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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:44 puheenjohtaja

Husu Sirpa 18:00 - 21:44 varapuheenjohtaja
Astola Matti 18:00 - 21:44 jäsen
Hallikainen Jukka 18:00 - 21:44 jäsen
Kataikko Leena 18:00 - 21:44 jäsen
Laapas Asko 18:00 - 21:44 jäsen
Tylli Markus 18:00 - 21:44 jäsen

Poissa Paldan Katja kunnanvaltuuston II varapj.

Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:44 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 18:00 - 21:44 kunnanvaltuuston I varapj.
Ylönen Arto 18:00 - 21:44 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 Leena Kataikon ja

  Asko Laapaksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Käsitellyt asiat

150 - 164

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 9.12.2020

Allekirjoitukset

  Leena Kataikko  Asko Laapas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 15.12.2020

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 146 23.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 150 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 - 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.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 146 23.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 150 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

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   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  __________

Khall 07.12.2020 § 150

Liite 1 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelma

 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 23.11.2020 talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitystä vuosille 2021-2023. Käsittelyn pohjalta on
uuteen esitykseen tehty kaksi muutosta. Muutokset eivät aiheuta
ensimmäiseen esitykseen merkittäviä muutoksia.

 Ensimmäinen muutos on hallintojohtajan 23.11.2020 kokouksessa
esittämä Varda-liittymään varattava 5000 euron lisämääräraha talous- ja
henkilöstöhallinnon budjettiin, mikä nostaa Miehikkälän käyttötalouden
menoja noin 1900 euroa. Toinen muutos on tullut investointiohjelmaan.
Muutos on 10 000 euron lisäys Muurikkalan yritysalueen katu- ja
kunnallistekniikkaan.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 146 23.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 150 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Muutosten johdosta toimintakulut ovat pyöristettynä edelleen 18,63 M€.
Toimintakate on 13,02 M€ negatiivinen. Vuosikate on edelleen 1,18 M€,
eikä lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen ole tullut muutoksia 23.11.2020
esitykseen verrattuna. Bruttoinvestoinnit ovat 871 000 euroa.

 Talousarvio on budjetoitu 209 100 euroa ylijäämäiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2022-2023 taloussuunnitelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 151 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen varsinaisten kokousten ajankohta ja paikka vuodeksi 2021

109/01.012.01/2020

Khall 07.12.2020 § 151 Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja sovitussa paikassa.

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeellisesksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2021 kunnanhallituksen kokoukset
pääsääntöisesti kunnanvirastossa toinen ja neljäs maanantai klo 18
seuraavan aikataulun mukaisesti:

tammi-kesäkuu elo-joulukuu
25.1. 23.8.
8.2. 13.9.
22.2. 27.9.
8.3. 11.10.
22.3. 25.10.
12.4. 8.11.
26.4. 22.11.
10.5. 7.12. (ti)
24.5.
7.6.
21.6.
heinäkuussa ei kokouksia

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 152 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston työohjelma 2021

110/01.012.00/2020

Khall 07.12.2020 § 152
Kokoukset Aika Pääasiat
Kunnanvaltuusto 15.2.
Kunnanvaltuusto 17.5.
Kunnanvaltuusto 14.6. tilinpäätös 2020
Valtuustoseminaari syyskuu talousarvio ja taloussuunnitelma
Kunnanvaltuusto 15.11. vuoden 2022 tulo- ja kiinteistöveroprosentit
Kunnanvaltuusto 14.12. talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma

2022-2024

 Mahdollisesti muiden valtuuston kokousten ajankohdat ilmoitetaan
myöhemmin.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi kunnanvaltuuston
puheenjohtajan hyväksymän vuoden 2021 valtuuston työohjelman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 153 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntavaalit 2021 / äänestyspaikat

101/00.001/2020

Khall 07.12.2020 § 153 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajan-
jak so on kotimaassa 7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021.

 Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä en nak ko ää nes tys pai-
kois ta ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voi-
daan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT); perjantaihin
29.1.2021 mennessä.

 Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava
sii tä, että Digi- ja väestörekisterikeskuksen ylläpitämään ää nes tys paik ka-
re kis te riin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän poh ja tie to jär-
jes tel mä, merkitään Digi- ja väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla
jo kai sen kunnassa olevan vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite,
se kä muut Digi- ja väestötietoviraston määräämät tiedot.

 Tärkeät kriteerit ennakkoäänestyspaikalle ovat:

 1. se on äänestäjien helposti saavutettavissa
 2. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus,

vaa li va paus ja vaalirauha turvaten,
 3. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa mah dol li sim-

man sujuvasti ja äänestäjien kannalta nopeasti,
 4. se on aatteellisesti ja taloudellisesti kytkennöiltään mahdollisimman puo-

lu ee ton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tu le vat.

 Edellisissä vaaleissa äänestysbussi on kiertänyt kylissä yhtenä päivänä.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikoista
seuraavaa:

 1. ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, Keskustie 4 A seuraavasti:

 08. - 09.4.2021  09.00 - 15.00
 10. - 11.4.2021  10.00 - 13.00
 12. - 13.4.2021  09.00 - 18.00

 2. Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 7.4.2021.

 Pitkäkosken päiväkoti
- Koskipirtintie 45

09.00 - 10.00

 Salo-Miehikkälän seuraintalo
- Maaskolantie 7

10.30 - 12.00

 Purhon Seurala
- Seuralantie 16 A

12.30 - 13.00

 Muurolan seuratalo
- Muurolantie 764

14.00 - 15.00
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Miehikkälän kunnanhallitus § 153 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Miehikkälän Metsästysseuran Eräpirtti
- Hurttalantie 552

15.30 - 16.00

 3. Laitosäänestyspaikkana toimii Hyvinvointikeskus Kunila.

 4. Vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat

 Muurikkalan seurojentalo(Muurikkalan äänestysalue)
- Muurikkalantie 1110 B

 Kunnantalo (Saivikkalan äänestysalue)
- Keskustie 4 A

 Suur-Miehikkälän koulu (Suur-Miehikkälän äänestysalue)
- Koulukuja 10

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleja varten

101/00.001/2020

Khall 07.12.2020 § 154 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
ase tet ta va:
 kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-

heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peel li nen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me

 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaa li toi mi kun ta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yk si muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui ten-
kin oltava vähintään kolme.

 Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä
täs men net tiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016).

Vaalilautakunta
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaa li kel-

poi sia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kun ta vaa-
leis sa ehdokkaita asettaneita äänestysryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä
ei voi olla ehdokas.

 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaa li lau ta kun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta
lu kuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso,
lap si, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tar-
koi tet tu na äänestäjän avustajana.

Vaalitoimikunta
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaa li kel-

poi sia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa  edellisissä kun ta vaa-
leis sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenen tai varajäsenenä
ei vät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hem pan sa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta
mis sä ta han sa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun
si sa rus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa (tä-
mä joh tuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa
kun nas sa).

 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaa li toi mi kun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi  tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

 Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas-
tel laan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä
var si nai sis sa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä
kum pia kin vähintään 40 %.

 Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toi mi tet ta vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen jär jes tyk-
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Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 Miehikkälän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:

 01 Muurikkala
 02 Saivikkala
 03 Suur-Miehikkälä

 Valmistelija: palvelusihteeri Sirpa Sivula puh. 040 1991 907

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin ja vaa li toi-
mi kun taan kuntavaaleja varten.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavasti:

01 Muurikkalan äänestysalueen vaalilautakunta

Pj. Husu Ismo Yrittäjä Muurikkala
Vpj. Kärhä Päivi Toimitusjohtaja Muurikkala
Jäsen Mutku Aija Yrittäjä Muurikkala
Jäsen Hyttinen Martti Eläkeläinen Muurikkala
Jäsen Retzlaf Marjatta Eläkeläinen Muurikkala
Varajäsenet:
1. Uutela Antti Mv. Muurikkala
2. Lehtola Pekka Eläkeläinen Muurikkala
3. Kivelä Aleksi Maatalousyrittäjä Muurikkala
4. Kotiranta Katja Lähihoitaja Muurikkala
5. Husu Sirpa Asiakasohjaaja Muurikkala

02 Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunta

Pj. Kaitainen Markku Eläkeläinen Miehikkälä
Vpj. Hallikainen Jaana Caddiemaster Miehikkälä
Jäsen Likander Riitta Eläkeläinen Miehikkälä
Jäsen Lahti Mikko Eläkeläinen Miehikkälä
Jäsen Hietala Matti Eläkeläinen Miehikkälä
Varajäsenet:
1. Jääskeläinen Juhani Eläkeläinen Miehikkälä
2. Rinnesalmi Keijo Eläkeläinen Hurttala
3. Suoknuuti Merja Mv. Muurola
4. Kurko Annemari Myyntisihteeri Miehikkälä
5. Lavento Arto Evl evp Miehikkälä

03 Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakunta

Pj. Värri Kari Mv. Suur-Mlä
Vpj. Peltola Kari Maatalousyrittäjä Suur-Mlä
Jäsen Vanhoja Riitta Diakoni AMK Pitkäkoski
Jäsen Kivelä Soile Siistijä Suur-Mlä
Jäsen Kokkala Hannu Mv. Salo-Mlä
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Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsenet:
1. Kataikko Leena Eläkeläinen Eläkeläinen
2. Suortti Osmo Eläkeläinen Pitkäkoski
3. Suomalainen Seppo Kehityspäällikkö Lapjärvi
4. Mässeli Ritva Myyjä Pitkäkoski
5. Peltola Elina Opiskelija Miehikkälä

Vaalitoimikunta

Pj. Tylli Heikki Eläkeläinen Miehikkälä
Vpj. Takala Esko Eläkeläinen Purho
Jäsen Hannele

Jääskeläinen
Eläkeläinen Miehikkälä

Varajäsenet:
1. Peltola Mia Luokanopettaja Miehikkälä
2. Maaskola Ulla Sairaanhoitaja Miehikkälä
3. Porkka Veijo Eläkeläinen Salo-Mlä

 __________
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KK2.0 Hallintosääntö 2020

Palv.ohr 05.11.2019 § 28

Hallintosäännön sisällön määrittelee kuntalain 90 §.
---
Kuntalaki
90 §
Hallintosääntö
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin
 läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten
 kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta
 huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen 
 päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset
 välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle
 annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista
 valtuustoryhmistä;



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2020 15

Palveluohjaustyöryhmä § 28 05.11.2019
Palveluohjaustyöryhmä § 30 13.11.2019
Virolahden kunnanhallitus § 155 25.11.2019
Virolahden kunnanvaltuusto § 42 16.12.2019
Palveluohjaustyöryhmä § 2 04.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 155 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä
 sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa,
 jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan
kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien
toteutuminen kunnan hallinnossa.
---
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat
kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä.
Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston
työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä,
taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain perustelujen mukaan
hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia
määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole
tarkoituksenmukaista koota yhteen.

Hallintosäännön sitovuus
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos
esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan,
päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo
myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä
muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa,
jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.

Kaakon kaksikon hallintosäännön valmistelu
Kaakon kaksikon hallintosääntöä on valmisteltu Kuntaliiton
hallintosääntömallin pohjalle. Hallintosääntömallissa on huomioituu
1.6.2017 kuntalakiin tulleet muutokset.

Hallintosääntöä on valmistelu osana Kaakon kaksikko 2.0 uudistusta siinä
päätettyjen tavoitteiden ja organisointilinjausten mukaisesti.

Liitteet Liite 2 Kaakon kaksikon hallintosääntö 2020 (luonnos 1.11.2019)

Asian käsittely
Käytiin läpi 1.11.2019 hallintosääntöluonnoksen pykälät 1-31 ja näihin
tehtiin kokouksessa tarvittavaksi katsottavat muutokset.

Hallintojohtajan ehdotus

Palveluohjaustyöryhmä antaa kunnanjohtajille, hallintojohtajalle ja
toimialajohtajille evästyksen hallintosäännön jatkovalmisteluun.

Päätös
Hallintosäännön käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Käsittelyä
jatketaan pykälästä 32. Myös pykäliin 1-31 on mahdollisuus tehdä
muutosehdotuksia seuraavassa kokouksessa.
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Palv.ohr 13.11.2019 § 30
 Liitteenä olevaan luonnokseen Kaakon kaksikon hallintosäännöstä 2020

on viety edellisessä kokouksessa päätetyt muutokset sekä muutama muu
jatkovalmistelussa tehty muutos. Muutokset on korostettuna Wordin jäljitä
muutokset -toiminnolla.

Liitteet Liite 1 Kaakon kaksikon hallintosääntö 2020 (luonnos 8.11.2019)

Asian käsittely Käsiteltiin ensin hallintosäännön pykälät 1-31 ja tämän jälkeen pykälät
32-162. Hallintosäännön luonnokseen tehtiin muutokset suoraan
kokouksessa siten, että dokumentti oli heijastettu kaikkien nähtäväksi.
Vain pykälien 11, 36, 49 ja 160 tarkennuksista annettiin hallintojohtajalle
ohjeet myöhempään muotoiluun.

Lisäksi sovittiin, että hallintojohtaja toimittaa tarkastuslautakuntaa koskevat
pykälät tarkastuslautakunnille tiedoksi ja kommentoitavaksi.

Hallintojohtajan ehdotus

Palveluohjaustyöryhmä käsittelee hallintosääntöluonnoksen ja antaa
tarvittavat muutosesitykset. Tämän jälkeen hallintosääntö 2020 menee
ensin 25.11.2019 kunnanhallitusten käsittelyyn ja tämän jälkeen joulukuun
valtuustojen kokousten käsittelyyn.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kh § 155

Liite tiedoksi Hallintosääntö 1.1.2020

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1.1.2020 voimaan
tulevan Kaakon kaksikon hallintosäännön.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
 (Päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lukio-opetuken

opetussuunnitelmat sekä niihin liittyvät vuosisuunnitelmat (ml.
järjestyssäännöt).)

 Päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmat (ml.
järjestyssäännöt)
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Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (lisäykset)
 Päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
 Päättää oppilaiden ottamisesta aamu-/iltapäivätoimintaan

Koulunjohtaja (alakoulut)
 Vastaa oman koulun osalta vuosittaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan

toimintasuunnitelman valmisteluprosessiin osallistumisesta (lisäys)
 Päättää oppilaiden ottamisesta aamu-/iltapäivätoimintaan (poisto)

Kv § 42 ___________

Liite 4 Hallintosääntö 1.1.2020

Ehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy 1.1.2020 voimaan tulevan Kaakon kaksikon
hallintosäännön kunnanhallituksen hyväksymillä muutoksilla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Palv.ohr 04.11.2020 § 2
 __________
4.11.2020
 Vuoden 2020 alusta voimaan tulleeseen Kaakon kaksikon hal lin to sään-

töön on kuluvana vuonna havaittu kohdistuvan joitakin päivitystarpeita.
Muu tos tar pei ta on havaittu ainakin seuraavien pykälien osalta:

23 § kunnanvaltuuston toimivalta

 Päättää sellaisen toimen tai virkanimikkeen muuttamisesta, johon valitaan
va ki tui nen hoitaja. (lisäys)

25 § henkilöstöjaoston tehtävät ja toimivalta

 Päättää sellaisen toimen tai virkanimikkeen muuttamisesta, johon ei valita
va ki tuis ta hoitajaa. (lisäys)

27 § Kuntatekniikan lautakunnan tehtävät ja toimivalta

 Kuntatekniikan lautakunnan toimivalta:

 Antaa tieliikennelain 71 § mukaisen kunnan suostumuksen pysyvän
 liikennemerkin käyttöön yksityistiellä. (lisäys)

 Päättää peltojen lyhytaikaisesta, alle 1 vuoden, vuokraamisesta. (lisäys)
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30 § Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta

 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta:

Päättää nuorten kesätyötukiavustuksista kunnanhallituksen antamissa raa-
meis sa. (lisäys)

 Painavilla perusteilla kunnanjohtajalla on oikeus ottaa päätettäväkseen toi-
mi ala joh ta jan päätösvaltaan kuuluva asia, ellei tässä hallintosäännössä ole
toi sin määrätty. (lisäys)

31 § Toimialajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta

 Painavilla perusteilla toimialajohtajalla on oikeus ottaa päätettäväkseen
alai sen sa viranhaltijan päätösvaltaan kuuluva asia, ellei tässä hal lin to sään-
nös sä ole toisin määrätty. (lisäys)

32 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

 Ravintopalvelupäällikön nimike on muuttunut ravintopalveluesimieheksi.
(muu tos), s. 22

 Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
 Nimittää rehtorin esityksestä henkilön apulaisrehtorin tehtävään.(lisäys)

 Varhaiskasvatusjohtaja:
 4. Päättää esiopetuksen lapsen siirtämisestä erityisopetukseen silloin, kun

lap sen huoltaja ei sitä vastusta. Erityisen tuen päätös tarkistetaan vii meis-
tään alkuopetuksen päätyttyä. (lisäys; jälkimmäinen lause), s. 22

 Rehtori (yläkoulut ja lukio):
 Tekee esityksen sivistys- ja hyvinvointijohtajalle apulaisrehtorin tehtävään

ni mit tä mi ses tä. (lisäys)

 Koulunjohtaja (alakoulut)/päiväkodinjohtajat (lisäys; päiväkodinjohtajat):
 1. Valmistelee opetussuunnitelmaan perustuvan vuosittaisen työ suun ni tel-

man/toi min ta suun ni tel man. (lisäys; toimintasuunnitelma)
 8. Myöntää oppilaalle/lapselle luvan poissaoloon, kun poissaolo kestää yli

vii kon. (lisäys; lapselle)
 10. Päättää koulutilojen/päiväkodin tilojen käytöstä. (lisäys; päiväkodin ti lo-

jen)

 Luokanvalvoja/ryhmäohjaaja/luokanopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja
(li säys; varhaiskasvatuksen opettaja)

 1. Myöntää oppilaalle/opiskelijalle/lapselle luvan enintään viikon pois sa-
oloon. (lisäys; lapselle)
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 4. Tekee ehdotuksia rehtorille/koulunjohtajalle talousarvioon otettavista
mää rä ra hois ta ja talousarviossa yksikölle osoitettujen määrärahojen käy-
tös tä. (poistetaan)

53 § Lomauttaminen

 Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. (säilyy)

 Yksittäisen viranhaltijan, työntekijän tai henkilöstöryhmän lomauttamisesta
tois tai sek si tai määräajaksi päättää palvelukseen ottava viranomainen.
(muu tos; henkilöstöryhmä lisätty)

 Jos lomauttaminen koskee samanaikaisesti useampia henkilöstöryhmiä,
päät tää lomauttamisesta kunnanhallitus. (lisäys)

 Lomautusilmoituksen oman toimialansa henkilöstölle antaa toimialajohtaja.
Toi mi ala joh ta jal le lomautusilmoituksen antaa kunnanjohtaja. Kun nan joh ta-
jal le lomautusilmoituksen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. (lisäys)

 Viranhaltijan osalta lomautuspäätöksen oikaisuvaatimus käsitellään lo mau-
tus pää tök sen tehneessä toimielimessä. (lisäys)

152 § Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen

 Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa ja toimielimen asiakirjoista an-
net ta vat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, kes kus ar-
kis ton hoi ta ja tai muu toimielimen siihen valtuuttama henkilö. (lisäys; kes-
kus ar kis ton hoi ta jal le oikeus todistaa oikeaksi)

Liite tiedoksi Hallintosääntö 1.1.2020

Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146

Hallintojohtajan ehdotus

 Palveluohjaustyöryhmä käy muutosehdotukset läpi ja ilmoittaa niihin liit ty-
vät korjaustarpeet.

Päätös
 Palveluohjaustyöryhmä kävi muutosehdotukset läpi ja ilmoitti seuraavat

muu tos tar peet esityslistan pykäliin:

 23 § muutetaan seuraavasti: Päättää sellaisen toimen tai virkanimikkeen
muut ta mi ses ta, jossa on vakituinen hoitaja.

 25 § muutetaan seuraavasti: Päättää sellaisen toimen tai virkanimikkeen
muut ta mi ses ta, jossa ei ole vakituista hoitajaa. Jos kyseinen toimi tai
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virkasuhde muu te taan vakinaiseksi, vahvistetaan muutos
kunnanvaltuustossa.

 43 § esitetty muutos poistetaan kokonaan.

 Lisäksi palveluohjaustyöryhmä ilmoitti, että hallintosäännön 162 § tulee
muut taa jälkimmäisen lauseen osalta: Hallintosäännön 156 §:n mukaiset
vuosipalkkiot maksetaan puolivuosittain kahdessa erässä.

Khall 07.12.2020 § 155

 Vuoden 2020 alusta voimaan astuneeseen Kaakon kaksikon
hallintosääntöön on havaittu kohdistuvan päivitystarpeita. Päivitystarpeita
käsiteltiin palveluohjaustyöryhmän kokouksessa ke 4.11.2020.
Palveluohjaustyöryhmä kertoi esiteltyihin muutoskohtiin tarvittavat
korjaustarpeet.

 Liitteen 1 hallintosääntöluonnoksessa on huomioitu
palveluohjaustyöryhmän 4.11.2020 ilmoittamat korjaustarpeet. Muutoksia
esitetään pykäliin 23, 25, 27, 30, 31, 32, 53,152 ja 162. Esitetyt muutokset
ovat kirjattu suoraan luonnokseen sinisellä korostaen ja
kommenttikentässä on avattu, millaisesta muutoksesta on kyse.

 Lisäksi hallintosääntöluonnokseen on tehty valmiussuunnitteluun liittyvä
lisäys pykälään 30 (kunnanjohtajan yleiset tehtävät) sekä muutos pykälään
32 (tekninen johtaja). Lisäys ja muutos liittyvät valmiussuunnittelun
johtamisvastuisiin. Hallintosääntöluonnokseen on myös lisätty liitetiedosto,
joka käsittelee johtamista häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Näitä
valmiuteen ja poikkeusoloihin liittyviä lisäyksiä ja muutoksia ei käsitelty
palveluohjaustyöryhmässä 4.11.2020.

 Koska Kymenlaakso on tällä hetkellä koronaviruksen osalta
leviämisvaiheessa, esitetään muutosten astuvan voimaan jo 16.12.2020
alkaen vuoden vaihteen sijaan.

Liite 2 Hallintosääntöluonnos 16.12.2020
 Hallintosäännön liite: Johtaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

 Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela, p. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle

 1) hyväksyttäväksi hallintosääntöluonnoksen muutoksineen sekä erillisen
hallintosäännön liitteen

 2) , että hallintosääntöluonnos ja hallintosäännön liite astuvat voimaan
16.12.2020 alkaen.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 156 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän kunnan ja Kymsoten välinen palvelusopimus vuodelle 2021

19/07.072/2019

Khall 07.12.2020 § 156

Liite 3 Palvelusopimus 2021

 Kymsoten jäsenkunnat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja
Virolahti ovat siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämisvelvollisuuden ja tuottamisen Kymsoten tehtäväksi 1.1.2019
alkaen.

Kymsoten perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on
järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla
periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut. Kuntayhtymä voi hoitaa myös muita peruspalveluiden
piiriin sekä tukipalveluiden järjestämiseen kuuluvia tehtäviä, kun siitä
erikseen sovitaan.

 Kuntayhtymän toimintaa ohjaa hyväksytty talousarvio 2021,
palvelujensaatavuus ja saavutettavuus raportin toimenpanosuunnitelma
sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
kokonaisvaltainen kehitysohjelma 2019-2024. Kuntayhtymä vastaa
palvelujen järjestämisestä asiakkaan palvelutarpeen ja vahvistettujen
palvelujen myöntämiskriteerien mukaan kaikissa palveluissa ja kaikissa
kunnissa. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan valtakunnallisia
ohjeistuksia ja laatuvaatimuksia.

 Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä
palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta
toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy (perussopimus 15 §).
Palvelusopimus toimii työvälineenä omistajalähtöiseen kuntien ja
kuntayhtymän yhteistyöhön, toimenpiteiden käynnistämiseen ja
seurantaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kuntalaisten
palvelutarpeeseen perustuen.

 Palvelusopimusta on valmisteltu yhdessä kuntien sote palveluista
vastaavien viranhaltijoiden sekä kuntayhtymän vastuuviranhaltijoiden
kesken. Palvelusopimuksella sovitaan tarkemmin kuntien ja kuntayhtymän
välisestä yhteistyöstä, yhteisestä kehittämistoiminnasta, kuntien
maksuosuuksista, kuntayhtymän talousarvioon sisältyvien kärkihankkeiden
toteuttamiseen liittyvästä yhteistyöstä sekä palvelujen ja talouden
seurannasta, laskutuksesta, tiedottamisesta sekä sopimuksen
tarkistamismenettelystä. Yhteisiä menettelytapoja on tarkennettu
sopimuksen liitteessä.

 Hamina, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti ovat edellyttäneet erillistä liitettä,
jotka ovat palvelusopimuksen liitteenä. Tarkennuksilla ei voi muuttaa
palvelusopimuksella tai sen liitteissä sovittuja asioita, vaan ne selventävät
tai korostavat kuntakohtaisia palvelutietoja.

 Kuntien ja kuntayhtymän yhteisiä palveluihin ja toimintaan liittyviä asioita
käsitellään vuonna 2021 kuukausittain kokoontuvassa yhteistyö-
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Pöytäkirjan tarkastajat:

kokouksessa (sote-yhteyshenkilöt ja Kymsoten asiantuntijat), jossa
kuukausittain vaihtuu eri palveluteeman mukaiset yhteistyöasiat. Lisäksi
kuukausittain kokoontuu kuntajohtajien, talousjohtajien ja hyvinvointi-
johtajien muodostama kokoonpano sekä kuntayhtymän toimintaa ja
taloutta seurataan myös muissa erikseen sovittavissa kuntakokouksissa.

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen
vuodelle 2021 ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 157 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kannanotto laajan ympärivuorokautisen päivystyksen saamiseksi Kymenlaaksoon

111/07.072/2020

Khall 07.12.2020 § 157

Liite 4 Kymenlaakson keskussairaala laajan ympärivuorokautisen päivystyksen
keskussairaalaksi vuonna 2023 / kirje XX

Pääministeri Marinin hallitusohjelman sote-uudistuksen ytimessä ovat
palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä kustannustehokkuus.
Kymenlaakson alueella tämän varmistamisen ytimessä on laajan
ympärivuorokautisen päivityksen mahdollistaminen Kymenlaakson
keskussairaalassa.

Pääministeri Marinin hallituksen sote-uudistus on edennyt siihen
vaiheeseen, että hallituksen yksimielinen esitys on lähtenyt lainsäädännön
arviointineuvostolle ja eduskunta saa lait käsittelyyn joulukuussa 2020.
Lakien varsinainen käsittely tapahtuu helmi-toukokuussa 2021. Sote-lakien
on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2021 ja väliaikaishallinto aloittaa
elokuussa 2021. Aluevaalit pidetään alkuvuodesta 2022 ja
aluevaltuustojen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022. Sote-uudistuksen
uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue ja ne
aloittavat toiminnan 1.1.2023.

Lainsäädännön arviointineuvostolle 15.10 lähetetyn sote-lakiluonnoksen
toteutuessa syntyy Kymenlaakson hyvinvointialue ja sillä on
lähtötilanteessa kaksi sairaalaa, Kymenlaakson keskussairaala ja
Pohjois-Kymen sairaala (POKS). Kymenlaakson hyvinvointialueella ei ole
laajan päivystyksen sairaalaa.

 Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka
pystyy tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen erikoisalalla
ympärivuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat
terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja
erityistilanteiden hoitamiseen. Kymenlaakson keskussairaala vastaa jo
nykyisellään hyvin laajan ympärivuorokautisen päivystävän
keskussairaalan kriteereihin. Kriteereissä vaadituista 13 erikoisalasta
Kymenlaakson keskussairaala täyttää suoraan 10 erikoisalan kriteerit.
Kardiologian, neurologian ja radiologian osalta Kymsote tekee jo
nykyisellään vahvaa yhteistyötä yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja
etäratkaisujen sekä konsultaation avulla vastaa lähes sellaisenaan
kriteereihin.

Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puuttuminen aiheuttaa ongelmia
koko alueemme sote-palveluihin, ei ainoastaan Kymsoten päivystykseen ja
erikoissairaanhoitoon. Tämä vaikeuttaisi vaaditun integraation toteutumista
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jos näkyvissä on
erikoissairaanhoidon saatavuuden heikkeneminen. Alue joutuisi
nojautumaan ympäröivien maakuntien palveluihin, mistä seuraisi
kasvaneita kustannuksia ja väestön yhdenvertainen kohtelu estyisi.
Tällainen kehitys johtaa Kymenlaaksossa myös väkisinkin sote-keskusten
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Miehikkälän kunnanhallitus § 157 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

työnantajavetovoiman heikentymiseen.

Sote-lakiluonnos kokonaisuudessa ei ole huomioitu lakiluonnoksen
lausuntokierroksella annettuja Kymenlaakson sote-toimijoiden näkemyksiä
ja erityispiirteitä alueen palvelutarpeesta ja palvelujen turvaamisesta.

Ehdotuksessa ei ole huomioitu nykytilannetta, jossa alueen kahden
kaupunkikeskuksen sairaalapalvelut tulee turvata ja samalla varmistaa
lääkäri ja hoitohenkilöstön saatavuus. Lisäksi lakiluonnoksen mukainen
Uudenmaan erillisratkaisu kaventaa Kymenlaakson hyvinvointialueen
liikkumatilaa ja vaikeuttaa entisestään henkilöstön saatavuutta.
Lakiluonnos kieltää myös hyvinvointialueiden välisten erikoissairaanhoidon
yhtymien (maakuntayhtymä) rakentamisen, jolloin palvelujen turvaamien
tulisi tapahtua yhteistyöalueella ainoastaan sopimuksen varaisesti, joka ei
ole Kymenlaakson sote-palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja
laadun näkökulmasta paras ratkaisu.

Edellisen perusteella Kymsoten, omistajakuntien ja maakuntaliiton tulee
vaikuttaa kansallisella tasolla sote-päätöksentekoon, jotta Kymenlaakson
keskussairaalalle saadaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen
keskussairaalan asema ja näin turvataan erikoissairaanhoidon palveluja
sekä lääkäri ja hoitohenkilöstön saatavuutta myös tulevalla
hyvinvointialueella.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kannanoton Kymenlaakson
keskussairaala laajan ympärivuorokautisen päivystyksen
keskussairaalaksi vuonna 2023. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet kannanoton.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 118 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 158 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n sopimukset

105/46.463/2012, 128/46.463/2012, 4/46.463/2017, 18/46.463/2017, 95/46.463/2020,
107/46.463/2020

Kuteltk 25.11.2020 § 118
 Miehikkälän ja Virolahden kunnat tekivät Kymenlaakson

virkistysalueyhdistyksen kanssa sopimukset virkistysalueiden
kunnossapidosta ja omistusoikeudesta 2012. Sopimuksilla annettiin
Kymenlaakson virkistysalueyhdistykselle oikeus rakentaa ja kehittää
taukopaikkoja ja siirrettiin taukopaikoilla oleva omaisuus yhdistykselle.
Sopimus käsitti Miehikkälässä Muhikon, Härkämäen ja Takamaan
taukopaikat. Virolahdella sopimus käsittää Matsun laavun, Vahtivuoren
laavun ja bunkkerimuseon taukopaikat. Yhdistys on ylläpitänyt
taukopaikkoja ja mm. rakentanut Vahtivuorelle palaneen laavun tilalle
uuden. Sopimukset päättyvät vuoden 2020 loppuun ja jatkuvat sen jälkeen
toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla.

 2015 tehtiin Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa huoltosopimus
kyseisten paikkojen hoidoista. Miehikkälä maksaa hoidosta 2060 € ja
Virolahti 2755 €. Hinnat ovat sopimushetken hintoja ja hinnat tarkistetaan
indeksillä vuosittain. Huoltosopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja
voidaan irtisanoa sopijapuolten toimesta kuuden kuukauden kuluttua
päättyväksi. Sopimukset liitteenä 2.

Liite 2 Muhikon taukopaikka on kuluvan vuoden aikana kunnostettu
hankerahoilla. Jatkossa nähdään selkeämpänä, että kunnat tekevät
kehittämistoimia ja hakevat hankerahoitusta koko Salpapolun ja siihen
liitettävien kehittämistoimien osalta. Hankerahoitukseen liittyvät velvoitteet
saattavat muodostaa esteen kaikkien rakenteiden omistusoikeuksien
siirroille vuodenvaihteessa kunnille.

 Myös huolto on nähty tarkoituksenmukaisena ottaa omaksi toimeksi.

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

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n kanssa 2012 tehty sopimus
virkistyskohteiden kunnostamisesta ja omistusoikeudesta päätetään
sopimuksen mukaisesti vuoden 2020 loppuun. Omistusoikeus rakenteisiin
siirretään kunnalle sitä myöten kuin ne hankerahoituksen ehtojen mukaan
voidaan siirtää.

 Lisäksi lautakunta päättää irtisanoa Kymenlaakson
virkistysalueyhdistyksen kanssa 2015 tehdyt huoltosopimukset
päättymään 31.5.2021.

Muutosehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n kanssa 2012 tehty sopimus
virkistyskohteiden kunnostamisesta ja omistusoikeudesta päätetään
sopimuksen mukaisesti vuoden 2020 loppuun. Omistusoikeus rakenteisiin
siirretään kunnalle sitä myöten kuin ne hankerahoituksen ehtojen mukaan
voidaan siirtää. Lisäksi esitetään, että kunnat eroavat yhdistyksestä.

 Lisäksi lautakunta päättää irtisanoa Kymenlaakson
virkistysalueyhdistyksen kanssa 2015 tehdyt huoltosopimukset
päättymään 31.5.2021.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 158 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.12.2020 § 158

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 57 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 71 08.06.2020
Kuntatekniikan lautakunta § 110 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 159 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025

48/52.520/2020, 42/52.520/2020

Kuteltk 27.05.2020 § 57
 Kymen jätelautakunnan toimialueen kuntien edustajat ovat valmistelleet

jätepoliittisen ohjelman luonnoksen koko toiminta-alueelle. Valmistelussa
Miehikkälän edustaja on ollut Leena Kataikko ja Virolahden edustaja
Tuomo Peltola.

 Jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmä varaa kunnille mahdollisuuden
lausunnon tai kommenttien antamiseen alueen ensimmäiseksi
jätepoliittiseksi ohjelmaksi 11.6.2020 mennessä.

 Annettujen lausuntojen pohjalta ohjausryhmä valmistelee lopullisen
jätepoliittisen ohjelman, joka lähetetään valtuustojen vahvistettavaksi.

 Jätepoliittisella ohjelmalla Kymen jätelautakunnan ja Kymenlaakson Jäte
Oy:n toimialueen kunnat asettavat yhteiset kehittämistavoitteet vastuulleen
kuuluvalle jätehuollolle. Jätelain mukaisesti kuntien vastuulle kuuluu
asumisen ja kuntien omien hallinto- ja palvelutoimintojen jätehuolto.
Jätepoliittinen ohjelma toimii linjauksena johdonmukaisen, pitkäjänteisen,
yhdenvertaisen ja kestävän jätehuollon kehittämiselle. Suomen Kuntaliitto
suosittelee jätepolitiikan määrittelemistä selkeäksi ohjelmaksi silloin, kun
kunnat ovat siirtäneet jätehuollon toteutuksen useamman kunnan

 yhteiselle organisaatiolle. Palvelutehtävien siirrosta huolimatta kunnilla
säilyy aina vastuu jätehuollon järjestämisestä.

 Jätepoliittiseen ohjelmaan on valittu keskeisiä tavoitteita toteutettavaksi
koko alueella.

 Koska jätehuollon lainsäädännössä jätehuoltotehtävät on jaettu useille eri
toimijoille, on tarpeen varmistaa, että kaikkien jätehuollon toimijoiden roolit
ovat selkeitä ja yhteistyö on toimivaa. Lainsäädäntö edellyttää myös
vähentämään jätteiden syntymistä. Edellä mainitussa on ympäristö-
tietoisuuden lisääminen keskeisessä asemassa. Asukkaille tarjottavilta

 jätehuoltopalveluilta edellytetään kattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Lisäksi alueella syntyvät jätteet pyritään hyödyntämään tehokkaasti.

 Näistä teemoista on koostettu tavoitetaulukot, joissa on myös toimenpiteet,
vastuu ja seuranta.

Liite 9 Jätepoliittinen ohjelma liitteenä 9.

 Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää kunnan
puhevaltaa.

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

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
kunnanhallitukset toteavat lausunnoissaan ettei kunnilla ole
huomautettavaa alueen jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 57 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 71 08.06.2020
Kuntatekniikan lautakunta § 110 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 159 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Khall 08.06.2020 § 71

Liite 4 Jätepoliittinen ohjelma

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus toteaa, että Miehikkälän kunnalla ei ole huomautettavaa
alueen jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta muutoin kuin, että
muovinkeräys kunnissa tulee toteuttaa niin, että se palvelee kuntalaisia
tasavertaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kuteltk 25.11.2020 § 110
 25.11.2020 § 110  Kymenlaakson ja lähialueen yhdeksän kuntaa ovat yhdessä laatineet

jätepoliittisen ohjelman, jolla ne asettavat yhteiset tavoitteet jätehuollon
kehittämiselle vuoteen 2025 saakka. Yhteisellä jätepoliittisella ohjelmalla
kunnat sitoutuvat edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä
ehkäisemään jätteistä aiheutuvia haittoja.

 Jätepoliittinen ohjelma on alueen ensimmäinen. Se on laadittu kuntien
nimittämässä jätepoliittisessa ohjausryhmässä, jossa oli mukana edustus
jokaisesta kunnasta. Ohjausryhmä on kuullut asiantuntijoita, tehnyt
kyselyjä sekä järjestänyt sidosryhmätilaisuuden, jossa ohjelmatyötä on
esitelty. Kymen jätelautakunta on tarjonnut teknistä apua ohjelmatyö-

Liite 1 prosessiin. Jätepoliittinen ohjelma on liitteenä 1.

 Päätöksenteko jätepoliittisesta ohjelmasta kuuluu kunnille, ja kuntien
valtuustot hyväksyvät ohjelman. Jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta on
pyydetty jäsenkunnilta 11.5.2020 lausunnot, jotka huomioitiin laadittaessa
viimeisintä luonnosta jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2025.

 Jätepoliittisen ohjelman tavoitteissa on, että kuntiin on nimetty henkilöitä,
jotka vastaavat omalla työpaikallaan lajittelun ja kierrätyksen
edistämisestä. Toimenpiteenä on, että kunnat kouluttavat
henkilökuntaansa esim. ekotukihenkilöitä ja tarjoavat heille edellytyksiä
toimia sekä jatkuvaa tukea. Tavoite ja toimenpide on ristiriidassa kuntien
työntekijöiden jatkuvasti lainsäädännön myötä kasvavaan työtaakkaan ja
sen vähentämiseen tähtäävien toimintojen kanssa. Kunnan
päätöksenteossa on aina otettava huomioon, ettei omalla toiminnalla lisätä
työntekijöiden työtaakkaa. Ekotukihenkilöitä ei tarvita, sillä Kymenlaakson
Jäte Oy:ltä saadaan hyvää koulutusmateriaalia ja tarvittaessa myös
koulutusta.

 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.
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Kuntatekniikan lautakunta § 57 27.05.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 71 08.06.2020
Kuntatekniikan lautakunta § 110 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 159 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille ja
-valtuustoille hyväksyttäväksi liitteenä olevan Jätepoliittisen ohjelman

 vuoteen 2025 sillä muutoksella, että tavoitteista ja toimenpiteistä
poistetaan ns. ekotukihenkilön nimeäminen työpaikoille.

Muutosehdotus  Lautakunta esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille ja
-valtuustoille hyväksyttäväksi liitteenä olevan Jätepoliittisen ohjelman
vuoteen 2025.

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.12.2020 § 159

Liite 5 Jätepoliittinen ohjelma

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen
Jätepoliittisen ohjelman vuotee 2025 hyväksymisestä ja esittää sen
valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että muovinkeräys Kymenlaaksossa tulee
toteuttaa niin, että se palvelee kaikkien kuntien asukkaita tasavertaisesti.
Miehikkälän kunnanhallitus katsoo myös, että Kymenlaakson Jäte Oy:n
tulisi tuottaa jäteneuvontaa kouluissa veloituksetta eikä lisämaksusta,
kuten on Miehikkälän osalta esitetty.

 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 111 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 160 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivitys

40/41.411/2009, 121/41.411/2011, 53/41.411/2019, 105/41.411/2020

Kuteltk 25.11.2020 § 111
 Miehikkälän rantaosayleiskaava on hyväksytty 2001, ja siihen on tehty

muutoksia 2008, 2014 ja 2015. Lisäksi Muurikkalan alueelle on tehty
yleiskaava 2019, jossa olemassa oleva tilanne on kyseisellä alueella
päivitetty. Yleiskaavan alueella on myönnetty poikkeamia ja huomattu
alkuperäisestä kaavasta puuttuvia rakennettuja rakennuspaikkoja.
Tiedossa on tällä hetkellä 32 korjaustarvetta. Tarpeita tulee vielä
tarkastuksen yhteydessä lisää. Esimerkiksi Savan alueella osa
selvitysaluetta jätettiin pois alueella tehdyn muutoksen yhteydessä.

 Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kylä-alueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi
saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.

 Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.

 Rantaosayleiskaavan ajantasaistus on vaativa työ ja sen on arvioitu
valmistuvan 2022 kesäkuussa.

 Hallintosäännön 24 §:n 20. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää mm.
yleiskaavoituksen käynnistämisestä.

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

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.

 Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kyläalueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi
saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.
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Kuntatekniikan lautakunta § 111 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 160 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.

 Tavoitteena on saada päivitys valtuuston käsittelyyn 2022 kesäkuussa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.12.2020 § 160

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen
Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 8 27.01.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 161 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien hallintoriitahakemusta sekä
hallintoriitahakemuksesta annetun vastineen johdosta koskien äänivallan perusteita
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n yhtymävaltuustossa

19/07.072/2019

Khall 27.01.2020 § 8

Liite 3  Itä-Suomen hallinto-oikeuden vastinepyyntö
Liite 4 Miehikkälän kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote 18.3.2019 § 4
Liite 5 Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 9.9.2019 § 93

 Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää vastinetta Haminan ja Kotkan
kaupunkien, Pyhtään ja Virolahden kuntien hallintoriitahakemuksen
johdosta sekä Kouvolan kaupungin hallintoriitahakemuksesta antaman
vastineen johdosta.

 Vastine on oltava hallinto-oikeudella viimeistään 31.1.2020. Vastineen
antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää todeta vastineenaan Haminan ja Kotkan
kaupunkien, Pyhtään ja Virolahden kuntien hallintoriitahakemukseen sekä
Kouvolan kaupungin hallintoriitahakemuksesta antamaan vastineeseen
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavaa.

 Miehikkälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.3.2019
(liite 4) muutoksia ja täydennyksiä kuntayhtymän perussopimukseen (6 §
ja 7 §). Miehikkälä on ainut Kymenlaakson kunta, joka on neuvotellut
muutokset hyväksynyt.

 Miehikkälän kunnanhallitus totesi kokouksessaan 9.9.2019 kantanaan
hallintoriita-asiaan, että ei hyväksy hakemusta hallinto-oikeudelle ja, että
asian eteenpäin vieminen hallintoriita-asiana ei ole Kymenlaakson yhteisen
edun mukaista vaan erimielisyydet on kyettävä ratkaisemaan
neuvotteluteitse oikeudenmukaisuuteen pyrkien (liite 5). Kunnanhallitus
toistaa nyt kantansa vastineenaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.12.2020 § 161 Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 17.11.2020 hylännyt
kuntayhtymän perussopimusta koskevan hallintoriitahakemuksen.

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedoksi.



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2020 34

Miehikkälän kunnanhallitus § 8 27.01.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 161 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 162 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset

Khall 07.12.2020 § 162 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1.11. - 2.12.2020:

 Päätöstyyppi   §§

Kunnanjohtaja
Henkilöstöasiat  50
Huomionosoitukset    8

Asuntosihteeri
 Asukasvalinnat  24

 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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Miehikkälän kunnanhallitus § 163 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja työllisyyskatsaus

Khall 07.12.2020 § 163 
Tuloslaskelma, lokakuu
(ulkoiset tilit)

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot - %

Toimintatuotot  4 444 800 3 476 917,28 967 882,72 78,22

Toimintakulut -17 137 300 - 12 984 704,90 - 4 152 595,10 75,77
Toimintakate -12 692 500 - 9 507 787,62 - 3 1874 712,38 74,91

Vuosikate 962 500 2 118 843,14 - 1 156 343,14 220,14
Tilikauden tulos 40 400 2 118 843,14 - 2 078 443,14 5 244,66

Verojen
maksuerittely
lokakuu

Valittu
kuukausi

Muutos
%

Oikaisu-
korko

Kalenteri-
vuoden alusta

Muutos % Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 426 715,82 14,19 0 3 874 837,09 - 15,60

Yhteisövero 58 447,16 20,54 0 746 983,70 - 6,14

Kiinteistövero 58 791,78 - 73,74 0 390 628,27 - 21,03

Vähennykset 34 232,08

Maksettava
määrä

509 722,68 0

Asukasluku 2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)
Syyskuu 1847
Lokakuu 1850

Työllisyyskatsaus syyskuu
2020
Työttömät
työnhakija

lokakuu
2020
Työttömät
työnhakijat

syyskyy
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta

lokakuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta

Miehikkälä 87 94 11,5 12,4

Kotka-Haminan seutukunta 5021 5017 13,6 13,6
Koko maa 315 780 312 713 12,0 11,9

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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Miehikkälän kunnanhallitus § 164 07.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 07.12.2020 § 164 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.11.2020
 - Lupajaosto 25.11.2020
 - Kuntatekniikan lautakunta 25.11.2020
 - As. Oy Muurikkalanpuisto, yhtiökokous 6.11.2020
 - Nuorisovaltuusto 12.11.2020
 - Vammaisneuvosto 18.11.2020

 3. Saapuneet pöytäkirjat:
 - Lupavaliokunnan pöytäkirjan otteet 17.11.2020 §115 ja 25.11.2020 §119

 4. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.11.2020:
 - Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kymenlaakson

sairaanhoitopiirin kuntien alueille

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja val-
tionosuuspää töksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL  136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
 koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät:  150, 152, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 151, 153, 154, 158, 160

 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: 151, 153, 154, 158, 160
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:

 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.


