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Osallistujat
Läsnä

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

Poissa

Heinonen Jari
Paldan Katja

Muu

Rikkola Riitta
Ylönen Arto
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päätösvaltaisuus

Klo
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19:00 - 21:38

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston II varapj.
19:00 - 21:38
19:00 - 21:38

kunnanvaltuuston I varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

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 Sirpa Husun ja Matti
Astolan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
108 - 118
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 8.10.2020
Allekirjoitukset
Sirpa Husu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 13.10.2020
Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Matti Astola
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Metsänmyyntitarjouksen hyväksyminen
85/46.462/2020
Khall 05.10.2020 § 108
Liite 1

Tarjousvertailu
Kuluvan vuoden talousarviossa on merkitty metsänmyyntituloja 75.000 €.
Metsänhoitoyhdistys Kaakko on pyytänyt ostotarjouksen Miehikkälän
kunnan tiloilta Jokela 3:75 ja Metsä-Kauppila 4:117 tehdystä leimikosta,
Puumääräarvio on n.4100 m3.
Tarjouspyynnöt on toimitettu seuraaville ostajille:
- Metsäliitto Osuuskunta Metsä Group
- UPM-Kymmene Oyj
- Stora Enso Oyj
- Hakemestarit Oy
- Versowood Oy
Määräaikaan mennessä seuraavat ostajat ovat jättäneet tarjouksen:
- Metsäliitto Osuuskunta Metsä Group
- UPM-Kymmene Oyj
- Stora Enso Oyj
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n korkeimman
tarjouksen 111.566 €.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tommi Takasen valmennustuki vuodelle 2021
31/04.045/2015
Khall 05.10.2020 § 109
Liite 2

Sopimusluonnos
Suomen A-maajoukkueeseen kuuluva Skeet-ampuja Tommi Takanen on
syntynyt Miehikkälässä v. 1989. Hän urheilee Olympiakomitean tukemana
urheilijana, jota valmennetaan kohti Tokion 2021 Olympialaisia. Takasen
kotiratana on Miehikkälän ampumarata.
Tommi Takanen voitti vuoden 2020 Suomenmestaruuden Suomenennätystuloksella. Hän on urallaan voittanut yhteensä kolme miesten Suomen
Mestaruutta ja edustanut Suomea useissa arvokilpailuissa. Kansainväliseltä tasolta hän on ollut eri maailmancupeissa muutamaan otteeseen kymmenen parhaan joukossa.
Tommi Takasen tukemiseksi on paikallaan jatkaa mainossopimusta Suomen Ampumaurheiluliiton kanssa hänen valmennustuestaan sopimuskaudelle 1.1. - 31.12.2021. Yhteistyösopimuksen arvo on vuodessa 2.500 euroa, joka maksetaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön tilille.
Tukisäätiö maksaa tuen Tommi Takasen valmentautumisesta ja kilpailemisesta aiheutuneita kuluja vastaan. Vastikkeeksi Tommi Takanen on käytettävissä erikseen sovitulla tavalla kunnan mainos- ja PR-toiminnassa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suomen Ampumaurheiluliiton ja kunnan
sopimuksen Tommi Takasen valmennustuesta 1.1. - 31.12.2021.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n (Kymsote) talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelun tilanne ja linjaukset
89/07.072/2020
Khall 05.10.2020 § 110
Liite 3

Kymsoten hallituksen pöytäkirjan ote
Kymsote pyytää jäsenkuntien mahdolliset esitykset vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaan. Esityksiä pyydetään
13.10.2020 mennessä.
Kymsoten perussopimuksen 18 §:n mukaan "Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin."
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa Kymsoten talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman
2022-2023 periaatteista ja linjauksista, että jäsenkuntien kannalta olisi
oleellista avata suunniteltuja toimenpiteitä jo varhaisessa valmisteluvaiheessa.
Taloussuunnitelmakaudesta on todettu, että "Taloussuunnitelma on rakennettu niin, että jatketaan maltillisia hinnankorotuksia ja samaan aikaan hallitaan kustannuksia niin, että vuosittain toteutetaan 1-2% kustannussäästöt
toimintaa ja prosesseja parantamalla. Nämä säästöt tulee ensisijaisesti rakentaa osaksi kärkihankkeiden toteuttamisohjelmaa." Mitä edellä linjattu
tarkoittaa Miehikkälän kunnan alueella tarjottavien palveluiden osalta esim.
tulevaisuuden sote-keskus-kärkihankkeen osalta?
Koska Kymsote ei ole vieläkään esittänyt suunnitelmaa Miehikkälän terveysasemalla vuodesta 2021 lähtien tarjottavista palveluista, on esityksiä
Kymsoten talousarviosta vuodelle 2021 mahdotonta tehdä. Miehikkälän
kunnanhallitus ei tule hyväksymään, että palveluiden tasapäistämisen nimissä reuna-alueiden, tässä tapauksessa Miehikkälän terveysaseman palveluita leikattaisiin enemmän kuin olemme kuntaneuvotteluissa esittäneet.
Jos Kymsote haluaa toimia perussopimuksen 18 §:n mukaisesti, se edellyttää avointa ja yksityiskohtaista vuoropuhelua jäsenkunnan kanssa. Miehikkälän kunnanhallitus edellyttää konkretiaa kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa. Palvelusopimusten tulee sisältää tarkat tiedot lähipalveluista,
joita Kymsote Miehikkälän kunnan alueella tarjoaa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelma 2021 - 2023 ja talousarvio 2021
90/07.072/2020
Khall 05.10.2020 § 111
Liite 4

Tulossuunnitelma 2021 - 2023 ja talousarvio 2021
Maakuntahallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa alustavasti 24.8.2020 hyväksytystä Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelmasta 2021 - 2023 ja talousarviosta 2021.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelmasta 2021 - 2023 ja talousarviosta 2021, että maakuntaliiton tulisi sopeuttaa talouttaan jo vuoden 2021 osalta mm. Iitin lähdön vuoksi. Kohonneista jäsenmaksuosuuksista huolimatta talousarvio olisi reilusti alijäämäinen.
Kunnanhallitus huomauttaa myös liittoa siitä, että Miehikkälän kunta sekä
Kymenlaakson muutkin pienet kunnat tulisi huomioida tulossuunnitelmassa
nimeltä muussakin yhteydessä kuin jäsen maksuosuustaulukossa. Kymenlaakson maaseutualueet tulisi myös vahvemmin huomioida tulossuunnitelman sisällössä ja liiton tavoitteissa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kymenlaakson liiton perussopimus 1.1.2021 alkaen
79/07.072/2008
Khall 05.10.2020 § 112
Liite 5

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lausunto sopimuksesta henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä,
joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikennepalvelujen
kustannusten jakamisesta
87/09.096/2020
Khall 05.10.2020 § 113
Liite 6

Sopimusluonnos henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmässä ja joukkoliikennepalvelujen kustannusten jakamisesta
Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää kunnalta lausuntoa liitteenä olevasta
sopimuksesta sekä siihen kuuluvista liitteistä. Lausuntoa pyydetään
15.10.2020 mennessä.
Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja Miehikkälän kunta ovat tehneet vastaavan yhteistyösopimuksen keväällä 2014.
Päivitetyssä yhteistyösopimuksessa on huomioitu vuosien aikana tapahtuneet muutokset mm. säädöspohjassa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sopimusluonnoksesta seuraavaa:
1. Joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöhön liittyen
Kunnan kannalta on tärkeää, että ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena vastaa ja huolehtii joukkoliikenteen palvelutasosta huomioiden seudullisen kokonaisuuden ja lisäksi koordinoi tarvittavat muutokset yhdessä
kunnan kanssa, kuten sopimuksessa kuvataan.
2. Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiin liittyen
ELY:n koordinointivastuu säilyy ennallaan.
Uudessa sopimuksessa täsmentyy ja selkeytyy käyttöoikeussopimuksella
harjoitettavan liikenteen korvaukset. Kuntien seutulippuihin liittyneet subventiot liikenteenharjoittajalle loppuvat. Kunnalle jää maksettavaksi vain
kuukausittainen osuu liikennöintikorvauksesta liikennöitsijälle hankintasopimuksen mukaisesti.
Maksujärjestelmän muutos kesken kilpailutuskauden voi tarkoittaa liikennöitsijälle tarvetta hinnankorotukseen ennen nykyisten sopimusten päättymistä.
3. Kunnan osallistuminen joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksiin
Sopimus määrittää uutena asiana kunnan ja ELY:n välisen kustannustenjaon, kun ELY kilpailuttaa ja hankkii joukkoliikenteen reittiliikennettä. KaakPöytäkirjan tarkastajat:
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kois-Suomen ELY:n esitys kustannustenjaoksi on 80 % (ELY) ja 20 %
(kunta). Kunnan prosenttiosuus vaihtelee eri ELY-keskusten välillä.
Sopimusluonnoksessa on liitteenä rahoitussuunnitelma, jossa kuvataan tämän hetken käyttöoikeussopimusten kustannustenjako 2022 vuoden toukokuun loppuun. Kunnan 20 %:n osuus on kunnan kannalta kohtuullinen.
4. Matkustajapalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen
Uudessa sopimuksessa on kirjattu uutena asiana yhteistyö matkustajapalveluiden kehittämisestä ja tiedottamisesta. Kunta on valmis toimittamaan
tiedot sopimusliikenteestä omille nettisivuille ja vastaa katualueiden osalta
linja-autopysäkkitiedot Digiroad-järjestelmään. Lisäksi kunta on valmis toimittamaan avointa joukkoliikennettä koskevat sopimus- ja seurantatiedot
JUKU-järjestelmään.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Edustajan nimeäminen Sotek-säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021 - 2024
86/07.072/2020
Khall 05.10.2020 § 114

