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Osallistujat
Läsnä

Muu

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

Klo
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto
Uski Markku
Silander Outi
Hyttinen Auli

15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 21:33
15:00 - 16:15
16:15 - 17:20
16:15 - 17:20

Koskela Otto
Haapala Anu

17:05 - 18:20
18:20 - 18:50

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston I varapj.
kunnanvaltuuston II varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja
varhaiskasvatusjohtaja
sivistys- ja
hyvinvointijohtaja
hallintojohta
museonjohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltiaseksi.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
tarkastustapa

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.7.2017 päättänyt, että toimikauden
1.6.2017 - 31.5.2021 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan
kahden kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matti Astolan ja
Jukka Hallikaisen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
145 - 149
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 25.11.2020
Allekirjoitukset
Matti Astola

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 1.12.2020
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Hallikainen
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Talousarviomuutokset vuodelle 2020
45/04.041.00/2019
Khall 23.11.2020 § 145

Hallintosäännön 64 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja
viimeistään talousarviovuoden aikana.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia
tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä
muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
seuraavat talousarvion 2020 muutokset:
2 RAHOITUS
60 Rahoitus
6000 Rahoitus
VEROTULOT
Tulojen vähennys/lisäys
5000 Kunnan tulovero
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta

-208.000
+9.000

VALTIONOSUUDET
Tulojen vähennys/lisäys
5750 Kunnan peruspalveluiden vos
5760 Verotuloihin perustuva vos
5780 Opetus ja kulttuuritoimen vos
5850 Muut valtionosuudet
4 INVESTOINNIT
780 Teknisen toimen investoinnit
Menojen vähennys

Pöytäkirjan tarkastajat:

+423.700
-3.200
+20.900
+29.000
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7810 Asuinrakennukset
1110 1133
Rt 1 Ojatie

-40.000

1110 1146
Rt 6

-70.000

7830 Yhdyskuntatekniikka
1130 1109
Muurikkalan yritysalue

-180.000

1130 1140
Kaavatiet, peruskorjaukset

-25.000

7920 Johtoverkostot
1140 1106
Suonkannan jätevesi

-45.000

Menojen lisäys
7810 Asuinrakennukset
1110 1142
Honkakuja

+34.000

7900 Kaavatiet
1130 1139
Myllylammen käpy

+25.000

7920 Johtoverkostot
1140 1126
Pellinkangas vedenottamo

+20.000

1140 xxxx
Kehätien sadevesi

+10.000

7930 Kaukolämpöverkosto
1140 1143
Kehätien lämpöverkko

Pöytäkirjan tarkastajat:

+15.700
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Tulojen
lisäys

Tulojen
vähennys

Netto

-9 000
-473 600

208 000
3 200

199 000
-470 400

1.Käyttötalous
Yleishallinto
Tekninen toimi
2. Rahoitus
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja
-kulut
Lainat
3. Investoinnit
Yleishallinto
Tekninen toimi
YHTEENSÄ

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

104 700
104 700

-360 000
-360 000

-482 600

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

211 200

-255 300
-526 700
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelma
62/04.041.00/2020
Khall 23.11.2020 § 146

