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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 Leena Kataikon ja
Asko Laapaksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
48 - 55
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 25.3.2021
Allekirjoitukset
Leena Kataikko

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 26.3.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asko Laapas

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 48

5/2021

4

22.03.2021

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
8/04.041.01/2021
Khall 22.03.2021 § 48
Liite 1
Liite 2

Tasekirja/toimintakertomus/tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 115 §).
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä (KuntaL 115 §).
Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 786 433,48 € ylijäämäinen. Edellisten
vuosien ylijäämä taseessa on 7,65 miljoonaa euroa ja kertynyt ylijäämä
lisättynä tilikauden 2020 ylijäämäiseen tulokseen on yhteensä 8,43
miljoonaa euroa.
Vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen. Se sisälsi
runsaasti epävarmuutta ja tulevaisuuden ennustaminen oli erittäin
haastavaa.
Kunnan toiminnan volyymi notkahti etenkin keväällä, mikä aiheutti
budjetoitua pienemmän toimintatuottokertymän. Kulut laskivat vieläkin
enemmän. Toimintakuluja laski erityisesti budjetoitua pienemmän
henkilöstökulut, minkä suurimpana selittävänä tekijänä on vuonna 2020
toteutetut 1-2 työviikon mittaiset lomautukset sekä kausityöntekijöiden
palkkamatta jättäminen.
Toimintatuottoja kertyi tilikaudella 2020 yhteensä 3,97 miljoonaa euroa,
mikä on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteensä noin 476 000
euroa vähemmän (-10,7 %). Toimintakulut tippuivat vielä tuottojakin
enemmän ja kunnan toimintakate olikin noin -11,99 miljoonaa euroa, mikä
toteutui noin 701 000 euroa budjetoitua parempana. Toimintakulut olivat
noin 1,18 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kulupuolella suurin huomio kiinnittyi tilikaudella 2020 Kymosten
palveluiden ostoihin. Kokonaisuudessaan Kymsoten budjetti alittui noin
318 000 eurolla. Tämän lisäksi Miehikkälä tekee tilinpäätöksen yhteydessä
326 000 euron pakollisen varauksen, jolla se varautuu kattamaan
Kymsoten tilikauden 2020 jälkeistä kumulatiivista alijäämä.
Hallituksen lisätalousarvioissaan myöntämät kuntatalouden
koronatukipaketit aiheuttivat lähes kokonaan valtionosuuksien ylittymisen
noin 468 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Verotulot jäivät
sen sijaan Miehikkälässä noin 160 000 euroa alle budjetoidun
Vuosikate toteutui lähes 1,02 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota
parempana.
Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kunta teki alentuneisiin
tulonodotuksiin sekä taseen liian korkeisiin arvostustasoihin perustuen
lisäpoistoja ja alaskirjauksia yhteensä noin 237 000 euron arvosta, jotka
ovat eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedostoissa.
Talousarvion 2020 nettoinvestoinnit oltiin alun perin budjetoitu 941 300
euron suuruisiksi. Investointeja tehtiin noin 396 000 euron arvosta (42,12
%). Lainakanta pieneni Miehikkälässä noin 572 000 euroa.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi.
2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
3) esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 786 433,48 euroa
siirretään yli-/alijäämätilille.
4) oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat tekniset korjaukset,
korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet sekä muokkaamaan
valtuustolle lähetettävän tasekirjan ulkonäköä.
5) esittää kunnanvaltuustolle henkilöstöraportin 2020 hyväksyttäväksi.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 22.03.2021 § 49

Kaakon kaksikon alueen koronarajoituksista ja suosituksista on päätetty
aikavälille 8.3.-28.3.2021. Rajoitusten jatkosta päätetään kunnissa
Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän linjausten pohjalta.
Koronatilanne on pysynyt hankalana Kymenlaaksossa ja kunnanjohtajan
erityistoimivaltuuksille on edelleen sen myötä hyvät perusteet ja tarve.
Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen
mukaista erityistoimivaltaa 10.5.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tarpeellisuutta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntavaalit 2021 / äänestyspaikat
101/00.001/2020
Khall 07.12.2020 § 153
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT); perjantaihin
29.1.2021 mennessä.
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava
siitä, että Digi- ja väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla
jokaisen kunnassa olevan vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite,
sekä muut Digi- ja väestötietoviraston määräämät tiedot.
Tärkeät kriteerit ennakkoäänestyspaikalle ovat:
1. se on äänestäjien helposti saavutettavissa
2. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus,
vaalivapaus ja vaalirauha turvaten,
3. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa mahdollisimman sujuvasti ja äänestäjien kannalta nopeasti,
4. se on aatteellisesti ja taloudellisesti kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat.
Edellisissä vaaleissa äänestysbussi on kiertänyt kylissä yhtenä päivänä.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikoista
seuraavaa:
1. ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, Keskustie 4 A seuraavasti:




08. - 09.4.2021
10. - 11.4.2021
12. - 13.4.2021

09.00 - 15.00
10.00 - 13.00
09.00 - 18.00

2. Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 7.4.2021.




Pöytäkirjan tarkastajat:

Pitkäkosken päiväkoti
- Koskipirtintie 45
Salo-Miehikkälän seuraintalo
- Maaskolantie 7
Purhon Seurala
- Seuralantie 16 A

09.00 - 10.00
10.30 - 12.00
12.30 - 13.00
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Muurolan seuratalo
- Muurolantie 764
Miehikkälän Metsästysseuran Eräpirtti
- Hurttalantie 552

14.00 - 15.00
15.30 - 16.00

3. Laitosäänestyspaikkana toimii Hyvinvointikeskus Kunila.
4. Vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat




Muurikkalan seurojentalo(Muurikkalan äänestysalue)
- Muurikkalantie 1110 B
Kunnantalo (Saivikkalan äänestysalue)
- Keskustie 4 A
Suur-Miehikkälän koulu (Suur-Miehikkälän äänestysalue)
- Koulukuja 10

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 22.03.2021 § 50

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi
vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5. - 8.6.2021 ja ulkomailla 2.6. 5.6.2021.
Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa (mukaan lukien kotiäänestys ja laitosäänestys) pidennetään kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet turvalliseen
äänestämiseen paranevat.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin, että paikat voidaan
merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT); torstaihin
8.4.2021 mennessä.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikoista seuraavaa:
1. ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, Keskustie 4 A seuraavasti:







27.05. - 28.05.2021 (to-pe)
29.05. - 30.05.2021 (la-su)
31.05. - 01.06.2021 (ma-ti)
02.06. - 04.06.2021 (ke-pe)
05.06. - 06.06.2021 (la-su)
07.06. - 08.06.2021 (ma-ti)

09.00 - 15.00
10.00 - 13.00
09.00 - 18.00
09.00 - 15.00
10.00 - 13.00
09.00 - 18.00

2. Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 26.5.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pitkäkosken päiväkoti
- Koskipirtintie 45
Salo-Miehikkälän seuraintalo
- Maaskolantie 7
Purhon Seurala
- Seuralantie 16 A
Muurolan seuratalo
- Muurolantie 764
Miehikkälän Metsästysseuran Eräpirtti
-Hurttalantie 552

09.00 - 10.00
10.30 - 12.00
12.30 - 13.00
14.00 - 15.00
15.30 - 16.00

3. Laitosäänestyspaikkana toimii Hyvinvointikeskus Kunila.
4. Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikkoina toimivat



Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muurikkalan seurojentalo (Muurikkalan äänestysalue)
- Muurikkalantie 1110 B
Kunnantalo (Saivikkalan äänestysalue)
- Keskustie 4 A
Suur-Miehikkälän koulu (Suur-Miehikkälän äänestysalue)
- Koulukuja 10

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleja varten / eron
myöntäminen luottamustehtävästä Sirpa Husulle ja varajäsenen nimeäminen
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 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme

laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 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 vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestysryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä
ei voi olla ehdokas.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan 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 tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Vaalitoimikunta
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenen tai varajäsenenä
eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta
missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun
sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa (tämä johtuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa
kunnassa).
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä
varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kumpiakin vähintään 40 %.
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 vaalitoimikuntaan kuntavaaleja varten.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavasti:
01 Muurikkalan äänestysalueen vaalilautakunta
Pj.
Vpj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Husu Ismo
Kärhä Päivi
Mutku Aija
Hyttinen Martti
Retzlaf Marjatta

Yrittäjä
Toimitusjohtaja
Yrittäjä
Eläkeläinen
Eläkeläinen

Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala

Uutela Antti
Lehtola Pekka
Kivelä Aleksi
Kotiranta Katja
Husu Sirpa

Mv.
Eläkeläinen
Maatalousyrittäjä
Lähihoitaja
Asiakasohjaaja

Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala
Muurikkala

02 Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunta
Pj.
Vpj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaitainen Markku
Hallikainen Jaana
Likander Riitta
Lahti Mikko
Hietala Matti

Eläkeläinen
Caddiemaster
Eläkeläinen
Eläkeläinen
Eläkeläinen

Miehikkälä
Miehikkälä
Miehikkälä
Miehikkälä
Miehikkälä

Jääskeläinen Juhani
Rinnesalmi Keijo
Suoknuuti Merja
Kurko Annemari
Lavento Arto

Eläkeläinen
Eläkeläinen
Mv.
Myyntisihteeri
Evl evp

Miehikkälä
Hurttala
Muurola
Miehikkälä
Miehikkälä

03 Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakunta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Värri Kari
Peltola Kari
Vanhoja Riitta
Kivelä Soile
Kokkala Hannu

Mv.
Maatalousyrittäjä
Diakoni AMK
Siistijä
Mv.

Suur-Mlä
Suur-Mlä
Pitkäkoski
Suur-Mlä
Salo-Mlä

Kataikko Leena
Suortti Osmo
Suomalainen Seppo
Mässeli Ritva
Peltola Elina

Eläkeläinen
Eläkeläinen
Kehityspäällikkö
Myyjä
Opiskelija

Salo-Mlä
Pitkäkoski
Lapjärvi
Pitkäkoski
Miehikkälä

Tylli Heikki
Takala Esko
Hannele
Jääskeläinen

Eläkeläinen
Eläkeläinen
Eläkeläinen

Miehikkälä
Purho
Miehikkälä

Peltola Mia
Maaskola Ulla
Porkka Veijo

Luokanopettaja
Sairaanhoitaja
Eläkeläinen

Miehikkälä
Miehikkälä
Salo-Mlä

Vaalitoimikunta
Pj.
Vpj.
Jäsen
Varajäsenet:
1.
2.
3.
__________
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.
__________

Khall 22.03.2021 § 51

Sirpa Husu pyytää 15.3.2021 päivätyllä kirjeellään eroa Muurikkalan
äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä. Eroanomuksen syynä
on ehdokkaaksi asettuminen kuntavaaleissa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Sirpa Husulle eron Muurikkalan äänestysalueen
vaalilautakunnan varajäsenyydestä.
2. Muurikkalan äänestyalueen vaalilautakunnan varajäsenen
nimeämisestä.
Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Muurikkalan äänestysalueen
vaalilautakunnan varajäseneksi Minna-Liisa Riihelän (eläkeläinen)
Muurikkalasta.
Merkitään, että Sirpa Husu jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityksen tekeminen itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä
32/02.026/2021
Khall 22.03.2021 § 52

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä
myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset
viimeistään 30.4.2021.
Aluehallintoviraston johdon tuelle tehdään esitykset henkilöistä, joiden
pääasialliset ansiot on saavutettu kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen
tai sellaisen kunnan lautakunnan jäsenenä, jonka tehtävien ohjaus ja
valvonta kuuluvat valtiovarainministeriölle. Kunnallisten viranhaltijoiden ja
työntekijöiden esityksiä tehtäessä noudatetaan samaa periaatetta.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää tehdä esitykset henkilöistä, joille kunniamerkkejä
haetaan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunniamerkin myöntämistä
Leena Kataikolle, Tarmo Hurtalle, Juha Hakalalle, Jukka Hallikaiselle,
Risto Poikolaiselle ja Timo Talkalle.
__________
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Avustuksen myöntäminen 4H-yrittäjinä toimiville nuorille
33/04.045/2021
Khall 22.03.2021 § 53

Kaakonkulman 4H-yhdistys hakee Miehikkälän kunnalta miehikkäläläisille
13 vuotta täyttäneille nuorille, jotka työllistävät itse itsensä 4H-yrittäjinä
kesällä 2021.
Käytännössä nuorten tukeminen toimisi näin:

toiminnanjohtaja käy huhtikuussa Miehikkälän koulussa ja
Virolahden lukiossa kertomassa oppilaille 4H-yrityksestä

nuoret hakevat tukea 31.5.2021 mennessä 4H-yhdistykseltä

nuoret käyvät Kaakonkulman 4H-yhdistyksen järjestämän
4H-yrittäjäkurssin toukokuussa 2021

nuori toimii 4H-yrittäjänä kurssilla saamiensa ohjeiden mukaisesti
(4H-järjestö, Miehikkälän kunta)

4H-yrityksen toiminta kestää vähintään yhden kuukauden

Miehikkälän kunta maksaa yrityksen perustamisen jälkeen nuorelle
osan tuesta yrityksen mahdollista alkupääomaa varten

Miehikkälän kunta maksaa loput tuesta syyskuussa, kun nuori on
toimittanut 4H-yrityksen toimintakertomuksen ja talousraportin
4H-yhdistykseen 30.9.2021 mennessä, josta toiminnanjohtaja
välittää tiedon kuntaan.

syksyllä 2021 4H-yhdistys järjestää kesällä 2021 toimineille
4H-yrittäjille yhteisen tilaisuuden tai henkilökohtaiset tapaamiset
(tilanteen mukaan), jossa pohditaan kesän onnistumista
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksia miehikkäläläisille 13 vuotta
täyttäneille nuorille, jotka työllistävät itse itsensä 4H-yrittäjinä kesällä 2021,
edellä mainituin ehdoin. Avustus maksetaan kunnanjohtajan päätöksellä
kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta.
Avustuksen suuruus on kokonaisuudessaan enintään 400 €. 4H-yrityksen
alkupääoma on 100 €, joka myönnetään yrityksen aloitettua toimintansa.
Jos yrityksen tulot ovat korkeintaan 100 €, lisätukea ei makseta syksyllä.
Jos tulot on 150 €, syksyllä maksetaan 50 € eli kunta tuplaa liikevaihdon
aina 400 € asti. Eli jos tulot olisi yli 400 €, syksyllä maksetaan 300 €.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 54

5/2021

19

22.03.2021

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Khall 22.03.2021 § 54

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelua, 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 hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.
Kunnanhallituksen tulee panna täytäntöön 15.2.2021 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä
syntyneinä ja toimeenpanokelpoisina täytäntöön.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 22.03.2021 § 55

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Palveluohjaustyöryhmä 2.3.2021
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.2.2021
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
- Kotkan-Haminan seudun koulutusky:n yhtymähallitus 25.2.2021
- Haminan kaupunki, Lupavaliokunnan pöytäkirjanottet 16.3.2021:
§ 30 Lausunto Henri Tulkin ympäristölupahakemuksesta
turpeentuotantoon Hepo-ojansuolla Miehikkälässä
§ 32 Ympäristönsuojelumääräyksien esittäminen hyväksyttäväksi
Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien valtuustoille
§ 33 Tartuntatautilain mukainen tarkastusoikeus
4. SEB Varainhoito Suomi Oy
- Omaisuusluettelo 1. - 28.2.2021
5. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 5.3.2021:
- Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tulleiden muutosten valvonta
6. Oikeusministeriön kirje 8.3.2021:
- Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021
7. Cursor, johdon raportti 2020
8. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
- Järjestöasiantuntijan ajankohtaiskatsaus 19.2.2021
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: 48, 52, 54, 55
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 49, 50, 51, 53
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: 49, 50, 51, 53
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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