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_________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annet-

tava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsu-
misaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin-
tään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 12.11.2020 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle.

  Kokouksesta on 11.11.2020 annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän
kunnan ko ti sivuilla ja Kaakonkulma-lehdessä.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Päätös

________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan
tarkastaminen Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi

kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettu, jollei valtuusto jonkin
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös
ääntenlaskijoina.
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Ehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Annakaisa Kivelä ja Jani Korpela.

Päätös
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13
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
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tarkastuslautakunta esittää.

 Asukaslukuperusteiset tunnusluvut tullaan laskemaan vuoden lopun
ennakkoväkiluvun mukaisesti.

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.
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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

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää antaa toimialojen raportit valtuustolle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Päätös
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14
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.



MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 2/2020 8

Miehikkälän kunnanhallitus § 120 19.10.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto 16.11.2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 1 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020

Päätös
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15
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 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 2 Raportointilomakkeet 31.8.2020

Päätös
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16
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
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vuo del le 2021.

 Vuoden 2021 verotulojen ennuste perustuu Kuntaliiton viimeisimpään ve-
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.
 __________

Kvalt

Päätös
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17
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
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 1) vahvistaa vuoden 2021
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10

 - 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.
 __________

Kvalt

Päätös
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18
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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Kvalt

Päätös
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19
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.
 __________

Kvalt

Päätös
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20
Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuus

Tarkltk 12.09.2018 § 30
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus Tarkastuslautakunta

- hyväksyy mahdollisesti saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset
- saattaa hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoituksen valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan

kotisivuilla

Päätös Siirretään asia seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.
 __________

Tarkltk 10.10.2018 § 40
 LVI-insinööri Veikko Tylli, kunnan insinööri Sami Nivuslammi ja vs.

rakennustarkastaja Marko Haataja ovat jättäneet sidonnaisuusilmoituksen
sekä lisäksi Riitta Rikkola on täydentänyt omaa sidonnaisuusilmoitustaan.

Puheenjohtajan ehdotus

 Tarkastuslautakunta
 - hyväksyy saadut uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset
 - saattaa  hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 - päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan

kotisivuilla.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi uudet sidonnaisuusilmoitukset:
Tylli Veikko, Nivuslammi Sami, Haataja Marko, Rikkola Riitta. Uudet
sidonnaisuusilmoitukset ja päivitetty ilmoitus saatetaan valtuustolle tiedoksi
ja päätetään hyväksyä ne kunnan kotisivuilla.
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 Todetaan, että sidonnaisuusilmoitus puutuu uudelta tilapalvelupäällikkö
Tommi Takaselta. Pyydetään häntä toimittamaan ilmoitus mahdollisimman
pian tarkastuslautakunnalle.

 Merkitään, että Riitta Rikkola poistui esteellisenä oman täydennetyn
sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajaksi.

 __________

Tarkltk 09.10.2019 § 27
 Tilapalvelupäällikkö Tommi Takanen, apulaisrakennustarkastaja Kari Rasa

ja varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander ovat jättäneet si don nai suus il moi-
tuk sen.

Puheenjohtajan ehdotus
 Tarkastuslautakunta
 - hyväksyy saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset
 - saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 - päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan

kotisivuilla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 11.11.2019 § 31

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 28.10.2020 § 27
 Hallintojohtaja Otto Koskela ja luottamushenkilöt Petri Oikarinen, Kati

Taina ja Juho Ylä-Kotola ovat jättäneet sidonnaisuusilmoituksen.
Seuraavat luottamushenkilöt ovat päivittäneet sidonnaisuusilmoitustaan;
Tarja Alastalo, Matti Astola, Wilma Kirkkopelto, Annakaisa Kivelä, Raimo
Pakkanen ja Riitta Rikkola.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta
- hyväksyy saadut uudet ja päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset

 - saataa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 - päättää julkaista hyväksytyt uudet sidonnaisuusilmoitukset kunnan

kotisivuilla

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Riitta Rikkola ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään omaa
sidoinnaisuusilmoitustaan. Merkittiin, että Riitta Rikkola ei osallistunut
sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyyn (HallintoL 28.1§1k).
__________
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Kvalt

Päätös
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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
mer kit ty 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
ajan koh ta ja valtuustokauden ajankohta on muuttunut (§ 7) ja vuoden
2021 alusta Iitin kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Päijät-Hämeen
maa kun taan. Kuntalain 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän pe rus so pi muk-
ses sa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat tarvittaessa sopiminen
jär jes tä mis vas tuun siirtymisestä (2 kohdassa), menettely kuntayhtymän ali-
jää män kattamisesta (10 kohta), ja talouden ja toiminnan seu ran ta jär jes tel-
mä ja raportointi jäsenkunnille (11 kohta).

 Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, pe-
rus so pi mus ta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jä sen-
kun nis ta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jä sen kun tien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kymenlaakson liiton pe rus-
so pi muk ses sa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta.

 Liitteenä on toimiston laatima ehdotus perussopimuksen muuttamisesta.
Eh do tus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat jä-
sen kun ta luet te lon päivittäminen §:ssä 2, termien ja viittausten päi vit tä mi-
nen ajantasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän kat ta mi-
ses ta ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jä-
sen kun nil le. Lisäykset ovat pykälinä 28 ja 30. Vastaavasti entiset pykälät
28 - 30 on siirretty pykäliksi 31 - 42.

 Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käy tän-
nön toimintaan, koske Kymenlaakson liitossa alijäämän kattaminen ei ole
ajan koh tais ta taseessa olevan ylijäämän vuosi, ja liiton toimisto on laatinut
jo aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan.

 Kymenlaakson liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa toi min-
taa, minkä siirtämisestä olisi tarkoituksenmukaista sopia pe rus so pi muk-
ses sa, joten säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei pe rus so pi muk-
seen esitetä. Perussopimukseen sisältyy edelleen vapaaehtoisena teh tä-
vä nä Kymenlaakson kesäyliopiston ylläpito (3 §)."

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi Kymenlaakson
lii ton perussopimuksen muutokset liitteessä esitetyllä tavalla.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 3 Perussopimuksen muutosehdotus

Päätös
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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.
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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.

Maksuosuuksiksi esitetään (%):

 Ympäristönsuojelu Hamina 66 Virolahti 22 Miehikkälä 12
 Terveysvalvonta Hamina 81 Virolahti 13 Miehikkälä 6 (v.-21-22)
   Hamina 85 Virolahti 10 Miehikkälä 5 (v.2020)

Eläinsuojeluvalvonta Hamina maksaa kokonaan ja perii takaisin valtiolta
Eläinlääkintähuolto 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 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 4 Sopimusluonnos

Päätös
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23
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
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palveluita sekä luomalla kestävän ja kynnyksettömän palvelurakenteen,
lisäämme lapsiperheiden sekä nuorten aikuisten mahdollisuuksia elää
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
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Liite 5 Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 II toimenpideosa

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kymenlaakson
maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 5 Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 I strategiaosa

Liite 6 Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2020-2024 II toimenpideosa

Päätös
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24
Muut asiat

Kvalt Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström, myyntijohtaja Ilkka Hasanen
ja yrityspalvelujohtaja Tiina Paavola kertovat Cursorin ajankohtaisista
asioista.