Sotek-säätiö pyytää kuntaa nimeämään 31.10.2020 mennessä
edustajansa Sotek-säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021-2024
Sotek-säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. Säätiön
hallintoneuvoston tarkoituksena on valvoa ja ohjata säätiön toimintaa sekä
käyttää päätösvaltaa säätiön säännöissä erikseen mainituissa asioissa.
Hallintoneuvoston jäsenpaikkojen määrä kaudelle 2021-2024:
- Kotkan kaupunki, 2 jäsentä
- Haminan kaupunki, 1 jäsen
- Miehikkälän kunta, 1 jäsen
- Virolahden kunta, 1 jäsen
- Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Kymsote, 1 jäsen
- Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, 1 jäsen
- Kotkan kehitysvammaisten Tuki ry, 1 jäsen
- Kotkan Korttelikotiyhdistys ry, 1 jäsen
- Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö ry, 1 jäsen
- Kotkan Yrittäjät ry, 1 jäsen
- Sininauhaliitto ry, 1 jäsen
Miehikkälän kunnan edustajana 31.12.2020 asti on Tarja Alastalo.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti nimetä Sotek-säätiön hallintoneuvostoon kaudelle
2021 - 2024 edustajaksi Tarja Alastalon.
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Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset
Khall 05.10.2020 § 115

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 30.9.2020:
Päätöstyyppi

§§

Kunnanjohtaja
Huomionosoitukset
Vuosiloma
Virkavapaus / työloma

6
37, 40
36, 38, 39, 41-43

Asuntosihteeri
Asukasvalinnat

17-19

Museonjohtaja
Henkilöstöasiat
Koulutus

13-14
12

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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Talous- ja työllisyyskatsaus
Khall 05.10.2020 § 116
Tuloslaskelma, elokuu
(ulkoiset tilit)
Toimintatuotot

Talousarvio Toteutuma
4 444 800

Poikkeama

Tot - %

2 652 954,04

1 791 845,96

59,69

Toimintakulut

-17 137 300 - 10 374 815,32

- 6 762 484,68

60,54

Toimintakate

-12 692 500

- 7 721 861,28

- 4 970 638,72

60,84

962 500

1 539 615,54

- 577 115,54

159,96

40 400

1 539 615,54

Vuosikate
Tilikauden tulos

Verojen
maksuerittely
elokuu

- 1 499 215,54 3 810,93

Valittu
Muutos OikaisuKalenteriMuutos % Oikaisukuukausi
%
korko
vuoden alusta
korko

Kunnallisvero 285 613,77

- 1,87

0

3 178 644,20

- 30,77

Yhteisövero

61 298,03

3,02

0

638 286,46

- 19,80

Kiinteistövero

68 518,75

980,69

0

202 320,94

- 59,10

Vähennykset

30 360,80

Maksettava
määrä

385 069,75

0

Asukasluku 2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)

1844
1840

Heinäkuu
Elokuu

Työllisyyskatsaus

Miehikkälä
Kotka-Haminan seutukunta
Koko maa

Heinäkuu
2020
Työttömät
työnhakija

Elokuu
2020
Työttömät
työnhakijat
89

Heinäkuu
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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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05.10.2020

Ilmoitusasiat
Khall 05.10.2020 § 117

1. Kiinteistönluovutusilmoitus, 3 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Miehikkälän nuorisovaltuusto, 7.9.2020
3. Saapuneet pöytäkirjanotteet:
- Kotkan kaupunki, Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta 11.9.2020
§ 27 ote; Miehikkälän kunnanhallituksen oikaisuvaatimus Kymenlaakson
pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen 2021 - 2024, johtokunnan päätös
5.8.2020
- Pyhtään kunnanhallitus 21.9.2020 § 154 ote; Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen
- Haminan kaupunginvaltuusto 22.9.2020 § 40 ote; Ympäristöpalvelujen
yhteistyösopimuksen päivittäminen
4. Kymenlaakson pelastuslaitos 14.9.2020; Kymenlaakson pelastuslaitoksen talousarvio 2021
5. Cursor konserni, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, Johdon raportti 01-06.2020
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 118

13/2020

05.10.2020

Ajankohtaiset asiat
Khall 05.10.2020 § 118

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuuston iltakoulu pidetään 2.11.2020 klo 18.00 koulukeskuksessa.
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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: 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 108, 109, 114
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: 108, 109, 114
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:

