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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 19:00 - 22:18 puheenjohtaja

Husu Sirpa 19:00 - 22:18 varapuheenjohtaja
Astola Matti 19:00 - 22:18 jäsen
Hallikainen Jukka 19:00 - 22:18 jäsen
Kataikko Leena 19:00 - 22:18 jäsen
Laapas Asko 19:00 - 22:18 jäsen
Tylli Markus 19:00 - 22:18 jäsen
Koskela Otto 19:00 - 19:50 hallintojohtaja § 130 - 132

Poissa Paldan Katja kunnanvaltuuston II varapj.

Muu Heinonen Jari 19:00 - 22:18 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 19:00 - 22:18 kunnanvaltuuston I varapj.
Ylönen Arto 19:00 - 22:18 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

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 Asko Laapaksen ja

  Markus Tyllin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Käsitellyt asiat

130 - 144

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 11.11.2020

Allekirjoitukset

  Asko Laapas   Markus Tylli

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 17.11.2020

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän tarkastuslautakunta § 9 13.05.2020
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 16 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 130 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus vuodelta 2019 / yleishallinnon ja lautakuntien raportointi

21/04.041.01/2020

Tarkltk 13.05.2020 § 9
Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen

 laadinnan.

 Arviointikertomusluonnos toimitetaan erikseen ennen kokousta.

Ehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointikertomusta ja jatkaa
valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 27.05.2020 § 16

Kuntalain 121 § :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 13.5.2020 kokouksessa
ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa. Arviointikertomusluonnos
on toimitettu jäsenille 14.5.2020.

Ehdotus                    Tarkastuslautakunta päättää
 hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen,
 luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi
 esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja

lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet
kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan
vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  __________

Khall 09.11.2020 § 130 Toimialat ovat antaneet seuraavat raportit arviointikertomuksesta:

Kunnan talous:

 Arviointikertomuksen laatimisen jälkeen valtio on kompensoinut kunnalle
aiheutuvia kustannuksia ja menetyksiä tukipakettien avulla. Tukitoimista
huolimatta toimintamenojen kasvu on syytä pitää maltillisena, kuten
tarkastuslautakunta esittää.

 Asukaslukuperusteiset tunnusluvut tullaan laskemaan vuoden lopun
ennakkoväkiluvun mukaisesti.
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Miehikkälän tarkastuslautakunta § 9 13.05.2020
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 16 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 130 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toteutuminen:

 Talousarviotavoitteet pyritään kytkemään tiiviimmin ja selkeämmin
kuntastrategian tavoitteisiin ja asettamaan niille soveltuvia mittareita.

Yleishallinto:

 Haavoittuvaisuus henkilöstöresurssien osalta on tiedostettu. Pitkät ja
odottamattomat työntekijöiden poissaolot voivat kerryttää yksikön muille
työntekijöille ylityötunteja.

Elinkeino- ja matkailupalvelut ja museotoimi:

 Kotimaan matkailun kasvu tullaan huomioimaan kunnan toteuttamissa
toimenpiteissä ja hankkeissa, jotta matkailijamäärät kehittyvät suotuisasti
Miehikkälässä.

Henkilöstöhallinto:

 Kehityskeskustelujen toteumatavoitteeksi on asetettu 100% vuodelle 2020.
Keskustelujen toteutumista seurataan johtoryhmässä.

Sosiaali- ja terveystoimi (Kymsote)

 Kuntakohtaisista tavoitteista sovitaan jatkossa tarkemmin Kymsoten
palvelusopimuksessa.

 ----------

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8.9.2020 § 49:

 Tarkastuslautakuntien havainnot on huomioitu vapaa-aikatoimen
toiminnoissa.

 ----------

Kuntatekniikan lautakunta 26.8.2020 § 75:

 Varikon ja pienjäteaseman kunnostukset saadaan 2020 kesän aikana
tehtyä. Alueelta ei löytynyt pilaantunutta maata kuin kaksi kuorma-auton
kuormaa.

 Viranomaistoiminnassa on tärkeää löytää avun tarpeessa oleva joko
koordinaattien tai osoitteen perusteella. Kunnan opaskarttaa ollaan
uudistamassa 2021, kun kaikki moottoritien aiheuttamat teitten
nimimuutokset saadaan vietyä päätökseen. Varsinkin loma-asutuksen
alueella on paljon puutteita kiinteistöjen osoitemerkinnässä.
Kuntatiedotteissa kiinnitetään jatkossa huomiota osoitemerkinnän
tärkeyteen. Kaikkien matkapuhelimen haltijoiden tulisi ladata itselleen
ilmainen 112-sovellus, joka auttaa hätään joutuneen löytämiseksi.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
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Miehikkälän tarkastuslautakunta § 9 13.05.2020
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 16 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 130 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää antaa toimialojen raportit valtuustolle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 131 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuloveroprosentin hyväksyminen vuodelle 2021

98/04.041/2020

Khall 09.11.2020 § 131 Kuntalain 111 §:n )(410/2015) mukaan valtuuston on päätettävä vii meis-
tään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista,
kiin teis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Tu lo ve ro pro-
sent ti ilmoitetaan verohallinnolle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle sähköisesti viimeistään
17.11.2020.

Kymenlaaksossa vuoden 2020 tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo
on 20,96 % ja väestöpainotettu keskiarvo 21,26 %. Koko maan arit meet ti-
nen keskiarvo on 20,92 % (tunnusluvut on laskettu 31.12.2019 väes tö-
mää rien mukaan). Verohallinnon vahvistuksen mukaan vuoden 2020 tu lo-
ve ro pro sen tit (väkiluku; tilastokeskus 31.12.2019) ovat Kymenlaakson
kun nit tain seuraavat:

 - Hamina 21,00 % (20 111 as.)
 - Iitti 21,25 % (6 711 as.)
 - Kotka 21,50 % (52 126 as.)
 - Kouvola 21,25 % (82 113 as.)
 - Miehikkälä 20,50 % (1 857 as.)
 - Pyhtää 20,75 % (5 140 as.)
 - Virolahti 20,50 % (3 109 as.)

 Vuoden 2020 tilikausi tulee suurella todennäköisyydellä olemaan Mie hik kä-
lässä ylijäämäinen. Tämä johtuu pitkälti valtion neljännen li sä ta lous ar vion
sekä syyskuun budjettiriihen päätöksistä, joilla kompensoidaan kun tien
koronasta johtuvia verotulomenetyksiä ja kustannusten kasvua vuo si na
2020 ja 2021.Tukipaketit erityisesti nostavat yhteisöveron jako-osuutta se-
kä peruspalveluiden valtionosuutta.

 Kymsotelta ostettavat sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat isoimman
osan kunnan palveluiden ostoista. Kymsoten vuoden 2020 tilikauden tulos
tu lee olemaan koronasta johtuen raskaasti alijäämäinen. Alijäämäksi on
täl lä hetkellä arvioitu noin 32,1 M€, jos Kymenlaakson tautitilanne ei mer-
kit tä väs ti pahene. Tähän liittyy edelleen runsaasti epävarmuutta.

 Miehikkälä joutuu osaltaan kattamaan Kymsoten alijäämää tekemällä pa-
kol li sen varauksen. Varauksen suuruusluokka on noin 200 000 - 350 000
€. Kymsoten palveluhintoihin tulee lisäksi 1,7 % korotus vuonna 2021, mi-
kä tarkoittaa vajaan 127 000 euron korotusta maksuosuuksiin, jos bud jet ti-
pe rus tee seen ei tule muita muutoksia.

 Vuodelle 2021 valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 286 000 eu-
roa (+3,7 %) suhteessa vuoden 2020 talousarvioon. Kuntaliitto on antanut
vii mei sim män ennusteen 4.9.2020 (9,96 Meur) ja ennen vuodenvaihteen
VM:n valtionosuuspäätöstä Kuntaliitto antaa vielä yhden val tion osuus en-
nus teen todennäköisesti marraskuussa 2020. Todennäköisesti val tion-
osuuk sien kasvuodotus on kyseisessä ennusteessa vieläkin suurempaa
vuo del le 2021.

 Vuoden 2021 verotulojen ennuste perustuu Kuntaliiton viimeisimpään ve-
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Miehikkälän kunnanhallitus § 131 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

ro en nus tee seen (6.10.2020). Tämän perusteella vuoden 2021 verotulojen
ar vioi daan olevan 5,81 M€ (kunnallisvero: 4,46 M€, yhteisövero: 0,85M€ ja
kiin teis tö ve ro 0,50 M€). Vuodelle 2021 verotulojen arvioidaan kasvavan
noin 232 000 euroa (+3,9 %).

 Näyttäisi, että valtion koronatukipakettien johdosta verotulojen ja val tion-
osuuk sien kasvu vuonna 2021 riittää kattamaan paineen kustannustason
nou sus sa ja taittamaan verotulojen laskevan trendin väliaikaisesti. Tämän
vuok si välitöntä muutospainetta kunnan tuloveroprosenttiin ei tällä hetkellä
ole, mutta tulevina vuosina kyseistä keinoa tulee myös arvioida, kun vä li ai-
kai set tukimekanismit poistuvat tasoittamasta kunnan taloutta.

 Koronavirustilanteen kehittyminen määrittää edelleen yksittäisistä tekijöistä
eni ten Miehikkälän taloudellista toimintaympäristöä lyhyellä aikavälillä.

 Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan
tuloveroprosentiksi määrätään 20,50 prosenttia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 132 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen vuodelle 2021

98/04.041/2020

Khall 09.11.2020 § 132 Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ro pro-
sen tis ta, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista vii meis-
tään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 Kiinteistöverolaki 654/1992 ja Laki kiinteistöverolain muuttamisesta mää-
rää kiinteistöveron perusteista.  Valtuusto määrää kunnan kiin teis tö ve ro-
pro sent tien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain
etu kä teen.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle säh köi-
ses ti viimeistään 17.11.2020.

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.
Edus kun nan päätösten perusteella vuodelle 2021 kiinteistöveroprosentit
tu lee määrätä seuraavilla väleillä:

 *  Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 - 2,00 %
 *  Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %
 *  Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %
 *  Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti  0,93 - 3,10 %
 *  Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 %

Huom.  KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen
ve ro pro sent ti + 3,00 %.  Miehikkälä ei kuulu näiden kuntien joukkoon.

 *  Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 2,00 %
Kiinteistöveroprosentti on 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin mää rän nyt.  Jos erillistä
ve ro pro sent tia ei ole päätetty, jätetään tietosisältö il moit ta mat ta verottajalle.

 Suomen Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen (10/2020) mukaan
Mie hik kä län kiinteistöverojen verotulot ovat 500 000 euroa vuodelle 2021,
min kä pohjalta vuoden 2021 talousarviota lähdetään rakentamaan. En nus-
te vuoden 2020 kiinteistöverokertymästä on niin ikään 500 000 euroa.

 0,10 %-yksikön muutos yleisessä kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin
 17 000 euron kiinteistöverotuottojen muutosta. 0,10 %-yksikön muutos
 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin 36 000 euron
 kiinteistöverotuottojen muutosta. 0,10 %-yksikön muutos muun
 asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin 12 000 euron
 kiinteistöverotuottojen muutosta.

 Vuonna 2020 Kymenlaakson maakunnan yleisen kiinteistöveroprosentin
arit meet ti nen keskiarvo on noin 1,26 %. Mukana tarkastelussa on Iitti (1,15
%), joka siirtyy vuoden 2021 alussa osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa.

 Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 1) vahvistaa vuoden 2021
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2020 10

Miehikkälän kunnanhallitus § 132 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50
 - muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,10
 - voimalaitoksen kiinteistöprosentiksi 2,80
 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00

 2) päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä
veroprosenttia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 133 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kotiateriapalvelujen tuottaminen Kymsotelle

102/07.072/2020

Khall 09.11.2020 § 133

Liite 1 Kymsoten kotiateriapalvelun palvelukuvaus

 Kymsoten hallitus on käsitellyt 23.10.2020 kokouksessaan ko ti ate ria pal ve-
lui den kilpailuttamista.

Kymsoten kotiateriapalvelun järjestäminen ja myöntämisen perusteet hy-
väk syt tiin Kymsoten hallituksen kokouksessa 11.9.2020. Kotiateriapalvelun
kil pai lu tus ta on valmisteltu tämän mukaisesti. Kotiateriapalvelu on päätetty
jär jes tää yhtenäisellä toimintamallilla 1.4.2021 alkaen. Kotiateriapalvelu si-
säl tää yhden päivittäisen aterian ja sen kotiin kuljetuksen. Asiakkaalla on
mah dol li suus saada kotiateriapalvelu seitsemälle päivälle viikossa. Asiak-
kaal le toimitetaan kylmät ateriat kolme kertaa viikossa. Toimintamallilla
var mis te taan asiakkaan kokonaisvaltainen hoidon ja huolenpidon to teu tu-
mi nen. Toimintamallilla vastataan myös asiakkaiden akuutin/tilapäisen toi-
min ta ky vyn aleneman aiheuttamaan palvelutarpeeseen (esim. sairaalasta
ko tiu tu mi nen, leikkauksesta toipuminen).

Kotiateriapalvelun myöntämisen perusteet täyttävä asiakas on Kymsoten
asia kas ja Kymsote perii häneltä asiakasmaksun. Kymsoten hallitus vah-
vis taa kotiateriapalvelun asiakasmaksut loppuvuodesta 2020. Ko ti ate ria-
pal ve lu vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ravitsemuksen to teu tu mis-
ta, mikä osaltaan tukee asiakkaan kotona asumista sekä tukee toi min ta ky-
vyn ylläpitämistä. Uusien asiakkaiden osalta ehdotettuja myön tä mi sen pe-
rus tei ta noudatetaan vuoden 2021 alusta. Ns. vanhojen asiakkaiden osal-
ta, ketkä eivät täytä uusia myöntämisen perusteita, muutos toteutetaan
hal li tus ti, kokonaisvaltaiseen asiakaskohtaiseen tilannearviointiin pe rus-
tuen ja harkintaa käyttäen.

Kymsoten kilpailuteknisistä ratkaisuista

Kymenlaakson alueella on tällä hetkellä voimassa olevia kuntakohtaisia
ate ria pal ve lu ja -kuljetussopimuksia, jotka tullaan irtisanomaan siten, että
pal ve lu tullaan tuottamaan yhtenäisen toimintamallin mukaisesti Kym so tel-
le yhteisesti kilpailutetulla ostopalvelusopimuksella 1.4.2021 alkaen.

Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä.
Kil pai lu tuk ses sa Kymenlaakson alue on tarkoitus jakaa kahteen osa-alu-
ee seen:

Pohjoinen alue:
- Kouvola (arvioitu asiakasmäärä 150)

Eteläinen alue:
- Miehikkälä + Virolahti (arvioitu asiakasmäärä 90)
- Hamina (arvioitu asiakasmäärä 90)
- Kotka (arvioitu asiakasmäärä 100)

Palvelua on mahdollista tarjota joko toiseen tai molempiin osa-alueisiin.
Ku hun kin osa-alueeseen on tarkoitus valita yksi palveluntuottaja.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 133 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kilpailutuksessa palvelulta edellytettävälle laadulle asetetaan tiukat vä him-
mäis vaa ti muk set, jotka kirjattu tarkemmin palvelukuvaukseen (ks. liite nro
1). Kilpailutuksessa harkitaan käytettäväksi myös laadullisia, esim. ruuan
laa tuun kiinnitettyjä vertailukriteerejä.

Kymsoten kotiateriapalvelujen hankinnan tiimoilta toteutetaan po ten ti aa li-
sil le palveluntuottajille kohdennettu markkinakartoituskysely. Kyselyssä
mm. selvitetään tarkemmin palveluntuottajien mahdollisuuksia tuottaa pal-
ve lua asetettujen kriteerien mukaisesti. Tarkoituksena muutenkin on tehdä
pal ve lun kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä markkinatoimijoiden kanssa.

Mikäli jokin kunta haluaa jatkossakin tuottaa kotiateriapalveluita alueellaan,
voi Kymsote hankkia palvelua kunnalta hankintalain si dos yk sik kö han kin-
nal le asettamien rajoitusten puitteissa. Kyseisen kunnan on ilmoitettava si-
to vas ti ennen kilpailutuksen avaamista tuottavansa niitä hyväksytyn pal ve-
lu ku vauk sen mukaisesti kilpailutuksen tuloksena syntyneellä hinnalla (si-
säl täen ruuan ja kuljetuksen).

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 ja tekninen
joh ta ja Markku Uski 050 389 2150

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Kymsotelle/HUS Logistiikalle, että
Miehikkälän kunta ei halua jatkossa tuottaa kotiateriapalveluita oman
kuntansa alueella. Kaakon kaksikon yhteistoiminnassa Miehikkälän kunta
tuottaa hallinnollisesti ravintopalvelut. Tämä päätös ei estä Virolahden
kuntaa antamasta sitoumusta.

Kunta ei voi sitoutua tarjoamaan palvelua seuraavilla perusteluilla:
 -  Miehikkäläläisten asiakkaiden määrästä 1.4.2021 jälkeen ei ole 
 tarkempaa arviota. Mitä  tarkoittaa linjaus ns. vanhojen asiakkaiden osalta,
 ketkä eivät täytä uusia myöntämisen perusteita, että muutos toteutetaan
 hallitusti, kokonaisvaltaiseen asiakaskohtaiseen tilannearvioon perustuen
 ja harkintaa käyttäen? Miten paljon edellä mainittu laskee asiakasmäärää
 ja millä aikavälillä?

-  Palvelukuvauksessa on sanottu, että tilaaja ei sitoudu kotiaterioiden
osalta enimmäis- tai vähimmäismääriin.
-  Kotiateriapalvelun ateriahinta ei ole tiedossa

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 134 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella

101/00.001/2020

Khall 09.11.2020 § 134 Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain
(410/2015) 16 §:n mukaisesti. Py kä län 1 momentissa säädetään
valtuuston vä him mäis koos ta. Pykälän 2 momentin mukaan val tuus ton
päätös va lit ta vien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää
suuremmasta lu ku mää räs tä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on
ilmoitettava oi keus mi nis te riöl le vaalivuotta edeltävän vuo den loppuun
mennessä eli siis vii meis tään 31.12.2020.

 Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vä him-
mäis mää rää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen oi-
keus mi nis te riöl le 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla val tuu-
tet tu jen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse
oikeusministeriölle tehdä. Miehikkälän kunnanvaltuusto on 14.11.2016
tehnyt päätöksen valtuutettujen lukumäärästä (21).

 Kuntalain 16§:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella
seuraavasti:

Asukasluku väestötietojärjestelmässä
vaa li vuot ta edeltävän vuoden mar ras-
kuun 30 päivän päättyessä

Valtuutettujen vähimmäismäärä

enintään 5000 13
5001 - 20000 27
20001 - 50000 43
50001 - 100000 51
100001 - 250000 59
250001 - 500000 67
yli 500000 79

Valtuuston päätös ai em man päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava
oikeusministeriölle vaa li vuot ta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

 Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön en-
nen  kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei
kui ten kaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuutettujen
lukumäärä 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella on 19 valtuutettua.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 135 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Luottamushenkilön valitseminen edesmenneen Leo Saaren tilalle

99/01.011/2020

Khall 09.11.2020 § 135 Leo Saari on edesmennyt 16.10.2020. Hän on toiminut
keskusvaalilautakunnan jäsenenä.

 Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannan täytäntöön heti.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee
keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 136 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jäsenen nimeäminen Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmään vuosille 2021 - 2022

97/07.072/2020

Khall 09.11.2020 § 136 Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto on 17.2.2020 tekemällään
päätöksellä asettanut Kymenlaakson työllistymistä edistävälle
monialaiselle yhteispalvelulle (TYP) johtoryhmän vuosille 2019-2020.
Johtoryhmä toimii myös työllisyysasioista laajemmin käsittelevänä
johtoryhmänä ja sen tehtävänä on ollut seurata ja kehittää ko. toimintaa
sekä valmistella alueelle strateginen työllisyysohjelma ja yhteistyömalli en
toteuttamiseksi. Nykyisen toimintakauden päättyessä kuntia pyydetään
nimeämään edustajansa ja varaedustajansa työllisyysjohtoryhmään
vuosille 2021 - 2022.

 Yhteistyö monialaista työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta
-sopimuksen mukaisesti työllisyysjohtoryhmän tehtäviin kuuluu
TYP-asetuksen 3 §:n mukaisten tehtävien lisäksi mm.:
 asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun valtakunnallisiin

tavoitteisiin perustuvat toiminta-alueensa tavoitteet
 seurata ja arvioida monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja

tavoitteiden ja vaikuttavuuden toteutumista ja raportoida siitä
sopimuksessa mukana oleville organisaatioille

 toimia laajempana Kymenlaakson alueellisena
työllisyysjohtoryhmänä ja se voi tätä tehtävää varten tarvittaessa
kutsua kokouksiin asiantuntijoita (esimerkiksi elinkeinoelämän ja
kolmannen sektorin toimijoita)

 tehdä alueellinen työllisyyssuunnitelma (työllisyysohjelma)

 Työllisyysjohtoryhmä nimeää toimikaudelle puheenjohtajan ja
 varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin.

 Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmän Miehikkälän edustajana on
 aikaisempina vuosina ollut Arto Ylönen.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Kymenlaakson
 työllisyysjohtoryhmään vuosille 2021 - 2022.

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä varsinaiseksi jäseneksi Arto Ylösen ja
 varajäseneksi Tarja Alastalon Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmään
 vuosille 2021 - 2022.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 137 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajan nimeäminen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokoukseen

29/07.072/2020

Khall 09.11.2020 § 137 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI) pyytää
Miehikkälän kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan 17.12.2020
pidettävään yhtymäkokoukseen.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä varsinaiseksi jäseneksi Piia Mäkelän ja
varajäseneksi Tenho Myllymäen Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

 _________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nuorten ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntäminen

113/04.045/2015

Khall 09.11.2020 § 138 Kunnanvaltuusto 18.12.2017 § 60 hyväksynyt säännön, jolla myönnetään
4.000 euron avustus 18-39-vuotiaille henkilöille Miehikkälän kunnan
alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon.

 Vuoden 2020 talousarviossa on ko. tarkoitukseen varattu 16.000 euron
määräraha. Ilmoitus kunnan nettisivuilla pysyvästi nähtävillä. Ensiasunnon
hankinta-avustusta vuodelle 2020 tulee hakea 31.10.2020 mennessä
Miehikkälän kunnanhallitukselta.

 Avustushakemus käsitellään mahdollisimman pian sen saapumisen
jälkeen ja maksetaan, kun kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen.

 Avustuksen ehdot ovat:

 1. Avustusta myönnetään 18 - 39 -vuotiaille henkilöille.

 2. Avustuksen myöntää kunnanhallitus. Avustuksen suuruus on 4.000
€/talous.

 3. Avustusta myönnetään vain Miehikkälän kunnan alueelta hankittuun tai
hankittavaan ensiasuntoon. Asunnon on oltava hakijan tai puolison
ensimmäinen omaksi hankkima asunto.  Avustusta myönnetään
perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto. Avustus on aina
saajalle veronalaista tuloa. 

 4. Avustusta myönnetään osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai
omakotitalon rakentamiseen.

 5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle
asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava
vähintään 20 huoneistoalan m² täysi-ikäistä henkilöä kohti. Varusteisiin
tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Haettaessa avustusta
peruskorjausta edellyttävään kiinteistöön, tulee hankkia
rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.

 6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai
omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.
Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun
rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.

 7. Avustusta voidaan hakea avustusvuotta enintään yhtä vuotta
vanhempaan asunnonhankintaan. Vuoden 2020 avustus maksetaan
hakemuksen perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla
Miehikkälässä 1.1.2020.

 8. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on
avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa
esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.

 Maiju Kallio, Jaakko Korpela ja Joni Hostikka ovat jättäneet ensiasunnon
hankinta-avustushakemukset kunnanhallitukselle.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

  Kunnanhallitus päättää myöntää ensiasunnon hankinta-avustuksen Maiju
Kalliolle, Jaakko Korpelalle ja Joni Hostikalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 102 28.10.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 139 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilkuntien perusparannuksen kunnanavustus, Miehikkälän osuus

95/43.433/2020, 20/43.433/2020

Kuteltk 28.10.2020 § 102
   Tilkun yksityistie kulkee Haminan ja Miehikkälän alueella. Tien pituus on 5,5
   km, josta Miehikkälässä on 0,7 km.
   Ely- keskus on myöntänyt tielle perusparannusavustusta 120.000 €:n  
   kustannusarvion perusteella 60.000 €.  Päätöksen voimassaoloaika on
   04.09.2020 - 15.10.2021. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen
   voimassaoloaikana.  

   Haminan kaupunki on esittänyt kuntaosuudeksi 48.000 € josta Miehikkälän osuus
   olisi 16.800 €.

   Miehikkälän kunta on viimeksi 17.2.2017 myöntänyt valtionosuutta saaneelle
   Vihinkangas-Lehtikivi yksityistielle kunnanavustusta 30 % hyväksytystä 
   kustannusarviosta. Tiekunnan osuudeksi jäi ELY:n avustuksen jälkeen 20 %.

   Tilkun yksityistiestä on Miehikkälän puolella 700 metriä. Kokonaispituudesta
   laskettuna tiestä on Miehikkälän puolella 12,7 %. Peruskorjauskustannuksesta
   Miehikkälän puolelle kohdistuisi silloin 15.273 €.  Aiemman 30 %  
   avustusmäärällä laskien Miehikkälän avustus peruskorjaukseen olisi silloin
   enintään 4.582 €.

   Miehikkälän yksityisteiden perusparannusavustuksiin ei kuluvana vuonna ole
   määrärahaa. Parhaillaan laaditaan 2021 talousarviota, ja avustus voitaisiin
   siinä ottaa huomioon. 

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

Ehdotus  Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Tilkun yksityistielle
   myönnetään perusparannusavustusta 30% Miehikkälän kunnan puolella olevan
   tieosan pituuden suhteessa ja enintään 4.582 €. Avustuksen lopullinen 
   määrä määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan niin, että Miehikkälä
   avustaa suhteessa 700/5500 ja siitä 30 % ja kuitenkin enintään 4.582 €. 
   Avustus huomioidaan 2021 talousarvioon.

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
   __________

Khall 09.11.2020 § 139

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Lupajaosto § 34 28.10.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 140 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeamislupahakemus (LP-489-2020-00052) Jokela 8:184, Miehikkälä

82/11.116/2020

MLupaj § 34 Satu Tammilehto-Kuosa hakee poikkeamislupaa Muurikkalan yleiskaavan
määräyksistä peruskorjata vanha hirsinen (n. 48 m²) mökkirakennus
lisättynä katetulla terassilla syv. 3,5-4 m (mitta tarkentuu myöhemmin) ja
leveys mökin mukaisesti 8 m Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409)
kylän Jokela 8:184 tilalla (3695 m²). Lisäksi vanhan varastorakennuksen
paikalle tehtäisiin uusi (20 m²) varastorakennus

Hakijan perustelut Poikkeaminen säännöksistä
"Uudelle rakennuspaikalle rakentaminen ei muuta tilannetta verrattuna
yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen".

Merkittävyys "Kohteen peruskorjaus ja muut toimenpiteet eivät vaikuta heikentävästi
alueen yleisiin arvoihin eikä etenkään luontoarvoihin ym.”.

Rakentamisalue Sijaitsee Urpalanjoen länsirannalla.

Kulkuyhteys Tilalle on tieyhteys Husunpääntieltä. 

Varustelu Tilalla on n. 40 vuotta vanha hirsinen (n. 48 m²) mökkirakennus (1978-76)
ja talousrakennus.

Kuulutukset Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Miehikkälän kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla 24.8 - 4.9.2020 välisen ajan.

 Asiasta ei ole jätetty yhtään huomautusta.

Naapurin kuulemiset Rajanaapurit (3 kpl) on kuultu rakennusvalvonnan toimesta, eikä niistä ole
tullut yhtään huomautusta.

Lausuntopyynnöt ELY-keskus 19.8.2020, saapunut 8.9.2020.
 Kaavoittaja 19.8.2020, saapunut 2.10.2020

Lausunnot ELY-keskuksen lausunto 8.9.2020.

 " Lausuntopyyntö
 Miehikkälän kunta on pyytänyt Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta lausuntoa

poikkeamislupahakemuksesta, joka koskee kiinteistötunnuksen saapuneen lau-
suntopyynnön määräaika on 11.9.2020.

 Hakemus
 Hakemuksen mukaan hakija haluaa peruskorjata vanhan hirsisen mökki- raken-

nuksen ja lisätä siihen mökin levyisen katetun terassin. Lisäksi vanhan varasto-
rakennuksen paikalle tehtäisiin uusi 20 k-m² varastorakennus.
Mökkiä on tarkoitus nostaa n.20-30 cm johtuen tulvaherkkyydestä. Suunnitellun
terassin syvyys määräytyy sen mukaan, että terassin katteelle saadaan järkevä
kattokaltevuus. Terassi toteutetaan pilariperustuksella ja se rakennetaan
kestopuusta. Katteeksi tulee valokate. Kiinteistö sähköistetään ja siellä tulee
olemaan kantovesi. Jätevesiasiat toteutetaan sauna- ja mökkikaivoyhdistelmällä.
Käymälätuotteille tehdään puucee. Hakija hakee myös rakennustyön aloittamis-
lupaa valitusajan kuluessa.
Hakijan mukaan tontin muoto ja soistuneisuus (alavaa kosteikkoa) eivät
mahdollista parempaa rakennuspaikkaa mökille. Rakentaminen edellä mainitulle
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Lupajaosto § 34 28.10.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 140 09.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

alueelle edellyttäisi myös paalutusta ja merkittävää kulurakenteen kasvua.
 Hakija on toimittanut hakemuksen mukana liitteinä asemapiirroksen, rakennus-

luvan (rakennuslautakunnan päätös 7.7.1978 § 36), lainhuutotodistuksen ja kart-
taliitteitä.

 Kaavatilanne
 Alueella on voimassa Miehikkälän kunnanvaltuuston (16.11.2015 § 24) lain-

voimaisen päätöksen mukainen Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaava.
Kohdekiinteistö sijaitsee Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavan maa- ja met-
sätalousvaltaisella alueella (M). Kaavamerkinnän mukaan:

 "Alueelle on ranta vyöhykkeen ulkopuolella sallittu haja-asutusluonteinen sekä
maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Uusi rakennuspaikka tulee olla
pinta-alaltaan vähintään 10000 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa siten, ettei
tehokkuusluku e=O,15 ylity. Alueelle saa rakentaa myös ympäristöä häiritsemät-
tömiä verstas- ja tuotantotiloja.
Alueella on ranta vyöhykkeen osalta voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakenta-
misrajoitus. Alueen rakentamisoikeus on rantavyöhykkeellä siirretty maanomistaja-
kohtaisesti saman maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille.

 Alueella on ranta vyöhykkeen osalta sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä raken-
taminen".
Lisäksi kohdealueelle on kaavassa merkitty erillinen saunan rakennuspaikka (s),
jonka mukaan saunarakennuksen kerrosala ei saa ylittää 25 k-m².
Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.

Keskeinen lainsäädäntö ja oikeusohjeet
 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 171 §:n 1 ja 2 momentin mukaan:
 "Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa

säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä kos-
kevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;

 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista; tai

 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-
kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia."

Miehikkälän kunnanvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä rakennusjärjestys on tullut
voimaan 1.8.2007.
Miehikkälän kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen kohdan 5.1 mukaan:

 "Asuinrakennuksen / rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennus-
paikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien
mukaan säilyy. Muun kuin sauna rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei
muuta johdu, olla vähintään 25 metriä, asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 metriä ja tuotantorakennuksen etäisyyden vähintään 60
metriä".

 Virolahden ja Miehikkälän kuntien rakennusjärjestystä ollaan uusimassa.
 Virolahden ja Miehikkälän kuntien yhteinen rakennuslautakunta on kokouksessaan

16.10.2018 hyväksynyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämistä varten. Nykyiset rakennusjärjes-
tykset ovat vanhentuneet, koska maankäyttöä ja rakentamista ohjaava lainsäädän-
tö on viime vuosina monilta osin muuttunut. ELY-keskus on 17.12.2019 antanut
lausuntonsa OAS:sta.

 Lausunnon lähtökohdat asiakirjatarkastelun perusteella Kaakkois-Suomen ELY
-keskus antaa lausuntonsa asiakirjatarkastelun perusteella. Kiinteistöllä on ennes-
tään 48 k-m" suuruinen rakennus, joka asiakirjojen perusteella vaikuttaa lomaasun-
nolta (kesämökki). Kiinteistölle RN:o 8:88 on myönnetty rakennuslupa (76/78) 48
kerrosalaneliömetrin kokokoiselle kesämökille (Rakennuslautakunnan päätös
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7.7.1978 § 36). Nykyisen kiinteistötunnuksen mukainen tila on lainhuutotodistuk-
sen mukaan rekisteröity 30.7.2013. Asemapiirroksen mukaan mökki sijaitsee 5,5 m
etäisyydellä Urpalanjoen rannasta. Saman piirroksen mukaan kiinteistöllä sijait-
seva varasto on 15,5 metrin etäisyydellä rannasta.
Kiinteistölle oli muodostettu ja toteutettu lomarakennuspaikka ennen nykyisen ra-
kentamista ohjaavan yleiskaavan laatimista. Rakennuspaikan laatua ei ollut huo-
mioitu kaavaa laadittaessa. Tallentuneiden perusteiden puuttuessa yleiskaavassa
voi olla rakennuspaikan sisältöön liittyvä suunnitteluvirhe.

Asiakirja-aineistoon perustuvan tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että loma-
rakennukselle on aikoinaan etsitty parhaiten rakentamiselle soveltuva kohta.
Rakennuspaikalle halutaan rakentaa lisäksi 20 k-m² suuruinen talousrakennus.
Talousrakennuksen etäisyydeksi rannasta on esitetty 15,5 metriä.
Osayleiskaavassa tila on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jol-
le sallitaan erillinen saunan rakennuspaikka (s). Saunarakennuksen kerrosala ei
saa ylittää 25 k-m² ". Hakemuksen mukaan olemassa oleva kesämökkirakennus
sijaitsee 5,5 metrin päässä rantaviivasta.
Haettu rakentaminen edellyttää poikkeamista osayleiskaavan määräyksistä, jotka
koskevat käyttötarkoitusta, rakentamisen sijoittumista ja rakentamisen määrää.
Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä kuuluu MRL:n mukaan kunnalle.

Rakennusten korkeusasema kiinteistöllä
Kaakkois-Suomen EL V-keskuksen vesistöt -yksikkö on tarkastellut rakennuspai-
kan tulvariskiä. Rakennuspaikka on tulva-alueella. Korkeusjärjestelmänä tarkaste-
lussa on valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Lähellä kyseistä kohdetta on
vedenkorkeuden havaintopaikka (Tohmon silta), josta vedenkorkeutta on mitattu
vuosina 2015 - 2020. Korkein havainto toiminta-aikana on N2000+ 17,05 (vuosi
2020). Mittauspaikan ja rakennuskohteen välinen etäisyys on noin 600 metriä.
Veden pinnan korkeuseroa ko. välillä ei tunneta, mutta sen oletetaan olevan kor-
keintaan joitakin kymmeniä senttimetrejä tulvatilanteessa.
Miehikkälän rakennusjärjestyksen määräyksen kohdan 5.1 mukaan:
"Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattia rakentee-
seen tulee olla keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden
(HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisä-
korkeus 0,3 m .... 1,0 m Tämä määräys koskee myös muita rakennuksia, jos niissä
on veden noususta vaurioituvia rakenteita. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alim-
man lattiatason oltava vähintään 2,0 m keskiveden korkeuden yläpuolella.".
Viranomaisten suosituksia löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen julkaisemas-
ta ympäristöoppaasta "Tulviin varautuminen rakentamisessa - opas alimpien ra-
kentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla, 2014". Sen mukaan rakennus
tulee sijoittaa sellaiseen korkeusasemaan, että se täyttää noin toistuvuutta 1/100
(keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva tulvakorkeus) vastaavan
korkeuden (oppaan taulukko 4, s.27).
Mittauskohteessa aikavälillä 2015-2020 mitatun maksimikorkeuden toistuvuus on
arviolta keskimäärin noin kerran 2-3 vuodessa toteutuvaa suuruusluokkaa (1/2).
Sen ja toistuvuuden 1/100 välisen korkeuseron arvioidaan olevan useita kymmeniä
senttimetrejä.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei
tulisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita. Tulvakorkeuden lisäksi alin
suositeltava rakentamiskorkeus riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja
rakennustavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta lisäkorkeudesta ja
mahdollisesta aaltojen vaikutuksesta.
Tässä tapauksessa kysymys on jokivesistöstä. Alimman rakentamiskorkeuden
korkeusasemaan on otettava mukaan vielä lisävarmuutta jokiolosuhteista johtuen
(jää, hyyde ym.).

Ottaen huomioon rakennusjärjestyksessä ja edellä mainitussa ohjeessa esitetyt
alinta rakentamiskorkeutta koskevat toistuvuusvaatimukset sekä jokivesistöstä
johtuvat lisävaatimukset sekä mainitun mittauspaikan ja rakennuskohteen välisen
jokiosan korkeusero suositeltava alin rakentamiskorkeus on Kaakkois-Suomen
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ELY -keskuksen arvion mukaan vähintään tasolla N2000+ 18,25 m. Hakija on
esittänyt rakennusta nostettavaksi 0,2 - 0,3 m. Tiedossa ei ole, kuinka korkealla
nykyinen rakennus ja sen alimmat rakenteet ovat maan pintaan nähden.
Oletettavasti esitetty nostomäärä ei kuitenkaan aivan riitä suositeltavaan
korkeuteen N2000+ 18,25 m pääsemiseen.
Maan pinta rakennuspaikan kohdalla on maanmittauslaitoksen korkeusaineiston
(KM2, laserkeilausaineisto) mukaan tason N2000+17.00 m korkeudella, jopa sen
alapuolella. Liitteenä olevassa kartassa näkyvät maan pinnan korkeusvyöhykkeet
eri väreillä (liite 1). Korkealla vedenkorkeudella rakennuspaikka jää veden
peittämäksi ja rakennusta mahdollisesti nostettaessa ainakin veden ympäröimäksi.

Edellä mainitun oppaan ohjeet ovat suosituksia. Toimivalta poikkeamisluvan
myöntämiseen kuuluu kunnalle, jolloin ratkaisu tapahtuu lainsäädäntöä ja sen
nojalla annettuja määräyksiä noudattaen.

Lausunto
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausuntonaan, että MRL:n mukaan hanke
edellyttää poikkeamislupaa. Poikkeamisen edellytyksenä tulee olla erityinen perus-
te. Poikkeaminen ei saa johtaa tilanteeseen, joka vaarantaa maanomistajien yh-
denvertaisen kohtelun.
Rakentamisen maisemaa muuttavat vaikutukset jäävät vähäisiksi, kun rakenta-
minen toteutuu rannan suuntaisesti, eikä rantaa kohti.
ELY -keskus ei tiedä erityistä estettä poikkeamisluvalle, kun otetaan huomioon ole-
massa oleva rakennus ja sen korjaamissuunnitelma, uuden talousrakennuksen ra-
kentaminen sekä rakennuksen sijainti rantaviivan läheisyydessä.
ELY-keskus kiinnittää huomiota kuitenkin alueen tulvariskiin ja rakennuksen korke-
usasemaan. Mikäli kunta myöntää luvan rakentamiselle, se tulee toteuttaa siten,
että tulvan seurauksena ei synny vaurioita rakennuksille.

Liite 1 - Maanpinnan korkeusvyöhykkeet kiinteistön alueella".

Kaavoittajan lausunto 2.10.2020.

 "Hakijan rakennuspaikka oli  22.5.2001/§170 ja 20.12.2001/88§ oikaisukor-
jatussa Miehikkälän rantayleiskaavassa M- aluetta. Yleiskaavoituksessa on
tapahtunut virhe, sillä rakennusluvan mukaiset rantarakentamiset olisi
pitänyt merkitä kaavaan. Miehikkälän kunnanvaltuuston 16.11.2015 §24
hyväksymässä yleiskaavassa rakennus on tulkittu olemassa olevan maa-
tilan saunarakennukseksi. Yleiskaavassakin on tapahtunut virhe, sillä
rakennus olisi pitänyt siinäkin merkitä rakennusluvan mukaiseksi loma-
asunnoksi.

Tällä perusteella poikkeaman myöntämiselle ei ole estettä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuttaa luonnonsuojelun ta-
voitteiden saavuttamista, ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkit-
tävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §).
Kaakkois Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaiset korkeusasemaa
koskevat määräykset on otettava huomioon rakentamisessa".

Vastinepyyntö 16.9.2020 hakijalta on pyydetty vastinetta ja täydentämään poikkeamis-
lupahakemusta ELY-keskuksen lausunnon mukaan.
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Vastine Hakija on jättänyt vastineen 23.9.2020, jossa esitetään seuraavaa:

"Kohteessa tehtiin 22.9.2020 maastomittauksia, minkä tuloksena voidaan
esittää seuraavaa:
Keskiveden korkeuden ollessa (0) nykyisen rakennuksen pilarikorkeus on
85 cm ja lattiakorkeus 105 cm.
Kun mökkiä nostetaan esitetty 20-30 cm, tulee pilarikorkeudeksi 105-115
cm ja lattiakorkeudeksi 125-135 cm. Tarkastelupäivänä Tohmonsillan
havaintopaikan pilarikorkeus oli tasossa -60.
Nykyinen mökin rakennuspaikka on sijainniltaan myös tonttialueen
korkeinta kohtaa. Nykyinen varastorakennus on alemmalla tasolla mökkiin
nähden mutta kummatkin rakennukset tullaan toteuttamaan samaan
korkeuteen. Mikäli esitetty korotus ei ole riittävä tulvakorkeutta
tarkasteltaessa, mökki ja varastorakennus korotetaan viranomaisen
esittämään korkeuteen".

Toimivalta Poikkeamislupamenettelyn toimivalta kuuluu Miehikkälän kunnanhallituk-
selle.

Valmistelu Poikkeamalla haetaan mahdollisuutta poikketa Muurikkalan yleiskaavan ja
kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä peruskorjata (nostaa n. 20-30
cm) Jokela 8:184 tilalla olemassa oleva lomarakennus (n. 48 m²) ja laajen-
taa sitä 3,5 - 4 metrin syvyisellä katetulla terassailla ja rakentaa uusi va-
rasto (20 m²) vanhan varaston paikalle.

Valmistelija  rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050 3892 152

Liitteet Liite 1a ELY-keskuksen lausunnon liite
Liite 1b kartta- ja kaavakarttaotteet

 Liite 1c asemapiirros

Rakennustarkastajan päätösehdotus

 Kuntatekniikan lupajaosto puoltaa Jokela 8:184 tilalle haettua poikkeamis-
lupahakemusta peruskorjata (nostaa n. 20-30 cm) Jokela 8:184 tilalla
olemassa olevaa lomarakennusta (n. 48 m²) ja laajentaa sitä 3,5 - 4 metrin
syvyisellä katetulla terassilla ja rakentaa uusi varasto (20 m²) vanhan
varaston paikalle.

Kuntatekniikan lupajaosto esittää poikkeamislupahakemuksen kunnan-
hallituksen päätettäväksi, että Kaakkois Suomen ELY-keskuksen lausun-
non mukaiset korkeusasemaa koskevat määräykset on otettava huomioon
rakentamisessa.

 Kunnanhallituksen on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava 
(MRL 174 §). Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta.

Perustelut Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata muita maanomistajia
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eriarvoiseen asemaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 09.11.2020 § 140

Liite 2 a) ELY-keskuksen lausunnon liite
 b) Kartta- ja kaavaotteet
 c) Asemapiirros

Kunnanjohtajan ehdotus    
 Kunnanhallitus päättää lupajaoston esityksen mukaisesti myöntää

poikkeamisluvan peruskorjata (nostaa n. 20-30 cm) Jokela 8:184 tilalla
olemassa olevaa lomarakennusta (n. 48 m2) ja laajentaa sitä 3,5 - 4
metrin syvyisellä katetulla terassilla ja rakentaa uusi varasto (20 m2)
vanhan varaston paikalle.

 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaiset korkeusasemaa
koskevat määräykset tulee ottaa huomioon rakentamisessa.

 Päätöksen perustelut:
 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai

alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata muita maanomistajia
eriarvoiseen asemaan.

 Poikkeamisluvan edellyttämää rakennuslupaa on haettava kahden vuoden
kuluessa tästä päivästä.

 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.11.2020.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Talous- ja työllisyyskatsaus

Khall 09.11.2020 § 141 
Tuloslaskelma, syyskuu
(ulkoiset tilit)

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot - %

Toimintatuotot  4 444 800 3 063 890,09 1 380 909,91 68,93

Toimintakulut -17 137 300 - 11 614 521,68 - 5 522 778,32 67,77
Toimintakate -12 692 500 - 8 550 631,59 - 4 141 868,41 67,37

Vuosikate 962 500 1 865 700,09 - 903 200,09 193,84
Tilikauden tulos 40 400 1 865 700,09 - 1 825 300,09 4 618,07

Verojen
maksuerittely,
syyskuu

Valittu
kuukausi

Muutos
%

Oikaisu-
korko

Kalenteri-
vuoden alusta

Muutos % Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 269 477,07 22,62 0 3 448 121,27 - 24,90

Yhteisövero 50 250,08 - 9,43 0 688 536,54 - 13,49

Kiinteistövero 129 515,55 - 44,62 0 331 836,49 - 32,92

Vähennykset 45 237,22

Maksettava
määrä

404 005,48 0

Asukasluku 2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)
Elokuu 1840
Syyskuu 1847

Työllisyyskatsaus Elokuu
2020
Työttömät
työnhakija

Syyskuu
2020
Työttömät
työnhakijat

Elokuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta

Syyskuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta

Miehikkälä 64 63 11,5 11,5

Kotka-Haminan seutukunta 5 194 4 358 14,1 13,6
Koko maa 329 719 226 042 12,5 12,0

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset

Khall 09.11.2020 § 142 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 31.10.2020:

 Päätöstyyppi   §§

Kunnanjohtaja
Henkilöstöasiat  48
Huomionosoitukset  7
Vuosiloma   46

 Virkavapaus / työloma  45, 47 ja 49
 Yleinen päätös  20 ja 21

Asuntosihteeri
 Asukasvalinnat   20 -23

Museonjohtaja
 Vuosiloma   15 - 17

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
 Vuosiloma    5

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Ilmoitusasiat

Khall 09.11.2020 § 143 1. Kiinteistönluovutusilmoitus, 8 kpl.

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Kuntatekniikan lautakunta, 7.10.2020 ja 28.10.2020
 - Lupajaosto, 28.10.2020
 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 27.10.2020

 3. Saapuneet pöytäkirjanotteet:
 - Kymenlaakson Liitto, Maakuntahallitus 19.10.2020 § 116, ote; Ta lous ar-

vio 2021 ja tulossuunnitelma 2021 - 2023
 - Haminan kaupunki, kaupunginvaltuusto 20.10.2020 § 49, ote; Ym pä ris tö-

pal ve lu jen yhteistyösopimuksen päivittäminen
 - Pyhtään kunta, kunnanhallitus 26.10.2020 § 170, ote; Seudullisen kau-

pun ki seu tu suun nit te lun yhteistyön jatkaminen (KASSU)

 4. SEB Varainhoito Suomi Oy
 - Omaisuusluettelo, 30.9.2020

 5. Aluehallintovirasto:
 - Päätös 22.10.2020; Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Ete lä-Kar-

ja lan, Kymenlaakson ja Päivät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueille
 - Päätös 21.10.2020; Johtamisjärjestelyt Kymenlaakson Pelastuslaitoksen

uu des sa palvelutasopäätöksessä

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ajankohtaiset asiat

Khall 09.11.2020 § 144 Rehtori Jukka Taipale tulee esittäytymään.

Päätös Rehtori ei saapunut paikalle.
 __________
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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:  130, 131, 132, 134,135, 141, 142, 143, 144

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 133, 136, 137, 138,139

 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: 133, 136, 137, 138,139
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: 140

 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.