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Vuonna 2020 koronaviruspandemia on määrittänyt ympäröivää
maailmaamme sekä kunnan taloutta ja toimintaa. Koronan vaikutukset
ulottuvat myös seuraavaan vuoteen ja talousarviota on valmisteltu
poikkeuksellisen epävarmassa ympäristössä. Vuoden 2021 talousarvion
perusoletuksena on, että tautitilanne ei kansallisella tai globaalilla tasolla
merkittävästi heikkene.
Kuluvan vuoden lisätalousarvioissa valtion kunnille kohdistamat tukipaketit
tasoittavat Miehikkälän taloutta seuraavan vuoden tilikauden aikana.
Kunnan talouden haasteet realisoituvat todennäköisesti vasta
taloussuunnitelman jälkimmäisinä vuosina 2022-2023 sekä pidemmällä
aikavälillä, kun väliaikaiset koronatukimekanismit poistuvat. Koronan
lisäksi merkittävimmät taloudelliset haasteet liittyvät rakenteellisiin
tekijöihin, kuten väestön ikääntymiseen ja siitä aiheutuvaan sote-menojen
kasvuun, veropohjan kaventumiseen sekä investointitarpeisiin. Koronan
vuoksi esimerkiksi Muurikkalan yritysalueen investoinnit ovat siirtyneet
kuluvalta vuodelta tulevaisuuteen.
Vuoden 2021 talousarvioesitys on 211 000 euroa ylijäämäinen.
Käyttötalouden menot:
Käyttötalouden menot ovat talousarvioesityksessä noin 18,63 milj. euroa,
joista Kymsoten budjetoidut palvelumaksut ovat noin 7,56 milj. euroa (n.
40,6 %). Kymsoten kuntalaskutuksen hinnoittelu nousee
kuntakokouksessa 10.9.2020 sovitun mukaisesti vuodesta 2020 vuoteen
2021 1,7 %. Hinnoittelumuutoksella Kymsote tavoittelee nollatulosta
vuonna 2021. Jos tautitilanne heikkenee kansallisella ja/tai alueellisella
tasolla, tulee se näkymään sote-kuntayhtymän Kymsoten tuloksessa.
Miehikkälä joutuisi tällöin omalta osaltaan varautumaan vuoden 2021
tilinpäätöksessä alijäämän kattamiseen, mikä ei näy kunnan
tuloslaskelmassa tilinpäätöstä aiemmin.
Käyttötalouden osalta henkilöstömenot ovat budjetoitu noin 3,54 milj.
euron suuruisiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimintatuotot ovat 5,61 M€ ja 4,1
%-yksikköä pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.
Toimintakulut (18,63 M€) on arvioitu 0,08 M€ ja 0,4 %-yksikköä
suuremmaksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla
toimintakate on 13,01 M€ euroa negatiivinen ja 2,5 %-yksikköä heikompi
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.
Rahoitusosa:
Kuntaliiton verokehikon (10/2020) ennusteen mukaan Miehikkälän
verotulot tulevat nousemaan noin 232 000 € kuluvan vuoden talousarvioon
verrattuna, mikä vastaa noin 3,9 %:n kasvua. Kuluvana vuonna verotulojen
ennustetaan jäävän noin 199 000 euroa budjetoidusta.
Valtionosuuksia Kuntaliitto arvio maksettavan 309 200 euroa enemmän
kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat
vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2021
valtionosuuspäätöksien myötä.
Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 1,18 M€, investointimenot ovat
861 000 € ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 564 600 euroa. Jotta
kunnan maksuvalmius pidetään hyvällä tasolla, niin investointeja tulee
rahoittaa 500 000 €:n verran joko nostamalla talousarviolainaa tai
laajentamalla kuntatodistuskantaa. Vuoden 2021 lopussa emokunnan
lainakannan arvioidaan olevan noin 8,90 milj. euroa. Emokunnan
lainakanta vuoden lopussa olisi tällöin noin 4800 euroa/asukas..
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää käydä läpi kunnanjohtajan tarkastaman
hallintokuntien esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021 2023 taloussuunnitelmaksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan
7.12.2020.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntien virkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksen hakeminen
91/03.036.01/2020
Khall 19.10.2020 § 124
ELY-keskuksessa on auennut haettavaksi Kuntien lähivirkistysalueiden
kunnostus- ja kehittämisavustus.
Haku on avoinna marraskuun loppuun saakka. Hankkeen on oltava valmis
vuoden 2021 loppuun mennessä.
Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin tukipaketti,
jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea
talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu 10 miljoonaa euroa kunnille
valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistys- ja
viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.
Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille ensisijaisesti kohteisiin, jotka
sijaitsevat kuntien mailla ja ovat kuntien hallinnoimia. Tavoitteena on luoda
laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja lisätä
kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa.
Hankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja
rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden
palvelurakenteiden, kuten tulipaikkojen, lintutornien, huussien yms.
rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.
Avustusta myönnetään enintään 50 % toteutuneista ja hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Omavastuuosuudeksi käyvät vakituisen
henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset ja rakenteiden
materiaalikustannukset.
Haettavaksi ehdotettavan hankkeen alustava suunnitelma
Miehikkälän kunta hakee hanketta, jolla vahvistetaan kunnan
lähiliikuntapaikkojen verkostoa, tuetaan kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia ja tuetaan kylien tasa-arvoisuutta, elinvoimaisuutta,
kehittymistä ja yhteisöllisyyttä sekä täydennetään kunnan matkailun
toimintaympäristöä.
Hankkeessa jatketaan Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalueen kehittämistä
ja täydennetään alueen palveluita rakentamalla kuntoradan läheisyyteen
kuntoportaat.
Muurikkalan ja/ tai Salo-Miehikkälän kuntoradan/ seurantalon läheisyyteen
rakennetaan kuntoportaat ja tehdään luonto- ja ulkokuntosalin yhdistelmä.
Hankkeen suurin kokonaisuus sijaitsee Pitkäkoskella ja sen
rakentamisessa otetaan suurelta osin huomioon myös liikuntarajoitteiset.
Entisen koulun urheilukentän maastoon rakennetaan kuntoportaat ja
tehdään myös ulkokuntosali. Lisäksi tehdään esteetön 6-9 -väyläinen
frisbeegolf- rata ja joen rantamaisemaan lyhyt esteetön luontopolku
tulentekopaikkoineen ja huusseineen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankkeen toimenpiteet tehdään kunnan oman työnä, palkkakustannukset
käyvät omarahoitusosuudeksi.
Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 000 euroa, sisältää
materiaalit, suunnittelun ja rakentamisen.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 ja
vt. matkailu- ja markkinointisihteeri Katri Kotasaari, puh. 040 199 1964.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää palata asiaan tarkemman hankesuunnitelman
valmistuttua.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 23.11.2020 § 147

