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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 Sirpa Husun ja
Markus Tyllin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
28 - 39
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 24.2.2021
Allekirjoitukset

Sirpa Husu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 2.3.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markus Tylli

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 28

3/2021

4

22.02.2021

Lisäpoistot ja arvonalennukset tilinpäätöksen 2020 yhteydessä
60/04.042/2019
Khall 22.02.2021 § 28
Liite 1

Miehikkälän lisäpoistot- ja arvonalennustarpeet 2020
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän
suunnitelman mukaisista poistoista ja sen kohta 2.3.2.2. Aineelliset ja
aineettomat hyödykkeet määrittävät hyödykkeen arvostamisesta
seuraavaa: ”Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa
tai arvo kunnan palvelutuotannossa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon
poistosuunnitelmaa muuttamalla. Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman
mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai aineellisesta
hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutettu,
merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Suunnitelmanmukaiset
poistot ovat aina ensisijaisia arvonalennuksena vähentämiseen nähden.
Mikäli poistonalainen hyödyke kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa
kokonaan tai hyödykkeen tulonodotukset muuttuvat olennaisesti tai
poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen, esitetään
kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena. Hyödykkeen
jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kautta poistosuunnitelmaa on
tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti myös kertaluonteisen
lisäpoiston tekemisen jälkeen.”
Arvonalentumisen- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa
hyödykkeen ja sijoituksen todennäköiset tulonodotukset ja arvo
palvelutuotannossa arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen.
Hallintojohtajan, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan arvion mukaan
Miehikkälän kunnan pysyvissä vastaavissa on tarvetta
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen perusteella Liitteessä 1
esitetyille kertaluonteisille lisäpoistoille ja arvonalennuksille. Esitettyjen
lisäpoistojen ja arvonalennusten määrä on yhteensä 236.741,70 €.
Lisäpoistojen ja arvonalennusten osalta on konsultoitu kunnan
tilintarkastajaa, jonka mukaan tehty tarkastelu vastaa kirjanpitolain ja
tilinpäätösperiaatteiden edellyttämää lähestymistapaa.
Olennaiset lisäpoistot ja arvonalennukset eritellään tilinpäätöksen 2020
liitetiedoissa.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi suunnitelman
mukaisten poistojen lisäksi liitteessä 1 esitetyt lisäpoistot ja
arvonalennukset. Niiden määrä on yhteensä 236.741,70 €.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 29

3/2021

5

22.02.2021

Pakollinen varaus tilinpäätöksen 2020 yhteydessä
8/04.041.01/2021
Khall 22.02.2021 § 29

Miehikkälän sote-palvelut tuottava kuntayhtymä Kymsote on tehnyt ennen
kaikkea koronaviruksesta johtuen tilikaudella 2020 vajaan 33,5 miljoonan
euron alijäämän. Alijäämä koostuu suurimmalta osin menetetyistä tuloista
jäsenkunnilta, mikä on aiheuttanut erityisesti perusterveydenhuollon
volyymien romahtamisesta vuoden 2020 alkupuolella sekä kasvaneista
kuluista. Etenkin henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet sekä palveluiden
ostot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.
Perussopimuksen mukaan alijäämä käsitellään osana Kymsoten
tilinpäätöstä. Jäsenkunnat kattavat Kymsoten alijäämän käytön
mukaisessa suhteessa perussopimuksen mukaisesti (§ 19).
Kymsoten vs. talousjohtaja ilmoitti hallintojohtajalle sähköpostitse
17.2.2021, että Miehikkälän täsmäytetty osuus katettavasta alijäämästä on
325 614,65 euroa. Tämän vuoksi Miehikkälä tekee oman tilinpäätöksen
yhteydessä 325 700 euron pakollisen varauksen.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä tehtävän 325
700 euron suuruisen pakollisen varauksen. Pakollinen varaus annetaan
tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 30

3/2021

6

22.02.2021

Palveluyhdistys Rateva ry:n välirahoitushakemus
26/03.034.01/2021
Khall 22.02.2021 § 30
Liite 2

Ratevan hakemus välirahoituksesta 16.2.2021
Palveluyhdistys Rateva ry on hakenut kunnalta 16.2.2021 välirahoitusta
purkaakseen asuinkelvottomat rivitalorakennukset osoitteessa Rauhantie
3 A - E, 49700 Miehikkälä (Liite 1). Purku-urakka on kilpailutuksessa ja
purkaminen aloitetaan aikaisintaan 22.3.2021. Urakan hinta selviää
kilpailutuksessa. Ratevan toiminnanjohtaja Liisa Pöntysen arvion mukaan
urakan hinta tulee olemaan noin 100 000 euroa.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt yhdistykselle
avustuksen, joka on 90 % toteutuvista purkukustannuksista. Näin ollen
haettavan välirahoituksen lisäksi kunta suoraan lainoittaisi Ratevaa 10 %:n
osuudella toteutuneista purkukustannuksista, minkä lisäksi lainoitus
koskisi myös kaatopaikkamaksuja ja jäteveroa.
Rateva on pyytänyt hakemuksessaan mahdollisuutta neuvotella suoran
lainoituksen palautuksen ehdoista, kun kilpailutuksen lopputulos ja hinta
ovat tiedossa. Välirahoitusosan (90 % purkukustannuksista) Rateva
palauttaisi välittömästi, enintään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun
avustus on saapunut pankkitilille.
Rateva on yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia palveluita
sekä hyvinvointia etenkin kunnan ikäihmisille. Yhdistys ei toimi
markkinaehtoisesti ja haettu välirahoitus sekä lainoitus kohdistuisivat
puhtaasti ei-taloudelliseen toimintaan. Välirahoitus ja lainoitus ovat siten
lainsäädännön puitteissa mahdollisia, mutta suoralle lainoitusosalle
uudistunut Kuntalaki (410/2015) edellyttää kuitenkin vakuuden. Vakuuden
tulee olla riittävä.
Kaiken kaikkiaan Rateva tuottaa tärkeitä palveluita kuntalaisille ja kunnalla
on entuudestaan tiivis suhde yhdistykseen. Kunta on rahoittanut Ratevaa
myös aiemmin ja taannut sen lainoja. Kunnalla on saatavia tälläkin hetkellä
Ratevalta 150 000 euroa, minkä lisäksi kunnalla on voimassaolevia
takauksia Ratevan aravalainoihin. Kunnan intressissä on tukea yhdistystä
ja sen toimintaa niin talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinnin
näkökulmasta.
Rateva on lyhentänyt ennen koronakriisiä velkaansa kunnalle
suunnitelman mukaisesti. Koronasta johtuen yhdistyksen toiminta on
väliaikaisesti kärsinyt merkittävästi, minkä vuoksi vuosi 2020 oli
lyhennysvapaa vuosi ja lainoitusaikaa sekä lyhennystahtia muokattiin. Sen
sijaan yhdistykseen kohdistuvan taloudellisen riskin ei voida katsoa
pidemmällä aikavälillä kasvaneen. Lainanmaksukyky edellyttää kuitenkin
koronarajoitusten poistumista ja sitä, että yhdistys voi toimia
tavanomaisessa toimintaympäristössä.
Purettavista rivitaloista vapautuisi lisäksi tilaa yhdistyksen talouteen, jos
rivitaloista maksettavat velkavastuut jäisivät yhdistykseltä pois.
Valtionkonttori on myöntänyt 90 %:n akordin yhtiön Rauhantie 3:n

Pöytäkirjan tarkastajat:
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perusparannuslainoihin, mutta lainan on loppuosasta takaisinmaksuehto.
Kunnan tulisi lainoittaa loppuosan suhteen Ratevaa vielä erikseen 45 000
eurolla, mistä Rateva on jättänyt 16.2.2021 erillisen hakemuksen.

Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Palveluyhdistys Rateva ry:n välirahoitushakemuksen seuraavin ehdoin ja
muutoksin:
1) Välirahoituksen ja lainoituksen suuruus on kokonaisuutena enintään
150 000 euroa.
2) Lainoituksen osalta riittäväksi vakuudeksi katsotaan Ratevan aiemman
kassalainan vakuus (kunnanvaltuusto 7.9.2015, § 21), eli palvelutalo
Vantteran 0,3310 ha kiinteistö rakennuksineen kiinteistötunnus
489-411-14-22.
3) Vakuus tulee olla kiinnitettynä kunnalle siihen asti, kunnes sekä vanha
kassalaina että uusi laina ovat maksettu kokonaisuudessaan takaisin.
4) Lainoitusosan ehdoista sovitaan kirjallisesti purku-urakan hinnan
varmistuttua.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Palveluyhdistys Rateva ry:n lainahakemus
29/03.034.01/2021
Khall 22.02.2021 § 31
Liite 3

Ratevan lainahakemus 16.2.2021
Palveluyhdistys Rateva ry on hakenut kunnalta 16.2.2021 lainoitusta
maksaakseen Valtionkonttorille Rauhantie 3 A - E:n purkamisen jälkeen
jäävän loppuvelan. Rateva on saanut Valtionkonttorin lainoihin 90 %:n
akordin, joka on kokonaisuudessaan 450 941,38 euroa. Ratevan
kassatilanne huomioiden kunnalta haettava lainan määrä on 45 000 euroa
ja laina-aika viisi (5) vuotta. Tarkemmat yksityiskohdat ovat nähtävillä
hakemuksessa (Liite 1).
Akordin ehtona on, että yhdistys on maksanut Valtionkonttorin akordin
jälkeen jäävät lainat sekä korot takaisin Valtionkonttorille ennen
purkamisen aloittamista. Tämä tulee tehdä viimeistään 22.3.2021.
Rateva on yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia palveluita
sekä hyvinvointia etenkin kunnan ikäihmisille. Yhdistys ei toimi
markkinaehtoisesti ja haettu lainoitus kohdistuu puhtaasti ei-taloudelliseen
toimintaan. Kuntalaki (410/2015) edellyttää lainalle kuitenkin riittävän
vakuuden.
Kaiken kaikkiaan Rateva tuottaa tärkeitä palveluita kuntalaisille ja kunnalla
on entuudestaan tiivis suhde yhdistykseen. Kunta on rahoittanut Ratevaa
myös aiemmin ja taannut sen lainoja. Kunnalla on saatavia tälläkin hetkellä
Ratevalta 150 000 euroa, minkä lisäksi kunnalla on voimassaolevia
takauksia Ratevan aravalainoihin. Kunnan intressissä on tukea yhdistystä
ja sen toimintaa niin talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinnin
näkökulmasta.
Rateva on lyhentänyt ennen koronakriisiä velkaansa kunnalle
suunnitelman mukaisesti. Koronasta johtuen yhdistyksen toiminta on
väliaikaisesti kärsinyt merkittävästi, minkä vuoksi vuosi 2020 oli
lyhennysvapaa vuosi ja lainoitusaikaa sekä lyhennystahtia muokattiin. Sen
sijaan yhdistykseen kohdistuvan taloudellisen riskin ei voida katsoa
pidemmällä aikavälillä kasvaneen. Purettavista rivitaloista vapautuisi lisäksi
tilaa yhdistyksen talouteen, jos rivitaloista maksettavat velkavastuut jäisivät
yhdistykseltä pois. Lainanmaksukyky edellyttää kuitenkin koronarajoitusten
poistumista ja sitä, että yhdistys voi toimia tavanomaisessa
toimintaympäristössä.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Palveluyhdistys Rateva ry:n lainahakemuksen seuraavin muutoksin:
1) Riittäväksi vakuudeksi katsotaan esitetyistä vakuuksista maapohjaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tilalla Iltarusko, rek. nro. 489-411-0014-001, pinta-ala 10 420 neliömetriä,
laskennallinen arvo 41 680 €.
2) Vakuus kiinnitetään kunnalle siihen asti, kunnes laina on
kokonaisuudessaan maksettu kunnalle takaisin.
3) Lainan vuosikoroksi määritetään kullekin vuodelle 12 kk euribor, joka
tarkistetaan vuosittain vuoden ensimmäisenä päivänä. Koron tulee olla
kuitenkin vähintään 0,00 %. Kunta ei peri lainasta marginaalia.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Avustuksen myöntäminen Jaakko Jokelan rahastosta juoksumaton hankintaa varten
27/04.045/2021
Khall 22.02.2021 § 32

Jaakko Jokelan rahaston tarkoituksena on rahaston sääntöjen mukaan
lisätä miehikkäläläisten hyvinvointia. Rahaston varoja käytetään eri
väestöryhmien turvallisuuden ja kuntoutumisen parantamiseen,
virkistykseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen, toimintavälineistön
parantamiseen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja
kotona asumisen tukemiseen.
Palveluyhdistys Rateva ry hakee rahastosta 5 000 euron avustusta
juoksumaton hankkimista varten. Nykyinen juoksumatto on yli kymmenen
vuotta vanha ja korjauskelvoton. Hankittava juoksumatto soveltuu yhteisöja ammattikäyttöön.
Avustuksen tarpeen perustelut:

Yhdistyksen asema ja imago kuntosalipalvelujen laadukkaana
palveluntuottajana paranee, kun asiakkailla on mahdollisuus käyttää
hyväkuntoisia, turvallisia ja nykyaikaisia laitteita.

Kuntosaliharjoittelu sopii kaikille - kaikenkuntoisille ja kaikenikäisille.
Juoksumatto on erinomainen laite kaikille, myös tuki- ja
liikuntaelinsairauksista kärsiville ja kuntoutujille.

Myös alueen koulujen oppilaat käyvät liikuntatuntiensa puitteissa
kuntosalilla kuntoilemassa.

Myös alueen kilpaurheilijat valmentajineen ovat Ratevan kuntosalin
vakioasiakkaita

Yhdistyksen talous on tilanteessa, jossa uusia laitteita ei pystytä
omin varoin hankkimaan.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää Jaakko Jokelan rahastosta
Palveluyhdistys Rateva ry:lle 5 000 €:n avustuksen juoksumaton
hankintaan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanjohtajan erityistoimivallan väliaikainen käyttöönotto
24/01.010.00/2020
Khall 25.01.2021 § 14
Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen mukaan häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen
hallintosäännössä määrätystä toimivallasta poikkeavaa toimivaltaa
peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi silloin,
kun asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista kunnan toimialueiden
ja yksiköiden kesken, taloudellisten tai henkilöstövoimavarojen
suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi tarpeellista
päätöstä tai toimenpidettä.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, tilanteita ja olosuhteita,
jotka edellyttävät tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä ja
toimivaltuuksia kunnan johtamisessa tai kunnan palveluiden
järjestämisessä ja tuottamisessa taikka muussa kunnan toiminnassa.
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa tarkoitetut tapahtumat, tilat ja uhat.
Erityistoimivallan käyttöönottamisesta ja sen lakkauttamisesta päättää
kunnanhallitus. Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteen aikaiseen
toimivaltaansa kuuluvat päätökset valmiusjohtoryhmässä johtoryhmän
jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä ja informoi
hallitusta päätöksistä välittömästi. Kunnanjohtajan erityistoimivalta oli
käytössä keväällä 2020 valmiuslain ollessa voimassa ja Covid19- viruksen
sairastuttavuuden ollessa suuri.
Kesällä tilanne oli rauhallinen ja erityistoimivallan käytöstä luovuttiin, kun
valmiuslaki lakkasi olemasta voimassa. Nyt sairastavuus on jälleen
merkittävästi lisääntynyt kesästä ja etenkin viime aikoina kiihtynyt
Kymenlaaksossa, joka on tällä hetkellä (19.1.2021) taudin
leviämisvaiheessa. Riski saada tartunta Kaakon kaksikon kuntien alueella
on kohonnut.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määräyksellään 5.1.2021 kieltänyt
kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja
ulkotiloissa Kymenlaaksossa tammikuun loppuun saakka. Epidemia ei ole
vielä helpottamassa ja tartuntoja on tullut vuoden 2021 puolellakin useita
päivittäin, minkä johdosta rajoitusten jatkuminen on todennäköistä. AVI:n
lisäksi Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on antanut lukuisia
suosituksia mm. julkisten tilojen käyttöön, opetuksen järjestämiseen,
ryhmäharrastustoimintaan ja etätöihin liittyen.
Vaikka valmiuslaki ei ole voimassa, eikä hallintosäännön määritelmän
mukaisia poikkeusoloja ole, voidaan Kymenlaakson alueella todeta
häiriötilanteen tunnusmerkistön täyttyvän tällä hetkellä. Kunnan nopean
reagointikyvyn takia kunnanjohtajan erityistoimivaltaa tulisi vakavasti
harkita otettavan uudelleen käyttöön. Nopeasti muuttuvassa
epidemiatilanteessa rajoitustoimenpiteet ovat pantava toimeen nopealla
vasteajalla, jotta epidemian leviämistä voidaan tehokkaasti hillitä.
Erityistoimivaltaa käyttämällä kunta voi sulkea pikaisesti toimitilojaan ja
tehdä muita palvelujen tuottamista koskevia rajoituspäätöksiä. Koska
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tilanne saattaa muuttua päivittäin, on tarkoituksenmukaista, että
kunnanhallitus varautuu tilanteeseen ja sen äkillisiin muutoksiin.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela puh. 0401992146.
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle hallintosäännön liitteen
mukaisen erityistoimivallan 22.2.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
tarpeellisuutta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 22.02.2021 § 33

Koronatilanne on 17.2.2021 Kymenlaaksossa kiihtymisvaiheessa, kun vielä 25.1.2021 se oli leviämisvaiheessa. Orastava parantunut tautitilanne on
muuttanut Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän suosituksia 1.3.2021
alkaen hivenen lievempään suuntaan. Esimerkiksi alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta suositellaan avattavaksi maksimissaan 10 hengen ryhmissä
(aiemmin ikärajana 15 vuotta).
Valtaosa rajoitussuosituksista jää kuitenkin voimaan 1.3.2021 alkaen, minkä lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valmistelemassa yleisötilaisuuksien max. 10 henkilön rajoituksen jatkamista tartuntautilain nojalla.
Vaikka lyhyen aikavälin trendi on orastavan positiivinen, ei korona ole keskuudestamme kadonnut ja kohotettu valmius on perusteltua pitää voimassa. Tästä saatiin esimerkki Virolahden alueella 17.2.2021, kun yksi Klamilan koulun oppilaista määrättiin karanteeniin korona-altistuksen vuoksi.
Myös esimerkiksi Uudenmaalla, Kymenlaakson naapurissa, tilanne on
haastava: Vantaalla on epidemian vaikein vaihe menossa ja erityisesti viruksen varianttitilanne on huono. Myös Päijät-Hämeen tautitilanne on tällä
hetkellä (17.2.2021) Kymenlaaksoa huonompi.
Maaliskuun ensimmäinen viikko on hiihtolomaviikko ja ihmisten liikkuvuuden voidaan olettaa kasvavan. Riski taudin ja variantin leviämiselle Kymenlaaksossakin siten kasvaa.
Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela puh. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen mukaista erityistoimivaltaa 22.3.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen tarpeellisuutta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lausunto Kymenlaakson terveysliikuntastrategialuonnoksesta 2021 - 2025
24/07.072/2021
Khall 22.02.2021 § 34
Liite 4

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021 - 2025
Kymenlaakson Liikunta ry pyytää lausuntoanne maakunnallisen
terveysliikuntastrategian luonnoksesta vuosille 2021 - 2025, jonka
kokoavana teemana on luontoliikunta. Strategia on jatkoa vuosille 2014 2020 hyväksytylle terveysliikuntastrategialle. Tavoitteena on luoda
kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytyksen liikkua terveytensä
kannalta riittävästi elämänkaaren eri vaiheissa.
Strategiassa esitetään tavoitteet viisi (5) kärkeä ja toimenpiteet
terveysliikunnan kehittämiseksi Kymenlaaksossa: liikuntakasvatus,
liikuntatoiminta, liikuntaolosuhteet, terveysliikunta osana koulutusta sekä
terveysliikunnan viestintä.
Ensimmäisen strategiakauden (2014 - 2020) tavoitteiden pohjalta ovat
syntyneet mm. digitaalinen liikuntaa.fi -sivusto (entinen
www.kuntakuntoon.fi) sekä säännöllisesti kokoontuvat työryhmät:
Terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijaryhmä (seuranta), Kunta kuntoon
työryhmä (jalkautuminen) sekä strategiaan kytkeytyvät verkostotyöryhmät
(mm. alueellinen liikuntaneuvojien verkosto). Uuden strategiakauden
kärkiteeman pohjalta on käynnistynyt alueellinen luontoliikuntaverkosto.
Terveysliikuntastrategia kytkeytyy myös Kymenlaakson ensimmäiseen
alueelliseen hyvinvointikertomukseen.
Uuden viisivuotisen strategiakauden työskentelyyn on osallistunut
viitisenkymmentä edustajaa kuntien liikunta- tai hyvinvointipalveluista,
järjestöistä, oppilaitoksista, säätiöistä, Kymenlaakson Liikunta ry:stä,
terveysliikuntastrategian eri verkostoista sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja
Urheilun edustaja (liikuntaa.fi -yhteistyö). Strategian ovat kirjoittaneet
terveysliikunnan kehittäjä, liikunnanohjaaja Sanna Saarinen
Kymenlaakson Liikunta ry:stä sekä Mia Holmberg Ttk, Kymenlaakson
Liikunnan hallituksen jäsen ja vastaava työfysioterapeutti (eläk.).
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa mm. siihen, ovatko
terveysliikunnan edistämistä tukevat tavoitteet ja toimenpiteet oikein
kohdennettuja ja riittäviä, puuttuuko näistä joitakin tärkeitä osa-alueita.
Lausuntoa pyydetään 28.2.2021 mennessä.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan strategialuonnoksesta vuosille
2021-2025 seuraavaa.
Kunnanhallitus katsoo, että strategia on hyvin laadittu ja kattava.
Toimenpide-ehdotukset eri kärkien osalta ovat hyvin valittuja ja
vaikutuksiltaan merkittäviä. Terveysliikunnan merkitys ihmisen
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tärkeä ja jos/kun toimenpide-ehdotuksissa esitetyt tavoitteet saavutetaan,
kymenlaaksolaisten hyvinvointi kasvaa.
Terveysliikuntastrategialuonnoksessa esitetyt tavoitteet ovat kaikilta osin
Miehikkälän kuntastrategian mukaisia. Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen on keskeisessä roolissa kuntastrategiassa ja
terveysliikuntastrategia täydentää ja syventää hyvin kuntastrategiassa
esitettyjä tavoitteita ja päämääriä.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 - 2032 Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
25/07.071/2021
Khall 22.02.2021 § 35
Liite 5

Lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta
valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032
sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sísältyy viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Lausuntoa pyydetään 23.2.2021
mennessä.
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on
straterginen suunnitelma liikkenjärjestelmän kehittämisestä.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu
maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suunnitelmassa
käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot,
palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa valmistellaan
parlamenttaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa.
Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona
eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto
päättää suunnitelmasta.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu luo yhteistä
tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja
kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet likkennejärjestelmän
kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän
kehittämisestä vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja
toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitalman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset
linjaukset sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi
suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma. Suunnitelmaluonnos on
laadittu vuosien 2021-2024 osalta julkisen talouden suunnitelman
asettamassa taloudellisessa raamistta, kuten laki liikennejärjestelmäsä ja
maanteistä edellyttää. Vuosien 2025-20332 osalta suunnitelmaluonnos on
laadittu parlamentaarisen ohjausryhmän linjaaman taloudellisen raamin
mukaisesti. Suunnitelmaluonnoksessa ei ole huomioitu vuoden 2020
seitsemättä lisätalousarviota eikä hallituksen esitystä vuoden 2021
talousarvion täydentämisestä. Niiden edellyttämät korjaukset tehdään
lausuntokierroksen jälkeen.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa valtakunnallisesta
liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja sen ympäristövaikutusten
arvioinnista liitteen 5 mukaisen lausunnon.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Asumistyöryhmän nimeäminen
23/09.091/2021
Khall 22.02.2021 § 36
Miehikkälän kunnanvaltuusto on talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa
vuodella 2021 linjannut, että kunnanvaltuusto käynnistää
perheasuntotuotannon suunnittelun. Aikataulu käsitellään
kunnanvaltuustossa vuoden 2021 aikana.
Elinvoimatyöryhmä käsitteli mm. asumisasioita kokouksessaan 1.2.2021.
Työryhmä linjasi yksimielisesti, että kunnanhallitus käynnistää
perheasuntotuotannon suunnittelun nimeämällä sitä varten erillisen
työryhmän, asumistyöryhmän. Työryhmän valmistelema suunnitelma ja
aikataulu tuodaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2021 aikana.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää nimetä asumistyöryhmän suunnittelemaan
perheasuntotuotantoa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti nimetä asumistyöryhmään seuraavat henkilöt:
- Tarja Alastalo (khall pj.)
- Jari Heinonen (kvalt pj.)
- Arto Ylönen (kunnanjohtaja)
- Markus Tylli
- Jukka Hallikainen
__________
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Talous- ja työllisyyskatsaus
Khall 22.02.2021 § 37

Tietoja ei saatavilla
Tuloslaskelma, lisää kk?
(ulkoiset tilit)
Toimintatuotot

Talousarvio Toteutuma

-17 137 300

Toimintakate

-12 692 500

Vuosikate

962 500

Tilikauden tulos

40 400

Valittu
Muutos OikaisuKalenteriMuutos % Oikaisukuukausi
%
korko
vuoden alusta
korko

Kunnallisvero 499 777,37

7,7

0

499 777,37

111 711,22

37,58

0

111 711,22

Kiinteistövero

12 245,19

327,41

0

12 245,19

Vähennykset

54 031,45

Yhteisövero

Maksettava
määrä

Tot - %

4 444 800

Toimintakulut

Verojen
maksuerittely
tammikuu

Poikkeama

54 031,45

569 702,33

0

569 702,33

Asukasluku
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)

1865
Tietoa ei saatavilla

Joulukuu 2020
Tammikuu 2021

Työllisyyskatsaus

Miehikkälä
Kotka-Haminan seutukunta
Koko maa

marraskuu
2020
Työttömät
työnhakija

joulukuu
2020
Työttömät
työnhakijat
94

marraskuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta
109
12,4

joulukuu
2020
Työttömien
osuus
työvoimasta
14,4

5 190

5 958

14,1

16,1

314 532

357 362

12,0

13,6

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 22.02.2021 § 38

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
- Kuntatekniikan lautakunta 27.1.2021
- Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjanote 8.2.2021 § 18:
Lausunto Kymsoten kiinteistöstratergiasta
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
- Kotkan-Haminan seudun koulutusky:n yhtymähallitus 28.1.2021
- Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 8.2.2021 § 37:
Lausunnon antaminen Kymsoten kiinteistöstrategialuonnokseen
4. SEB Varainhoito Suomi Oy
- Omaisuusluettelo 1.1. - 31.1.2021
5. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.1.2021:
- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kymenlaakson
sairaanhoitopiirin kuntien alueille
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Muut asiat
Khall 22.02.2021 § 39

Rehtori Jukka Taipale kertoi kunnanhallitukselle ajankohtaisista asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

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

