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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Miehikkälän kunnanhallitus    
 
 
Aika 25.01.2021 klo 18:00 - 20:44 
 
Paikka Miehikkälän koulukeskus 
 
Käsiteltävät asiat 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja  18:00 - 20:44 puheenjohtaja  
 Astola Matti  18:00 - 20:44 jäsen  
 Hallikainen Jukka  18:00 - 20:44 jäsen  
 Kataikko Leena  18:00 - 20:44 jäsen  
 Laapas Asko  18:00 - 20:44 jäsen  
 Tylli Markus  18:00 - 20:44 jäsen  
 Kivelä Annakaisa  18:00 - 20:44 varajäsen  
 
Poissa Husu Sirpa  varapuheenjohtaja  
 Paldan Katja  kunnanvaltuuston II varapj.  
 
Muu Heinonen Jari  18:00 - 20:44 kunnanvaltuuston pj.  
 Rikkola Riitta  18:00 - 20:44 kunnanvaltuuston I varapj.  
 Ylönen Arto  18:00 - 20:44 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
 
 

 
Laillisuus ja  
päätösvaltaisuus Hallintosäännön 31 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämä-

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu-
heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 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 päätösvaltai-

suus. 
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

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 Markus Tyllin ja  
  Annakaisa Kivelän. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Käsitellyt asiat 
 

1 - 21 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
   
  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkir-

jan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
 
  Miehikkälä, 27.1.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
 
  Markus Tylli   Annakaisa Kivelä 

 
 
 
 

      

 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 
   
  Miehikkälän kunnanvirasto, 2.2.2021 
 
   

Marja Kauppila 
Toimistosihteeri 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 1 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen koollekutsuminen 
 
2/01.012/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 1 Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla 

on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen 
kokousta. 

 
 Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää edellä 1 momentissa 

tarkoitettua määräaikaa lyhyemmällä ajalla, mikäli kokouksesta saadaan 
tieto kaikille jäsenille tai näiden henkilökohtaisille varajäsenille. Myös 
milloin kaikki jäsenet ovat paikalla, kokous voidaan pitää kokouskutsua 
lähettämättä. 

 
 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat (asialista). Esityslista asiaselostuksineen ja esittelijän 
päätösehdotuksineen lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. 

 
 Hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallituksen kokouksessa on 

läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja 
varapuheenjohtajilla. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouskutsuna toimii 

esityslista, joka lähetetään sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen 
kokousta kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanvaltuuston 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille. Lisäksi kunnanhallituksen 
esityslista lähetetään tiedotusvälineille ja julkaistaan kunnan kotisivuille 
www.miehikkala.fi. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 2 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjojen nähtävilläpitäminen 
 
2/01.012/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 2 Hallintosäännön 148 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan 

pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan 
verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää, että 
 
 1. kunnanhallituksen julkinen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 

kokousta seuraavan viikon tiistaina kunnanvirastossa aukioloaikana. 
Samana ajankohtana pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla 
www.miehikkala.fi. 

 
 2. kunnanjohtajan, asuntosihteeri, toimistosihteerin ja kunnanhallituksen 

puheenjohtajan julkiset päätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä 
seuraavan viikon tiistaina kunnanvirastossa viraston aukioloaikana. 

 
 3. museojohtajan julkiset päätöspöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävänä 

päätöstä seuraavan viikon tiistaina museotoimistossa. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 3 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
 
Khall 25.01.2021 § 3 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten val-

mistelua, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös 

on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt 
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 
 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hal-

linto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hal-
linto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulu-
nut. 

 
 Kunnanhallituksen tulee panna täytäntöön 16.11.2020 ja 15.12.2020 

pidettyjen kunnanvaltuuston kokousten päätökset. 
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus 
 
 Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä 

syntyneinä ja toimeenpanokelpoisina täytäntöön. 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 4 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja henkilöstöraportin 
valmisteluaikataulu 
 
8/04.041.01/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 4  
 
Liite 1 Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 

henkilöstöraportin valmisteluaikataulu. 
 
 Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen sekä henkilöstöraportin valmisteluaikataulun. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 5 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje 
 
62/04.041.00/2020 
 
Khall 25.01.2021 § 5  
 
Liite 2  Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje 
 
 Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintokunnille annettavan liitteen 
 mukaisen, vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 6 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 
 
62/04.041.00/2020 
 
Khall 25.01.2021 § 6  
 
Liite 3 Yleishallinnon talousarvio / käyttösuunnitelma 2021 
 
 Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyy 

talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. 
 
 Kysymyksessä on asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen 

sisältyneen alustavan käyttösuunnitelman tarkastaminen. Lisäksi toimielin 
päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen 
käytöstä. 

 
 Kunnanvaltuusto ei ole 15.12.2020 talousarviota hyväksyessään tehnyt 

muutoksia alustavaan yleishallinnon käyttösuunnitelmaan. 
 
 Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää hyväksyä alustavan käyttösuunnitelman 

yleishallinnon käyttösuunnitelmaksi. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 7 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtionosuuspäätökset 2021 
 
6/03.033/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 7 Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden 

sekä päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta.     
Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009). 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä 
annetussa laissa (1765/2009) tarkoitetut valtionosuudet. 

 
 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet 

ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen 
saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain 
yhtä suurina erinä, viimeistään kk:n 11. päivänä.  Yhdistettyyn 
maksatukseen sisältyvät VM:n myöntämä kunnan peruspalvelujen 
valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus ja kulttuuriministeriön 
myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä 
vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus. 

 
 Päätöksen mukainen Miehikkälän kunnan valtionosuus vuodelle 2021 on  
 7 959 194 €.   
 
 Maksuun pantavaan valtionosuuserään sisältyy peruspalvelujen 

valtionosuuden (7 131 071 €) lisäksi seuraavat erät: 
 *  verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus   1 838 065 € 
 
 Laskelma sisältää myös  
 *  kotikuntakorvaustulot               0 € 
 ja -menot    - 1 340 770 €  sekä 
 *  opetus- ja kulttuuritoimen rahoituserän ja vapaan  
 sivistystyön rahoituserän      - 405 745 € 
 
 
 Näiden oikaisuerien jälkeen kunnalle maksuunpantavaa valtionosuutta on  
 6 618 424 €. 
 
 Vuodelle 2021 myönnetty valtionosuus (ilman kotikuntakorvauksia) eroaa 

vuodelle 2021 budjetoidusta 7 976 700 €:n valtionosuudesta 17 506 €, eli 
valtionosuuspäätöksen mukaan kunta saa valtionosuutta tämän verran 
vähemmän.  Erotus aiheutuu suurelta osin opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuudesta. 

  
 Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen   

vastaavana isäntäkuntana Virolahti ilmoittaamyös Miehikkälän koulujen 
oppilaat ja  varhaiskasvatuksen esikoululaiset. Näiltä osin isäntäkunta 
hyvittää täysimääräisesti toista kuntaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen  
kuntalaskutuksessa.  

 
 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätöksiin, sillä on 

valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa 



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2021 11 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 7 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus 
valtiovarainministeriölle. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön valtionosuuspää-

tökset vuodelle 2021. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 8 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Budjettimuutos Kymsoten kiinteän ja tuotteistetun maksuosuuden keskinäisessä 
suhteessa 
 
11/07.072/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 8 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote 
   tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Miehikkälän kuntalaisille.  
  Miehikkälä rahoittaa Kymsoten kuntalaisilleen tuottamat palvelut vuosittain  
  maksamalla Kymsotelle kiinteää maksuosuutta, jonka lisäksi osasta 
   tuotettuja palveluita maksetaan niiden käytön mukaisesti (tuotteistetut  
  palvelut). Kuntayhtymän kuntakohtaisten budjettien laadinnasta vastaa 
   Kymsote. 
 

Kiinteä maksuosuus muodostuu sosiaalipalveluista (2 645 000 €) sekä 
erikoissairaanhoidon alle lukeutuvista jäsenmaksuista (99 327 €). 
Kuntakohtainen työmarkkinatuki (130 000 €) on Kymsotessa kokonaan 
läpilaskutettavaa ja se on irrotettu kiinteästi hinnoitelluista palveluista. 

 
Vuoden 2020 talousarviossa tuotteistettujen palveluiden piiriin on kuulunut 
perusterveydenhuollon palvelut (1 964 000 €), josta erillisenä laskutetaan 
Haminan Hoikussa saadut terveydenhuollon palvelut (68 000 €) ja 
Kouvolan POKS:ssa tuotetut palvelut (0 €). Myös entisen Carean 
sosiaalipalvelut (9 000 €) kuuluvat tuotteistettujen palveluiden piiriin. 

 
Erikoissairaanhoitoa (2 522 673 €) ei voida tarkastella täysin samalla 
tavalla kiinteänä eikä myöskään tuotteistettuna palveluna, sillä kalliin 
hoidon kustannuksia tasataan kuntien välillä riippuen toteumasta. 
Kyseessä on eräänlainen välimalli näistä kahdesta. 

 
Vuonna 2020 Kymsoten kokonaisbudjetti on ollut Miehikkälän osalta 
7 438 000 €, mikä koostuu yllä mainituista osista. 

 
Vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon aikana Kymsote lähestyi Miehikkälän 
kunnanjohtajaa ja hallintojohtajaa ilmoittaen tarpeesta oikaista budjettia 
kiinteästi hinnoiteltujen palveluiden sekä tuotteistettujen palveluiden osalta. 
Asian osalta Kymsote järjesti syksyllä useamman etäpalaverin, minkä 
lisäksi budjettimuutosta ja sen tarpeellisuutta käsiteltiin sähköpostitse. 
Kymsoten hallitus päätti (§ 336) 18.12.2020 korottaa Miehikkälän kiinteää 
maksuosuutta 214 104 €. Vastaava summa vähennetään tuotteistettujen 
palveluiden budjetista. 

 
Vaikka budjetin kokonaissumma ei muutu, on kyseessä merkittävä muutos. 
Koronapandemiasta johtuen perusterveydenhuollon palveluita on käytetty 
poikkeuksellisen vähän, minkä johdosta perusterveydenhuollosta koituvat 
kustannukset toteutuvat huomattavasti budjetoitua alhaisempina, koska 
kyseisten palveluiden laskutus toteutuu käytön mukaan. Kymsoten 
päätöksellä osa tästä alkuperäisestä käytön mukaan laskutettavasta 
budjetista siirtyy siis kiinteän laskutuksen piiriin, mikä käytännössä 
tarkoittaa Miehikkälälle 214 104 € suuruista lisälaskua vuodelta 2020. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 8 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtajan ehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kymsoten 
päättämästä budjettimuutoksesta seuraavan lausunnon: 

 
”Kymsoten hallituksen 18.12.2020 tekemä päätös (§ 336) Miehikkälän 
kiinteän kuntalaskutuksen 214 104 euron korotuksesta vuonna 2020 on 
kunnan näkökulmasta verrannollinen talousarviomuutokseen. Koska 
koronasta johtuen perusterveydenhuollon tuotelaskutus tulee toteumaan 
huomattavasti budjetoitua alempana, tarkoittaa päätös Miehikkälälle 
käytännössä yhtä suurta lisälaskua. Lisälaskun mittaluokka on kuntakoko 
huomioiden merkittävä. 

 
Miehikkälä ymmärtää ne perusteet, joiden pohjalta budjettioikaisu tehtiin. 
Miehikkälä ei kuitenkaan hyväksy sitä, että vastaavaa tarkastelua ei ole 
tehty eikä olla tekemässä kaikkien kuntayhtymän kuntien osalta. Eri 
kuntien vuoden 2020 budjetit rakentuvat täten eriäville pohjatiedoille. Olisi 
oikeudenmukaista ja Kymsoten omien intressien mukaista tarkastaa, että 
kiinteästi hinnoiteltujen ja tuotteistettujen palveluiden suhteessa ei ole 
muiden kuntien osalta vastaavaa korjattavaa. Tällöin voitaisiin varmistua, 
ettei rakenteellista alijäämää kerry siksi, että myös muut toimijat maksavat 
liian vähän kiinteää maksuosuutta. 

 
Tämänkaltaisten päätösten valmistelussa vastuu on budjetin laatijalla ja 
aloite muutokseen täytyy tulla samalta taholta - riippumatta oletetusta 
lopputulemasta. Näin suurten muutosten osalta tulisi myös huolehtia 
avoimesta ja oma-aloitteisesta kuntapäättäjien tiedottamisesta. Miehikkälä 
haluaa jatkossakin tehdä yhteistyötä ja antaa panoksensa Kymsoten 
kehittämiselle, mutta edellyttää oikeudenmukaista ja läpinäkyvää asioiden 
valmistelua ja päätöksentekoa.” 
 

Päätös    Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 9 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorten ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntäminen 
 
1/04.045/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 9 Kunnanvaltuusto 18.12.2017 § 60 hyväksynyt säännön, jolla myönnetään 

4.000 euron avustus 18-39-vuotiaille henkilöille Miehikkälän kunnan 
alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. 

 
 Vuoden 2021 talousarviossa on ko. tarkoitukseen varattu 16.000 euron 

määräraha. Ilmoitus kunnan nettisivuilla pysyvästi nähtävillä. Ensiasunnon 
hankinta-avustusta vuodelle 2021 tulee hakea 31.10.2021 mennessä 
Miehikkälän kunnanhallitukselta. 

 
 Avustushakemus käsitellään mahdollisimman pian sen saapumisen 

jälkeen ja maksetaan, kun kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen.  
 
 Avustuksen ehdot ovat: 
 
 1. Avustusta myönnetään 18 - 39 -vuotiaille henkilöille. 
 
 2. Avustuksen myöntää kunnanhallitus. Avustuksen suuruus on 4.000 

€/talous. 
 
 3. Avustusta myönnetään vain Miehikkälän kunnan alueelta hankittuun tai 

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

 
 4. Avustusta myönnetään osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai 

omakotitalon rakentamiseen. 
 
 5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle 

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

 
 6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai 

omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. 
Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun 
rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %. 

 
 7. Avustusta voidaan hakea avustusvuotta enintään yhtä vuotta 

vanhempaan asunnonhankintaan. Vuoden 2021 avustus maksetaan 
hakemuksen perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla 
Miehikkälässä 1.1.2021. 

 
 8. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on 

avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa 
esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus. 

  
 Janne Spännäri ja Riku Ahlberg ovat jättäneet ensiasunnon hankinta-

avustushakemukset kunnanhallitukselle. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 9 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää myöntää ensiasunnon hankinta-avustuksen Janne 

Spännärille ja Riku Ahlbergille. 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 10 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toiminta-avustusten myöntäminen vuodelle 2021 
 
9/04.045/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 10 Vuoden 2021 talousarviossa on menokohdalla 4740 1300 / avustukset 

yhteisöille varattu määrärahaa 50.000 €. 
 
 Hakemuksia on jätetty seuraavasti: 
 

Hakija Käyttötarkoitus € 

Palveluyhdistys Rateva ry Allasosaston ja kuntosalin 
kustannusten kattaminen, 3 000 €/kk 

 
36 000 

Palveluyhdistys Rateva ry Posti- ja matkahuoltoasiamiespalvelu- 
toiminnan tuottaminen, 1.000 €/kk 

 
12 000 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää myöntää Palveluyhdistys Rateva ry:lle avustukset 

anomusten mukaisesti. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 10 27.01.2020 
Miehikkälän kunnanhallitus § 11 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Palveluyhdistys Rateva ry:n anomus lainanlyhennyksestä vapaista kuukausista 
 
3/03.034.01/2020 
 
Khall 27.01.2020 § 10 
 Palveluyhdistys Rateva ry on 20.1.2020 jättänyt Miehikkälän 

kunnanhallitukselle anomuksen lainanlyhennyksestä vapaista kuukausista. 
 
 Palveluyhdistys Rateva ry:n taloudellinen tilanne on heikentynyt 

entisestään Rauhantien tyhjien asuntojen ja siitäkin huolimatta 
kohtuuttoman suuriksi osoittautuneiden kiinteiden kustannusten vuoksi. 
STEA:n rahoituksella toteutettavan Ite & yhdessä -toiminnan ensimmäinen 
maksatuserä saapuu vasta helmikuun puolivälissä, mikä on osasyy 
kassakriisiin. lämmitys-, jätehuolto-, vesi-, vastike- ja muita laskuja odottaa 
kassatilanteen kohentumista. Yhdistyksen asunnot (pl. Rauhantien 
purkuun menossa olevat 35 rivitaloasuntoa) ovat täynnä, joten siltä osin 
tilanne on hyvä. 

 
 Palveluyhdistys Rateva anoo Miehikkälän kunnanhallitukselta kuuden 

kuukauden mittaista vapautusta lainanlyhennyksien osalta. Kyseessä on 
Miehikkälän kunnan kesällä 2016 myöntämä laina Toimintakeskuksen 
alakerran liikuntatilojen sisäilmaongelmaremontin kustantamiseksi. 
Lyhennys on vuonna 2019 ollut 2.500 €/kk. Laina-aika 8 vuotta: 15.7.2016 
- 14.7.2024. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää myöntää Palveluyhdistys Rateva ry:lle lainan 

lyhennysvapaata 6 kk asti. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Khall 25.01.2021 § 11 Palveluyhdistys Rateva ry:n taloudellinen tilanne on monen asian johdosta 

vuonna 2021 erityisten haasteiden edessä. 
  
 - STEA:n päätös avustaa Ite & yhessä -toimintaa 115.000 euron sijasta 

60.000 eurolla vuonna 2021 tarkoittaa, että yhdistyksen saama, aiemmilta 
vuosilta käyttämättä jäänyt avustusennakko tullaan käyttämään Ite & 
yhessä -toiminnan juokseviin kuluihin vuoden 2021 aikana. 

 - Rauhantie 3:n rivitalojen purkamiseen liittyviä kustannuksia on syntynyt jo 
vuoden 2020 puolella seuraavasti: haitta-aine- ja asbestikartoitus , 
massalaskelman teettäminen sekä laboratoriotutkimukset betonin 
hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämiseksi yht. n. 14.200 euroa. Tämä 
vaikuttaa yhdistyksen maksukykyyn vielä pitkään. 

 - Pandemia aiheuttaa sen, ettei lipputuloja kerry eikä kahvilan 
myyntituotoilla saada, edes osaksi, maksettua kiinteistä- eikä 
henkilöstökuluja. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 10 27.01.2020 
Miehikkälän kunnanhallitus § 11 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Vedoten yhdistyksen taloustilanteeseen, Palveluyhdistys Rateva ry anoo  
  
 - lyhennyksistä vapaita kuukausia takautuvasti ajanjaksolle 1.7.2020 - 

31.12.2020 
 - vapautusta kyseiseltä ajalta kertyneistä koroista (n. 140 € x 6 kk = 840 €) 
 - lainanlyhennyserän pienentämistä vuodeksi siten, että kuukausittain 

maksettava lyhennys on 1.000 euroa. 
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää myöntää Palveluyhdistys Rateva ry:lle  
 - lyhennyksistä vapaita kuukausia takautuvasti ajanjaksolle 1.7.2020 - 

31.12.2020 
 - vapautusta kyseiseltä ajalta kertyneistä koroista 
 - lainanlyhennyserän pientämistä vuodeksi siten, että kuukausittain 

maksettava lyhennys on 1.000 euroa. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 12 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Miehikkälän Moottorikerhon lainahakemus 
 
14/03.034.01/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 12  
 
Liite 4 Velkakirjaluonnos 
 
 Miehikkälän Moottorikerho on saanut Leader Sepralta myönteisen 

rahoituspäätöksen hankkeelle "Moottorikerhon monitoimitilat". 
 
 Moottorikerho rakentaa hankkeessa radan yhteyteen lisää majoitustilaa ja 

paremmat yhteiset kahvio- ja kokoontumistilat, sosiaalitilat sekä huoltotilat. 
Kilpailujen ja tapahtumien aikaan tilat palvelevat kilpailijoita ja 
huoltojoukkoja. Muina aikoina ne ovat vuokrattavissa retkeilijöiden ja 
matkailijoiden sekä erilaisten ryhmien virkistyskäyttöön. 

 
 Salpalinjamuseo ja Salpapolku sijaitsevat moottoriradan välittömässä 

läheisyydessä ja radan lähellä on myös muita retkeilykohteita, joiden 
käyttäjiä tilat palvelevat erinomaisesti.  

 
 Hankkeen jälkeen radan käyttöolosuhteet paranevat merkittävästi. 

Miehikkälän matkailun majoituspotentiaali paranee yhtä lailla, kun radan 
uudet tilat palvelevat kuntaan saapuvia ja majoittuvia matkailijoita. Erilaiset 
yhteisöt voivat myös hyödyntää tiloja monenlaisten tilaisuuksien ja 
toiminnan järjestämisessä. 

 
 Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Leader Sepralta 

27.10.2020 ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös tulee arviolta 
31.3.2021. Hankeen toteutusaika on 1.11.2020 - 31.12.2022. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat yhteensä 205 880,00 €. Rahoitus jakautuu 
seuraavasti: 

 
Julkinen tuki (EU, valtio, kunnat) 123 380,00 € 
Yksityinen (vastikkeeton työ) 82 500,00 € 
YHTEENSÄ 205 880,00 € 

 
 Hankkeen toteutuksen ja maksuliikenteen häiriötöntä hoitoa varten 

yhdistys hakee Miehikkälän kunnalta 45 000 euron lainaa 0 % korolla. 
Laina on käytössä projektin ajan aina siihen asti, kunnes projektin 
loppumaksu saadaan, arviolta keväällä 2023. 

 
 Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. 
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 45 000 euron 

lainan myöntämisen nolla korolla Miehikkälän Moottorikerholle sillä 
edellytyksellä, että ELY-keskus antaa myönteisen rahoituspäätöksen. 

 
 Moottorikerho maksaa lainan takaisin kunnalle, heti kun ELY-keskus on 

maksanut projektin loppumaksun, arviolta keväällä 2023.  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 12 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 13 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilin lopetus / Korsumuseon sormustili 
 
12/04.040/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 13 Miehikkälän Osuuspankissa oleva ns. Korsumuseon sormustili, FI42 5268 

0040 0145 53, on ollut käyttämättä yli 10 vuotta. Tilin saldo on 444,60 €. 
Tiliä ei ole tarkoitus ottaa käyttöön. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää lopettaa em. pankkitilin ja siirtää tilillä olevat varat 

Miehikkälän Osuuspankissa olevalle Miehikkälän kunnan tilille (tulokohta 
3140 1710 Salpalinjamuseo). 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 14 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 
tilanne saattaa muuttua päivittäin, on tarkoituksenmukaista, että 
kunnanhallitus varautuu tilanteeseen ja sen äkillisiin muutoksiin. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 14 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

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. 
  __________  
 



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2021 24 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020 
Miehikkälän kunnanhallitus § 15 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleja varten / varajäsenen 
nimeäminen edesmenneen Ritva Mässelin tilalle 
 
101/00.001/2020 
 
Khall 07.12.2020 § 154 
 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 

asetettava: 

 kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me  

 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-
kin oltava vähintään kolme. 

 
 Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä 

täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016). 
 
 Vaalilautakunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikel-

poisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten 
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestysryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä 
ei voi olla ehdokas. 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakun-

nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, 
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tar-
koitettuna äänestäjän avustajana. 

 
 Vaalitoimikunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikel-

poisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten 
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa  edellisissä kuntavaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenen tai varajäsenenä 
eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van-
hempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta 
missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun 
sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa (tä-
mä johtuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa 
kunnassa). 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikun-

nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi  tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

  
 Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkas-

tellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä 
varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä 
kumpiakin vähintään 40 %. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020 
Miehikkälän kunnanhallitus § 15 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa 

toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, 
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 vaalitoi-

mikuntaan 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 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 154 07.12.2020 
Miehikkälän kunnanhallitus § 15 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 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 
Varajäsenet:    
1. Kataikko Leena Eläkeläinen Salo-Mlä 
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 

 
 __________   
 
Khall 25.01.2021 § 15 Ritva Mässeli on edesmennyt 5.1.2021. Hänet on valittu Suur-Miehikkälän 

äänestysalueen vaalilautakuntaan varajäseneksi. 
 
 Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää 

vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös 
pannan täytäntöön heti. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää Suur-Miehikkälän äänestyalueen vaalilautakunnan  

varajäsenen nimeämisestä. 
 
Päätös  Kunnanhallitus päättää nimetä Suur-Miehikkälän äänetysalueen 

vaalilautakunnan varajäseneksi Raila Suomalaisen (eläkeläinen) 
Pitkäkoskelta. 

 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 16 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Edustajan nimeäminen Kotkan-Haminan seudun koulutusky:n ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen 11.2.2021 
 
10/07.072/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 16 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI) pyytää 

Miehikkälän kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan 11.2.2021 
pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen. 

 
 Aiemmin edustajana on toiminut Piia Mäkelä ja varaedustajana Tenho 

Myllymäki.  
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Kotkan-

Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 
 
Päätös  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajaksi Pia Mäkelän ja varaedustajaksi 

Tenho Myllymäen. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 17 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausunto Kymsoten kiinteistöstrategiasta 
 
13/07.072/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 17  
 
Liite 5 Kymsoten kiinteistöstrategia 
 
 Kymsoten hallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa kiinteistöstrategiasta 

tammikuun loppuun mennessä.  
 
 Kiinteistöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat 
 
 Kymsoten primaaritehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. 

Kiinteistöt ja toimitilat luovat puitteet perustehtävälle ja mahdollistavat 
niissä tapahtuvan palvelutuotannon. 

 
 Kiinteistöstrategian laadinnan lähtökohtana on ollut vastata organisaation 

ydinhaasteena olevaan laajaan palveluntuotannon järjestämisvastuuseen 
huomioiden taloudellisen aseman heikentymisestä aiheutuvat 
muutostarpeet ja palveluiden tuotantotavoissa tapahtuvat muutokset. 

 
 Palvelujen kehittämisen ja paremman kustannustehokkuuden 

lähtökohdista, kiinteistöstrategiassa on pyritty erottamaan välttämätön 
tarpeettomasta ja esittämään kaikki ne tarvittavat kiinteistöstrategiset 
toimenpiteet, jotka mahdollistavat tavoitellut muutokset. 

 
 Kiinteistöstrategia perustuu ensisijaisesti toiminnan asettamiin vaatimuksiin 

ja tarpeisiin tilojen käytölle. Toiseksi kiinteistöstrategian perusteet 
määrittyvät toiminnan kannattavuuteen ja taloudellisuuteen. 
Kiinteistöstrategian tarkoitus on esittää kiinteistönpidon strategiset 
linjaukset ja niihin perustuvat toimenpiteet, saada kiinteistökustannukset 
halutulle tasolle ja toteuttaa kiinteistömassan hallittu sopeuttaminen 
tulevaisuutta varten. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
   Kunnanhallitus päättää antaa Kymsoten kiinteistöstrategiasta seuraavan    lausunnon. 
 

Miehikkälän kunnanhallitus toteaa, että on lähtökohtaisesti hyvä asia, että 
Kymsote laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan se, millaisissa 
kiinteistöissä palveluita tuotetaan jatkossa. Toimivat lähipalvelut ja niille 
tarjottavat asianmukaiset ja terveet tilat ovat tärkeitä kunnan 
vetovoimaisuuden kannalta. Kiinteistöstrategiassa todetaan Miehikkälän 
terveysaseman tiloista, että ne ovat hyväkuntoiset ja sote-keskuksen 
tilatarve sovitetaan tulevaan käyttöön yhteistyössä kunnan kanssa. 
Miehikkälän kunta kasvatti ainoana Kymenlaakson kuntana väkilukuaan 
vuoden 2020 aikana. Toimivat sote-palvelut ovat varmasti yksi syy siihen, 
että nettomuutto on ollut vahvasti kuntaan suuntautuvaa. Miehikkälän sote-
keskuksen tilatarveselvityksessä tulee suun terveydenhuollolle varata 
sieltä riittävät tilat, mikäli liikkuvaa palvelua ei pystytä toteuttamaan ns. 
suubussilla. Miehikkälän kunnanhallituksen näkemyksen mukaan 
terveysaseman olemassa olevien tilojen käyttäminen suun 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 17 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

terveydenhuollon toimintaan on edullisempi ja tehokkaampi ratkaisu kuin 
suubussi. 
 

 
Kunnanhallituksen mielestä Kymsoten kiinteistöstrategian laadinnassa 
tulisi huomioida myös Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Uuteen 
maakuntakaava 2040. Uuteen maakuntakaavaan merkityt 
keskustatoimintojen alueet tulisi huomioida selkeästi, kun tarkastellaan 
Kymsoten lähipalveluiden sijainteja. Miehikkälän kirkonkylä on merkitty 
maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluemerkinnällä. 

 
Kunnanhallitus haluaa kiinnittää huomion myös siihen, että kappaleen 8.5 
ja liitteen 5 sisällöt ovat ristiriidassa keskenään. Kappaleessa 8.5 puhutaan 
Miehikkälässä jatkuvista sote-keskuspalveluista ja liitteessä 5 puhutaan 
hoitajavetoisesta sote-pisteestä. Kappaleen 8.5 sisältö on sen mukaista, 
josta Kymsote ja Miehikkälän kunta ovat keskenään neuvotelleet, joten 
liitteen tekstit tulisi päivittää myös sitä vastaaviksi. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 18 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tuen osoitus Erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi Kotkan-Haminan seudulle 

 
7/07.072/2021 
 
Khall 25.01.2021 § 18 Suomeen ollaan perustamassa uutta, luonnon virkistyskäytöt laajasti  

  käsittelevää vastuumuseota, Erä- ja luontokulttuurimuseota. 
 
Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät 
maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen valtakunnallisen, 
luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon 
aikaansaamiseksi. Lisätietoa hankkeesta: https://www.eraluontomuseo.fi/ 
Päämääränä on luoda Suomeen kansainvälisesti merkittävä metsästyksen, 
kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn, luonnon virkistyskäytön 
ja sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden 
museon tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan 
euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset. 
 
Museohankkeessa on meneillään avoin paikkakuntahaku, jonka myötä 
ratkaistaan uuden museon sijaintipaikkakunta. Hakuprosessi on auki 
31.1.2021 saakka, josta 4 paikkakuntaa valikoituu haun seuraavaan 
vaiheeseen. Lopullinen sijaintipäätös ajoittuu keväällä 2021 (alustavien 
arvioiden mukaan toukokuu).  

  
Pyhtään kunta on strategiansa mukaisesti näyttänyt aloitteellisuutta 
asiassa ja osoittanut kiinnostuksensa tavoitella museota Kymenlaaksoon. 
Aiheen tiimoilta järjestettiin 14.12.2020 infotilaisuus, jonka puheenjohtajana 
toimi eduskunnan 2. varapuhemies Juho Eerola. Puheenvuoron Pyhtään 
hakemuksen puolesta piti myös kuntaministeri Sirpa Paatero. 
Infotilaisuuteen osallistui edustajat kaikista Kymenlaakson kunnista sekä 
myös Loviisan kaupungin edustaja.  

 
Kilpailu museosta tulee olemaan kova. Alustavien tietojen mukaan jo 47 
kuntaa olisi ilmoittanut alustavan kiinnostuksensa tavoitella museota. 
Pyhtään kunnan johdolla hakemusta on ryhdytty laatimaan yhteistyössä 
kehittämisyhtiö Cursor Oy:n, Merikeskus Vellamon sekä kunnan 
toimeksiannosta palkatun arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n tuella.  

 
Museoasia oli myös seutuneuvottelukunnassa käsittelyssä 8.12.2020 sekä 
12.1.2021. Pyhtään hakemuksen taakse on alustavien keskustelujen 
pohjalta asettumassa koko Kotkan-Haminan seutu sekä Uudeltamaalta 
Loviisan kaupunki, että Myrskylän kunta. 
 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  

 Kunnanhallitus päättää antaa tukensa Erä- ja luontokulttuuri-    museohakemuksen laatimiseksi Pyhtään kunnalle. 
    
Päätös    Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  __________  
 

https://www.eraluontomuseo.fi/
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Miehikkälän kunnanhallitus § 19 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset 
 
Khall 25.01.2021 § 19 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet 

seuraavat päätökset ajalla 3. - 31.12.2020: 
 
 Päätöstyyppi   §§ 
  
 
 Kunnanjohtaja 
 Henkilöstöasiat  52 
 Huomionosoitukset  9 - 15 
  
 Asuntosihteeri 
 Asukasvalinnat  25 
   
 Museonjohtaja 
 Henkilöstöasiat 
 Virkavapaus/työloma 
 Vuosiloma 
  
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 Palkkaus lisät  51 
  
  
 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 § 20 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talous- ja työllisyyskatsaus 
 
Khall 25.01.2021 § 20   

Tuloslaskelma, 
marraskuu  
(ulkoiset tilit) 

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot - % 

Toimintatuotot  4 444 800 3 767 650,99 677 149,01 84,77 

Toimintakulut -17 137 300 - 14 294 824,52 - 2 842 475,48 83,41 

Toimintakate -12 692 500 - 10 527 173,53 - 2 165 326,47 82,94 

Vuosikate 962 500 2 243 707,67 - 1 009 807,67 181,84 

Tilikauden tulos 40 400 2 243 707,67 - 1 931 907,67 719,60 

 

  
Verojen 
maksuerittely 
joulukuu 

Valittu 
kuukausi 

Muutos 
% 

Oikaisu- 
korko  

Kalenteri- 
vuoden alusta 

Muutos %  Oikaisu- 
korko   

Kunnallisvero 245 725,19 - 23,70 0 4 550 825,07 - 0,88  

Yhteisövero 59 200,82 - 7,14 0 850 463,41 6,86  

Kiinteistövero 40 889,75 873,46 0 441 573,00 - 10,73  

Vähennykset 45 297,74      

Maksettava 
määrä 

300 518,02  0    

 

 
Asukasluku 2020 

(Tilastokeskuksen ennakkotieto) 

Lokakuu 

 
 

1850 

Joulukuu 1865 

 

 

   
Työllisyyskatsaus   Lokakuu 

2020 
Työttömät 
työnhakija 

Marraskuu 
2020 
Työttömät 
työnhakijat 

Lokakuu 
2020 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Marraskuu 
2020 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Miehikkälä 94 94 12,4 12,4 

Kotka-Haminan seutukunta 5 017 5 190 13,6 14,1 

Koko maa 312 713 314 532 11,9 12,0 

  

 

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen. 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 21 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ilmoitusasiat 
 
Khall 25.01.2021 § 21 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl 
 
 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 
 - Lupajaosto 10.12.220 
 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.12.2020 
 - Nuorisovaltuusto 8.12.2020 
 - Virolahden kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 14.12.2020 § 48; 
   Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025 
 - Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 7.12.2020 § 214; 
   Virolahden kannanotto laajan ympärivuorokautisen päivystyksen          

saamiseksi Kymenlaaksoon 
 
 3. Saapuneet pöytäkirjat: 
 - Kotkan-Haminan seudun koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirjat 

26.11.2020 ja 17.12.2020 
 - Kotkan-Haminan  seudun koulutusky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 

17.12.2020 
 - Kymsoten yhtymävaltuuston pöytäkirjanotteet 27.11.2020: 
 § 28  Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja 

hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 - Voidaan hyvin yhdessä 
 § 31  Talousarvion 2020 tarkistaminen 
 § 32  Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2023 
 - Kymsoten hallituksen pöytäkirjanotteet 18.12.2020: 
 § 336  Miehikkälän palvelusopimuksen tarkennus laskutukseen vuodelle 

2020 
 § 348  Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n palveluhinnasto 

2021 
 - Haminan lupavaliokunnan pöytäkirjanotteet 22.11.2020: 
 § 128  Lupavaliokunnan kokousten pitäminen vuonna 2021 
 § 129  Lupavaliokunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen 
 § 130  Lupavaliokunnan toimintasäännön hyväksyminen 
 - Mäntyharjun kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 14.12.2020 § 59: 
 Kymen Jätelautakunnan alueen jätepoliittinen ohjelma  
 - Kymen jätelautakunnan pöytäkirjanotteet 26.11.020: 
 § 33  Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 1.1.2021 alkaen 
 § 34  Kymen jätelautakunnan ekomaksut ja yhteiskeräyspisteiden 

vuosimaksut 1.1.2021 alkaen 
 § 35  Kymen jätelautakunnan jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2021 alkaen 
 § 36  Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2021 
 - Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 

25.11.2020 
 - Kymenlaakson maakuntaliiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 14.12.2020 
 - Kymenlaakson maakuntaliiton maakuntavaltuuston pöytäkirjanote 

14.12.2020 § 101: 
 Talousarvio 2021 ja tulossuunnitelma 2021-2023 
  
 4. SEB Varainhoito Suomi Oy 
 - Omaisuusluettelo 1.-31.12.2020 
 
 5. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n jäsenyyden ja huoltotoiminnan 

päättyminen sekä kohteiden luovutus 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 21 25.01.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 6. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje 11.12.2020: 
 - Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 9.11.2020 

aluehallintovirastoille liittyen rajoituslain ja Paras-puitelain mukaisten 
velvoitteiden noudattaminen valvontaan 

 
 7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 22.12.2020: 
 - Etelä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan sihteeristö 2021-2022 
 - Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikuntatyöskentely 2021-2022 
   
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus 
 
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja val-

tionosuuspäätöksiin. 
 
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:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21 

 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla, pykälät:  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

 
 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:  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

 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.  