Matkailun parhaaksi -hanke ei saanut rahoitusta toisellakaan
hakukierroksella. Tämä huomioon ottaen, on lähiliikuntapaikkahankkeen
sisältöä muokattu paremmin haun reunaehtoja ja reitistön kehittämisen
tämänhetkistä tilannetta vastaavaksi.
Haettavaksi ehdotettavan hankkeen alustava suunnitelma:
Miehikkälän kunta hakee hanketta, jolla vahvistetaan kunnan
lähiliikuntapaikkojen verkostoa, tuetaan kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia ja tuetaan kunnan elinvoimaisuutta, kehittymistä ja
yhteisöllisyyttä sekä täydennetään kunnan matkailun toimintaympäristöä.
Eri kylien lähiliikuntapaikkojen kehittämis-, toteuttamis- ja
rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista jatketaan yhdessä kyläyhdistysten
kanssa. Kunnassa on vuosittain toteutettu lähiliikuntapaikkojen
rakentamista ja parantamista, ja voidaan jatkossakin toteuttaa.
1. Hankkeessa jatketaan Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalueen
kehittämistä ja täydennetään alueen palveluita. Myllylammen rengasreitin
toteuttaminen Salpapolkuun nojautuvaksi ja sitä täydentäväksi
kokonaisuudeksi vastaa käyttäjälähtöiseen tarpeeseen.
2. Muurikkalaan tehdään olemassa olevia muistomerkkejä yhdistävä,
osittain rajavyöhykettä myötäilevä ”Rajaseudun kierros”- reitti.
3. Pitkäkosken entisen koulun urheilukentän maastoon suunniteltu
lähiliikuntapaikka koostuu useista eri elementeistä ja on osittain esteetön.
4. Kotkan - Haminan seudun strategisessa yleiskaavassa on
Miehikkälässä osoitettu historiamatkailun lähivirkistysalue, joka kulkee
Pitkäkosken Kalliokosken ja Suur-Miehikkälän kylien kautta Lapjärvelle.
Alueeseen on helposti mahdollista yhdistää Salo-Miehikkälän kylien
kohteet, jolloin muodostuu ympyräreitti, jonka pituus on n. 26 km.
Tulevaisuuden näkymässä toisiaan täydentävä lähivirkistysalueiden
verkosto kattaa koko kunnan ja kuntalainen sekä matkailija tavoittavat
palvelun huolimatta siitä missä päin kuntaa asuu tai vierailee.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankkeen toimenpiteet tehdään pääosin kunnan omana työnä,
palkkakustannukset käyvät omarahoitusosuudeksi.
Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 000 euroa, sisältää
materiaalit, suunnittelun ja rakentamisen.
Valmistelijat: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 ja vs.
matkailu- ja markkinointisihteeri Katri Kotasaari, puh. 040 199 1964.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hakea ELY-keskukselta 50 %:n
rahoitusta em. hankkeeseen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

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

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sopimusluonnoksesta seuraavaa:
1. Joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöhön liittyen
Kunnan kannalta on tärkeää, että ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena vastaa ja huolehtii joukkoliikenteen palvelutasosta huomioiden seudullisen kokonaisuuden ja lisäksi koordinoi tarvittavat muutokset yhdessä
kunnan kanssa, kuten sopimuksessa kuvataan.
2. Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiin liittyen
ELY:n koordinointivastuu säilyy ennallaan.
Uudessa sopimuksessa täsmentyy ja selkeytyy käyttöoikeussopimuksella
harjoitettavan liikenteen korvaukset. Kuntien seutulippuihin liittyneet subventiot liikenteenharjoittajalle loppuvat. Kunnalle jää maksettavaksi vain
kuukausittainen osuu liikennöintikorvauksesta liikennöitsijälle hankintasopimuksen mukaisesti.
Maksujärjestelmän muutos kesken kilpailutuskauden voi tarkoittaa liikennöitsijälle tarvetta hinnankorotukseen ennen nykyisten sopimusten päättymistä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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3. Kunnan osallistuminen joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksiin
Sopimus määrittää uutena asiana kunnan ja ELY:n välisen kustannustenjaon, kun ELY kilpailuttaa ja hankkii joukkoliikenteen reittiliikennettä. Kaakkois-Suomen ELY:n esitys kustannustenjaoksi on 80 % (ELY) ja 20 %
(kunta). Kunnan prosenttiosuus vaihtelee eri ELY-keskusten välillä.
Sopimusluonnoksessa on liitteenä rahoitussuunnitelma, jossa kuvataan tämän hetken käyttöoikeussopimusten kustannustenjako 2022 vuoden toukokuun loppuun. Kunnan 20 %:n osuus on kunnan kannalta kohtuullinen.
4. Matkustajapalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen
Uudessa sopimuksessa on kirjattu uutena asiana yhteistyö matkustajapalveluiden kehittämisestä ja tiedottamisesta. Kunta on valmis toimittamaan
tiedot sopimusliikenteestä omille nettisivuille ja vastaa katualueiden osalta
linja-autopysäkkitiedot Digiroad-järjestelmään. Lisäksi kunta on valmis toimittamaan avointa joukkoliikennettä koskevat sopimus- ja seurantatiedot
JUKU-järjestelmään.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Sopimus

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen henkilökuljetusten
järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä
ja joukkoliikennepalvelujen kustannusten jakamisesta 1.1.2021 alkaen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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23.11.2020

Ilmoitusasiat
Khall 23.11.2020 § 149

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Yhteistyötoimikunta 17.11.2020
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjan otteet:
- Kotkan - Haminan seudun seutuneuvottelukunta 13.10.2020
- Kotkan - Haminan seudun koulutusky / yhtymähallitus 29.10.2020
- Haminan kaupunki / kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 10.11.2020 §§:t
50-56
- Haminan kaupunki / kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 16.11.2020
§216
4. SEB Varainhoito Suomi Oy
- Omaisuusluettelo 31.10.2020
5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset:
- 26.10.2020 Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat sekä
valtakunnallisten vastuumuseoiden valtionosuuden harkinnanvarainen
korotus vuonna 2021
- 9.11.2020 Liikunta ja nuoristoyön yksikköhinnat vuonna 2021
6. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 17.11.2020;
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä kuntouttavasta
työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 145, 146, 149
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 147, 148
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: 147, 148
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Miehikkälän kunnanhallitus
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika xx pv, pykälät:
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.

Pöytäkirjan tarkastajat:

