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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän kunnanvaltuusto  

Aika 15.02.2021 klo 19:00 - 19:45

Paikka Miehikkälän koulukeskus

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

1 Varajäsenen nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 4

2 Budjettimuutos Kymsoten kiinteän ja tuotteistetun
maksuosuuden keskinäisessä suhteessa

6

3 Miehikkälän Moottorikerhon lainahakemus 8
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Heinonen  Jari 19:00 - 19:45 puheenjohtaja

Rikkola Riitta 19:00 - 19:45 I varapuheenjohtaja
Paldan Katja 19:00 - 19:45 II varapuheenjohtaja
Alastalo Tarja 19:00 - 19:45 jäsen
Astola Matti 19:00 - 19:45 jäsen
Hallikainen Jukka 19:00 - 19:45 jäsen
Hurtta Tarmo 19:00 - 19:45 jäsen
Husu Sirpa 19:00 - 19:45 jäsen
Kataikko Leena 19:00 - 19:45 jäsen
Kirkkopelto Wilma 19:00 - 19:45 jäsen
Kivelä Annakaisa 19:00 - 19:45 jäsen
Korpela Jani 19:00 - 19:45 jäsen
Korpela Marko 19:00 - 19:45 jäsen
Kärhä Ismo 19:00 - 19:45 jäsen
Laapas Asko 19:00 - 19:45 jäsen
Pakkanen Raimo 19:00 - 19:45 jäsen
Tenkanen-Salmela
Riitta

19:00 - 19:45 jäsen

Tylli Markus 19:00 - 19:45 jäsen
Ylä-Kotola Juho 19:00 - 19:45 jäsen
Törönen Katriina 19:00 - 19:45 varajäsen

Poissa Kirppu Eetu jäsen
Suomalainen Tuula jäsen

Muu Ylönen Arto 19:00 - 19:45 kunnanjohtaja

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

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

  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 10.1.2021 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle.

  Kokouksesta on 10.1.2021 annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän
kunnan kotisi vuilla ja Kaa kon kul ma-leh des sä.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan
tarkastaminen Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi

kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänten-
laskijoina.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Asko Laapas ja Raimo Pakkanen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Jari Heinonen Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 3

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 17.2.2021

Asko Laapas   Raimo Pakkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 18.2.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 135 09.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 16.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 15.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 22 08.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 1 15.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsenen nimeäminen keskusvaalilautakuntaan

99/01.011/2020

Khall 09.11.2020 § 135
 Leo Saari on edesmennyt 16.10.2020. Hän on toiminut

keskusvaalilautakunnan jäsenenä.

 Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannan täytäntöön heti.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee
keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 16.11.2020 § 19

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Hilkka Seppälän edesmenneen
Leo Saaren tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi eli 31.5.2021 asti.

 Kunnanvaltuusto keskeytti kokouksensa klo 20.03 keskusvaalilautakunnan
varajäsenen selvittämisen ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 20.07.

 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että keskusvaalilautakunnan
varajäseniä täydennetään joulukuun kokouksessa.

 __________

Kvalt 15.12.2020 § 28

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa valtuuston käsittelyssä 15.2.2021.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 135 09.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 16.11.2020
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 15.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 22 08.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 1 15.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Khall 08.02.2021 § 22

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee
keskuvaalilautakunnan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 15.02.2021 § 1

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Annakaisa Kivelän
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
31.5.2021 asti.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 8 25.01.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 2 15.02.2021

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
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 2 15.02.2021

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.
  __________

Kvalt 15.02.2021 § 2

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 12 25.01.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 3 15.02.2021

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.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 12 25.01.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 3 15.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Moottorikerho maksaa lainan takaisin kunnalle, heti kun ELY-keskus on
maksanut projektin loppumaksun, arviolta keväällä 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 15.02.2021 § 3

Liite 1 Velkakirjaluonnos

Päätös  Valtuuston kokouksessa saatujen lisäselvitysten (ELY-keskuksen päätös)
jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä 30 000 euron lainan
myöntämisen nolla korolla Miehikkälän Moottorikerho ry:lle. Moottorikerho
maksaa lainan takaisin kunnalle heti, kun ELY-keskus on maksanut
projektin loppumaksun, arviolta keväällä 2023.

 Merkitään, että Marko Korpela jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi
(Miehikkälän Moottorikerho ry:n puheenjohtaja).

 __________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto
VALITUSOSOITUS
Muutoksenha-
kukiel lot

Seuraavista päätöksistä ei KuntaL 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa:  2
Pykälät:
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää töksiin ei saa ha-
kea muutosta valitta malla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 1, 3

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok sisaanti-
päivää ei oteta lukuun.

Pykälät (Kaava-asiat):
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hy väksy-
mistä kos kevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettu jen tietoon,
kun päätös on ase tettu kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäväk si.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
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, pykälät: 1, 3 Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika      päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälät:

Valitusaika      päivää

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan teh-

täväksi
 muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan pu hevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat il moitukset valittajalle
voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä
sekä todistus siitä, mi nä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei
niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on lii tettävä valtakirja sen
mukaan kuin HLL 21 §:ssä sääde tään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakir jat toimittaa vali tusviranomaiselle ensimmäise-
nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakir jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le
ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oi-
keudessa kulloin kin voimassa oleva oikeudenkäynti maksu.


