämiseksi Miehikkälän kunnan tulisi ostaa Haminan
seurakunnalta n. 200 m²:n maa-alue sekä yksityiseltä maanomistajalta
n. 380 m² maa-alue. Seurakunnan alueesta n. 50 neliötä on puistoalueen
ulkopuolella olevaa aluetta. Kaavan toteutuksen kannalta tilusjärjestely
tässä kohdin on tarkoituksenmukaista, niin seurakunnalle ei jäisi
kulkuyhteyden toiselle puolelle erillistä pientä palstaa. Kunta voi hankinnan
myötä käyttää maa-aluetta yksityisen kanssa tehtävässä maakaupassa
vaihtomaana. Näin muutoksilla saataisiin maanomistus myös selkeäksi ja
asemakaavan mukaiseksi.
Miehikkälän kunnan käyttämä hinta raakamaan hankinnassa on ollut 1
€/m².
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.
Ehdotus

Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Miehikkälän
kunnanhallitus tekee Haminan seurakunnalle ostotarjouksen liitekarttaan
merkitystä n. 200 m²:n maa-alueesta Miehikkälän kirkonkylässä.
Ostotarjouksen hintana käytetään yhtä euroa/ neliömetri. Oston
tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavan mukaisen puistopolun
rakentaminen seurakunnan hautausmaan taakse ja samalla toteuttaa
asemakaavaa. Puistopolku palvelee ennenkaikkea hautausmaalla kulkevia
omaisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 19.10.2020 § 126
Liite 6

Kaavakartta

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Peltojen vuokraus, Miehikkälä
83/44.442/2020
Kuteltk 07.10.2020 § 93
Miehikkälän kunnanhallitus päätti 20.9.2010 § 111, että peltojen
vuokrauksen kilpailutuksesta luovutaan. Päätöksen mukaan pellot pyritään
vuokraamaan naapuritilojen viljelijöille, jolloin maatalousliikenne taajaman
tuntumassa vähenee. Kilpailutuksella ei saavuteta merkittävää hintahyötyä
kunnalle.
Kunilan itäpuolella oleva n. 8,54 ha:n ja Honkakujan alapuolella oleva n.
1,32 ha:n pellot ovat päätöksestä lähtien olleet vuokralla yhdellä
naapuritilan viljelijällä. Vuokrahintana on ollut 200 €/ha.
Nykyinen vuokrasopimus umpeutuu kuluvan vuoden lopussa. Nykyinen
viljelijä on halukas jatkamaan vuokrausta seuraavan viiden vuoden ajan
200 €/ha vuokralla.
Miehikkälän hallintosäännössä ei ole erikseen määrätty kenen toimivaltaan
peltojen vuokraus kuuluu. Alle 5 vuoden vuokraus kuuluu kunnanjohtajalle,
jos valtuusto on vahvistanut vuokrauksen periaatteet. Peltojen osalta
vuokrauksen periaatteita ei ole erikseen vahvistettu. Peltojen
vuokrauksessa ei ole kysymys kunnan kannalta merkittävästä asiasta ja
siksi toimivalta kuuluisi Miehikkälän kunnanhallitukselle.
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.
Ehdotus

Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Kunilan itäpuolen
n. 8,54 ha:n ja Honkakujan alapuolen n. 1,32 ha:n pellot vuokrataan
1.1.2021-31.12.2025 peltojen nykyiselle vuokralaiselle kunnanhallituksen
20.9.2010 päättämien periaatteiden mukaisesti 200 €/ha.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 19.10.2020 § 127
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen
tarkennuksella, että vuokrahinta on 200 €/ha/vuosi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 19.10.2020 § 128

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 29.9.2020
- Kuntatekniikan lautakunta, 30.9.3030
- Lupajaosto, 30.9.2020
- Nuorisovaltuusto 10.7.2020
3. Saapuneet pöytäkirjat:
- Kouvolan kaupunki / Kymen jätelautakunta, 24.9.2020
- Haminan kaupunki / Lupavaliokunta, 29.9.2020
- Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / yhtymähallitus,
1.10.2020
4. Oikeusministeriön kirje 1.10.2020;
- Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö,
vaalikoulutus ym.
5. Valtiovarainministeriön muutospäätös 5.10.2020;
- Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020
6. Aluehallintoviraston kirje 7.10.2020:
- Vuoden 2021 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja valtionosuuspäätöksiin.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ajankohtaiset asiat
Khall 19.10.2020 § 129

Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff kertoo
ympäristöpalvelujen yhteistyöstä.

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: 119, 120 121, 122, 123, 124, 128, 129
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 125, 126, 127
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: 125, 126, 127
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:

