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Osallistujat
Läsnä

Muu

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

Klo
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto

18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12
18:00 - 21:12

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston I varapj.
kunnanvaltuuston II varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

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

Päätös

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

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

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matti Astola ja Jukka
Hallikainen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
40 - 47
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 10.3.2021
Allekirjoitukset
Matti Astola

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 16.3.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Hallikainen
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23.02.2021
08.03.2021

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja suunnitelma 2020-2025
9/30.309/2021
SiHyltk § 7

Kymsoten ja kuntien kanssa yhdessä on valmisteltu viime vuoden aikana
Kymenlaakson alueellinen Hyvinvointikertomus 2020 & -suunnitelma 2020
- 2025 teemalla Voidaan hyvin yhdessä (liite 4).

Liite 4 ja 5

Hyvinvointikertomuksen pohjalta on luotu neljä eri painopistealuetta, johon
suunnitelmakaudella panostetaan (liite 5).
Näiden pohjalta on yhteisesti luotu Vuoden 2021 välitavoitteet / teemat,
joiden jatkovalmistelu on siirtynyt Kaakon kaksikon Hyvinvointityöryhmän
tehtäväksi. Käytännön toimenpiteiden suunnittelu toteutetaan kevään
aikana ja toimenpide-ehdotusten on tarkoitus olla valmiina syksyllä.
Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050-3892 125

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee Kymenlaakson alueellisen
Hyvinvointikertomus 2020 & -suunnitelman 2020 - 2025 sekä
painopistealueet tiedoksi ja edelleen lähetettäväksi Virolahden ja
Miehikkälän kunnanhallituksille ja -valtuustoille.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Khall 08.03.2021 § 40
Liite 1

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020
- 2025

Liite 2

Hyvinvointisuunnitelman pohjalta luodut painopistealueet

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Kymenlaakson alueellisen
hyvinvointikertomuksen 2020 ja -suunnitelman 2020 - 2025 ja antaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lausunto Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta
30/07.073/2021
Khall 08.03.2021 § 41
Liite 3

Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Hepo-ojansuon
turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyydetään
19.3.2021 mennessä.
Henri Tulkki hakee ympäristölupaa Miehikkälän kunnassa sijaitsevalle, jo
tuotannossa olevalle Hepo-ojansuon turvetuotantoalueelle.
Turvetuotantoalue on hakijan omistuksessa.
Hepo-ojansuo sijaitsee Lapjärven kylässä, Seppälä (489-407-1-40)- ja
Mäntyharju (489-407-1-91) -nimisillä kiinteistöillä. Tuotannossa olevan
alueen koko on auma-alueineen noin 3,6 hehtaaria. Hepo-ojansuolla ei ole
aikaisempaa ympäristölupaa. Tuotantoalueen turvetuotannon
aloittamisesta ei ole tehty ilmoitusta kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle.
Tuotanto-alue on kooltaan alle 10 ha, eikä lupaa ole täten aiemmin
vaadittu. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) teki voimaantullessaan
1.9.2014 alle 10 hehtaarin turvetuotannosta luvanvaraista. Toiminnassa
oleville alle 10 ha turvetuotantoalueille on annettu ympäristöuvan
hakemiseen siirtymäaika 1.9.2020 saakka, jolloin lupa tulee olla vireillä.
Ympäristölupahakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on luettavissa
Aluehallintoviraston palvelussa:
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1849010
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Hepo-ojansuon
turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta, ettei sillä ole
huomautettavaa asiasta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Jäsenen nimeäminen Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hankkeen ohjausryhmään
31/07.072/2021
Khall 08.03.2021 § 42

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Kymsote pyytää
Miehikkälän kuntaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Työkykyä
tukemassa Kymenlaakso -hankkeen ohjausryhmään.
Hankkeen tavoitteena on lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen
edellytyksiä sekä luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa
osakykyisten työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja
palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Hanke on osa työkykyohjelmaa ja
sen rahoittajana on sosiaali- ja terveysministeriö.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Työkykyä
tukemassa Kymenlaakso -hankeen ohjausryhmään.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti nimetä Työkykyä tukemassa Kymenlaakso
-hankkeen ohjausryhmään jäseneksi Arto Ylösen ja varajäseneksi Tarja
Alastalon.
__________
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Nuorten ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntäminen
1/04.045/2021
Khall 08.03.2021 § 43

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.
Jonna Husu on jättänyt ensiasunnon hankinta-avustushakemukset
kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää ensiasunnon hankinta-avustuksen Jonna
Husulle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Apurahojen jakaminen Jarmo Lapin muistorahastosta
21/04.049/2018
Khall 08.03.2021 § 44

Jarmo Lapin muistorahaston sääntöjen 1 §:n mukaan rahaston
tarkoituksena on tukea nuorison koulutusta ja yhteiskunnallista
osallistumista.
Rahaston käytöstä päättää työryhmä, jonka jäseninä ovat Ritva Lappi,
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja rehtori.
Rahaston pääoma 31.12.2020 oli 8.799,56 €.
Rahaston sääntöjen 5 §:n mukaan rahastoa hoitaa kunnanhallitus.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää julistaa apurahat haettavaksi 18.4.2021 mennessä.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kaavoituskatsaus 2021, Miehikkälä
17/41.411/2021
Kuteltk 24.02.2021 § 12
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja
niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja
toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen
kannalta sopivalla tavalla.
Liite 3

Liitteenä 3 on Miehikkälän kaavoituskatsaus.
Lain tarkoittama tarkoituksen kannalta sopiva tapa tiedottaa on kuuluttaa
ilmoituslehdessä sekä asettaa kaavoituskatsaukset kuntien internetsivuille.
Kaavoituskatsaukset olisivat internetsivuilla, kunnes uudet
kaavoituskatsaukset korvaisivat ne.
Miehikkälän asemakaavat on viime vuosina ajantasaistettu, eikä 2021
vuodelle ole suunnitteilla kaavoituksia. Mahdollisista hankekaavoista
tiedotetaan erikseen. Miehikkälän rantaosayleiskaavan uudistus
käynnistetään kevään 2021 aikana. Tavoitteena on päivittää kaava
kesäkuun 2022 loppuun mennessä.
Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

Teknisen johtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Miehikkälän kaavoituskatsauksen.
Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan kuten kunnallisista kuulutuksista on
päätetty. Lisäksi kaavoituskatsaus laitetaan kunnan www-sivuille yleisesti
nähtäville kunnes seuraava katsaus korvaa sen.
Lautakunta esittää kaavoituskatsauksen Miehikkälän kunnanhallitukselle
tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 08.03.2021 § 45
Liite 4

Miehikkälän kaavoituskatsaus

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi ja antaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 46

4/2021

11

08.03.2021

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset
Khall 08.03.2021 § 46

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1. - 28.2.2021:
Päätöstyyppi

§§

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös

2-3

Asuntosihteeri
Asukasvalinnat

4-6

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 47

4/2021

08.03.2021

Ilmoitusasiat
Khall 08.03.2021 § 47

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Palveluohjaustyöryhmä 16.2.2021
- Lupajaosto 24.2.2021
- Kuntatekniikan lautakunta 25.2.2021
- Nuorisovaltuusto 25.2.2021
3. Saapuneet pöytäkirjat:
- Lupavaliokunta 16.2.2021
4. Miehikkälän ja Virolahden rakennusvalvonnan ilmoitus 17.2.2021
5. Kymsoten palvelusopimuksen kuntaraportointi, tammikuu 2021
6. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:
- Urpalanjoen vesistötarkkailu helmikuussa 2021
7. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 1.3.2021:
- Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen
estämiseksi - tason kaksi käyttöönotto
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 40, 41, 44, 45, 46, 47
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 42, 43
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: 42, 43
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.
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