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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:33 puheenjohtaja

Husu Sirpa 18:00 - 21:33 varapuheenjohtaja
Astola Matti 18:00 - 21:33 jäsen
Hallikainen Jukka 18:00 - 21:33 jäsen
Kataikko Leena 18:00 - 21:33 jäsen
Laapas Asko 18:00 - 21:33 jäsen
Tylli Markus 18:00 - 21:33 jäsen

Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:33 kunnanvaltuuston pj.
Rikkola Riitta 18:00 - 21:33 kunnanvaltuuston I varapj.
Paldan Katja 18:00 - 20:42 kunnanvaltuuston II varapj.
Ylönen Arto 18:00 - 21:33 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Hyttinen Auli 18:00 - 19:20 sivistys- ja

hyvinvointijohtaja
§ 72, Teams

Poikolainen Risto 19:00 - 20:42 rakennustarkastaja § 72, Teams
Uski Markku 19:50 - 21:00 tekninen johtaja, esittelijä,

pöytäkirjanpitäjä
§ 64, § 72, Teams

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

nään aikana ja sovitussa paikassa. 32 §:n mukaan kokous kutsun an taa
pu heen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen johtaja. 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 päätösval tai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut sutuksi ja pää tösval-
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 Matti Astolan ja

  Jukka Hallikaisen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen  Markku Uski
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä §:t 64 ja 72
 Pöytäkirjanpitäjä § 67

Käsitellyt asiat

64 - 72

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 29.4.2021

Allekirjoitukset

  Matti Astola   Jukka Hallikainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 4.5.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 56 12.04.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 64 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Avustuksen myöntäminen Interfin Oy:lle vuodelle 2021

38/04.045/2021

Khall 12.04.2021 § 56

Liite 1 Rahoitushakemus

 Kaakonkulmalla toimiva Interfin Oy seudullinen kehitysyhtiö, joka toteuttaa
kehityshankkeita alueen pk-yritystoiminnan edistämiseksi. Omistajakuntien
omistus on 45 % Interfin Oy:stä. Interfinin muut omistajat ovat: Comde Oy,
Acceleteam Oy ja Rakennuskanta RK Oy. Edellä mainittujen yhtiöiden
omistus Interfin Oy:stä on yhteensä 55 %.

Interfin Oy on voittoa tavoittelematon public-private yhtiö. Yhtiöjärjestys
mahdollistaa kunnille laajemman hankerahoituksen ja –toteutuksen
muodot. Kuntien välisillä yhteishankkeilla voidaan saada alueellisesti
laajempaa vaikuttavuutta sekä elinkeinotoiminnan edistämistä. Interfin on
alueellinen yhteistyöalusta Hamina-Virolahti-Miehikkälä kuntien ja alueen
yritysten välillä.

Interfin Oy:n toiminta viime vuosina keskittynyt EU-rahoitteisten
hankkeiden to teut ta mi seen. Yhtiö toimii hankerahoituksen hakijana ja
hankkeiden to teut ta ja na. Viimeisimmät hankkeet ovat olleet Nuoret
Seprat- hanke, jossa Interfin Oy:n lisäksi mu ka na ovat Etelä-Suomen
Kalatalousryhmä ESKO, Virumaa Koos töö ko gu (VIKO) ja Virumaa
Rannakalurite Uhing -kalatalousryhmä, sekä Vaalimaan verkostot -hanke,
jonka tavoitteena on muodostaa verkosto, jossa maaseudun paikalliset
yrittäjät, oppilaitokset ja muut toimijat sekä Vaalimaan alueen yrittäjät
saadaan aktiiviseen yh teis työ hön. 

Hankkeiden tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Kaa kon kul-
man alueen yrittäjyyden ja elinvoiman edistäminen. 

Interfin Oy hakee omistajakunniltaan Haminan kaupungilta, Virolahden
kunnalta ja Miehikkälän kunnalta avustusta vuodelle 2021.
Avustushakemuksessa haetaan omistajakunnilta rahoitusta seuraavasti:
 Haminan kaupunki 5.000 euroa
 Virolahden kunta 3.000 euroa
 Miehikkälän kunta 2.000 euroa

Avustusosuuksissa määrittämisessä on huomioitu kunnan koko sekä
hanketoiminnan painottuminen. Ehdotus 2021 avustuksista voisi toimia
mallina vuosittaisille avustuksille jatkossakin. Lisäksi kuntien avustuksissa
on otettu huomioon yhtiön välirahoitusvelan takaisinmaksu Virolahden
kunnalle.

Interfinin rahoitushakemuksen 8.4.2021 allekirjoittajina ovat yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Pulli, hallituksen varapuheenjohtaja
Arto Ylönen ja hallituksen jäsen Simo Kaksonen.

Valmistelija: Tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150
.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 56 12.04.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 64 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Teknisen johtajan ehdotus

  Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisestä Interfin Oy:lle.

Päätös Merkitään, että kunnanjohtaja Arto Ylönen jääväsi itsensä (Interfin Oy:n
hallituksen jäsen) tämän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta. Tekninen
johtaja piti pöytäkirjaa pykälän ajan.

Tekninen johtaja teki muutosehdotuksen keskustelun pohjalta, että asia
jätetään pöydälle.

 Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.
 __________

Khall 26.04.2021 § 64

Teknisen johtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisestä Interfin Oy:lle.

Muutosehdotus Kunnanhallitus päättää

 1) myöntää avustuksen sillä ehdolla, että muut omistajakunnat niin ikään
pääomittavat yhtiötä hakemuksen mukaisesti.

 2) arvioida Interfinin toimintaedellytyksiä viimeistään viiden vuoden
tarkastelujakson kuluttua.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkitään, että kunnanjohtaja Arto Ylönen jääväsi itsensä (Interfin Oy:n
hallituksen jäsen) tämän asian käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta.
Tekninen johtaja piti pöytäkirjaa pykälän ajan.
__________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2021 6

Miehikkälän kunnanhallitus § 65 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:n vertais- ja vapaaehtoitoiminnan
organisointiin v. 2021

9/04.045/2021

Khall 26.04.2021 § 65 Palveluyhdistys Rateva ry anoo 6.000 euron avustusta vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuodelle 2021.

 " Palveluyhdistys Rateva ry:n eräänä tärkeimpänä perusajatuksena on
toimia Miehikkälässä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja sitä
organisoivana tahona. Vapaaehtoistoimijoiden määrä on merkittävän suuri
suhteessa kunnan asukaslukuun. Monet toiminnassa mukana olevat
kokevat vapaaehtoistoiminnan tärkeäksi omalle hyvinvoinnilleen, sillä
toiminnan kautta he tuntevat itsensä tarpeelliseksi osaksi yhteisöä sekä
saavat runsaasti kontakteja ja sisältöä omaan elämäänsä.
Vapaaehtoistoiminnalla on tutkitusti suuri merkitys ehkäisevänä tekijänä
sosiaali- ja terveyssektorilla.

 Tällä hetkellä vapaaehtoistoimijoita on 58. Suurin osa yhdistyksen
tarjoamista päivätoimintaryhmien ohjauksista, kaikki ystävätoiminta sekä
mm. uintivalvonta ovat kaikki vapaaehtoistoimijoiden toteuttamaa, minkä
ansiosta yhdistyksen palvelut erityisesti alueen ikäihmisille pystytään
ylläpitämään vähäisistä henkilökuntaresursseista huolimatta.

 Vapaaehtoistoiminnan organisoinnista vastaavat yhdistyksen työntekijät.
Toiminnan ylläpitäminen edellyttää sitä, että työntekijöillä on aikaa
keskustella vapaaehtoisten kanssa, huomioida heidät, kannustaa ja
ohjata. Osansa ajankäytöstä vie myös erilaiset organisointi- ja
järjestelytehtävät, sijaisten ja satunnaisiin tapahtumiin vapaaehtoisten
etsiminen sekä koulutusten, tapahtumien, juhlien ja retkien järjestäminen.

 Yhdistyksen hallitus on toimintakeskuksen toiminnan käynnistyessä
vuonna 1994 tehnyt päätöksen, että miehikkäläläiset sosiaali- ja
terveysalan järjestöt saavat kokoontua yhdistyksen tiloissa maksutta.
Tämä paikallistoimijoille tarjottu etuus on mahdollistettu sosiaali- ja
terveyslautakunnan myöntämän vuosittaisen avustuksen turvin, samoin
kuin vapaaehtoistoiminnan organisointikin.

 Yhdistys anoo kunnioittavimmin Miehikkälän kunnanhallitukselta vuodelle
2021 yhdistysavustusta 6.000 euroa. Yhdistyksen talous on heikko
vanhentuvien kiinteistöjen, lisääntyvien ylläpitokustannusten, kasvaneen
lainapääoman hoitamisen sekä pandemian vuoksi."

 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu ko. avustukseen 6.000 euroa.

 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää Palveluyhdistys Rateva ry:lle avustusta
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan organisointiin 6.000 euroa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 44 08.03.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 66 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 26.04.2021 § 66 Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää julistaa apurahat jatkuvasti
haettavaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 67 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 1.5.2021 alkaen

41/02.023.00/2021

Khall 26.04.2021 § 67 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun
kunnanjohtaja Arto Ylösen kanssa 15.2.2021. Tässä yhteydessä esiin
nousi kunnanjohtajan palkan tarkistaminen. Kunnanjohtajan palkkaa on
viimeksi korotettu 1.1.2018 alkaen. Kunnanhallitus on keskustellut
kunnanjohtajan palkan tarkistamisesta. Kunnanjohtaja Arto Ylösen
nykyinen palkka on 6.272,72 €/kk.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää korottaa kunnanjohtaja Arto Ylösen palkkaa
1.5.2021 lukien niin, että korotuksen jälkeen palkka on 6.400 €/kk.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkitään, että Arto Ylönen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja piti pöytäkirjaa pykälän ajan.

 __________
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Palveluohjaustyöryhmä § 13 07.04.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 68 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtajuudet Kaakon kaksikon yhteisissä toimielimissä

Palv.ohr 07.04.2021 § 13
 Kaakon kaksikon hallintosäännön 10 §:ssä yhteistoimielinten pu heen joh ta-

juuk sis ta todetaan seuraavaa:

Yhteislautakunnat (kuntatekniikka, sivistys- ja hyvinvointi):
 "Valtuustokauden alussa vastuukunnan valtuusto valitsee yh teis lau ta kun-

nal le puheenjohtajan ja toisen kun-nan valtuusto valitsee va ra pu heen joh ta-
jan. Yhteislautakuntien puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden vä-
lein. Valtuustokauden puolessa välissä varapuheenjohtaja vaihtuu var si-
nai sek si puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja va ra pu heen joh ta-
jak si."

Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto:
 "Valtuustokauden alussa Miehikkälän valtuusto valitsee lupajaostolle va ra-

pu heen joh ta jan ja Virolahden val-tuusto valitsee puheenjohtajan. Pu heen-
joh ta ja ja varapuheenjohtaja valitaan kuntatekniikan lautakunnan jä se nis-
tä. Puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein. Val tuus to kau-
den puolessa välissä vara-puheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi pu heen joh-
ta jak si ja varsinainen puheenjohtaja varapuheenjohtajaksi."

Kunnanhallitusten alainen henkilöstöjaosto:
 "Valtuustokauden alussa Virolahden valtuusto valitsee henkilöstöjaostolle

pu heen joh ta jan ja Miehikkälän valtuusto valitsee varapuheenjohtajan. Pu-
heen joh ta juuk sia vaihdetaan kahden vuoden välein. Valtuusto-kauden
puo les sa välissä varapuheenjohtaja vaihtuu varsinaiseksi puheenjohtajaksi
ja varsinainen puheen-johtaja varapuheenjohtajaksi."

 Palveluohjaustyöryhmän puheenjohtajuutta ei ole erikseen määritelty hal-
lin to sään nös sä. Aikavälillä 9/2017 - 5/2019 palveluohjaustyöryhmän pu-
heen joh ta ja na toimi Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja siitä
eteen päin (6/2019 - ) puheenjohtajana on toiminut Miehikkälän kun nan val-
tuus ton puheenjohtaj.

 Koronapandemian vuoksi kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, kuluva val tuus to-
kau si pitkittyy ja tuleva valtuustokausi alkaa viiveellä. Vaalien edelleen siir-
tä mi nen kin on mahdollista tautitilanteesta riippuen. Tulevan val tuus to kau-
den voidaan olettaa kuitenkin päättyvän 31.5.2025, joten kyseessä tulee
ole maan tavanomaista lyhyempi valtuustokausi.

 Puheenjohtajuuksien näkökulmasta on syytä tehdä kunnanvaltuustoissa
pää tös, miten poikkeuksellisen valtuustokauden osalta menetellään. Vaih-
to eh to na on hallintosäännön mukainen järjestely 1.6.2021 alkaen, jolloin
nor maa li olo suh teis sa uusi valtuusto aloittaisi toimintansa. Toinen mah dol li-
suus olisi nykyinen puheenjohtajajärjestely uuden valtuuston aloitukseen
as ti. Tässä tapauksessa tulisi myös uudelleen määritellä, milloin pu heen-
joh ta juu det vaihtuvat Kaakon kaksikon kuntien välillä uuden val tuus to kau-
den aikana.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
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Palveluohjaustyöryhmä § 13 07.04.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 68 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallintojohtajan ehdotus

 Palveluohjaustyöryhmä linjaa, miten toimielinten puheenjohtuusvastuut
vaih tu vat kuluvan ja tulevan valtuustokauden välillä.

Asian käsittely Sisko Ukkola-Paronen esitti, että nykyisillä puheenjohtajuusjärjestelyillä
men täi siin kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Ukkola-Paronen esitti,
et tä puheenjohtajuudet vaihtuisivat hallintosäännön mukaisesti, kun uusi
val tuus to aloittaa toimintansa - oletettavasti 1.8.2021 alkaen. Uk ko la-Pa ro-
nen esitti tulevan valtuustokauden puheenjohtajuuksien vaih to ajan koh dak-
si 1.6.2023.

 Ukkola-Parosen ehdotusta kannattivat Jari Heinonen, Seppo Pirttimäki,
Vap pu Kuokka ja Tarja Alastalo. Eriäviä mielipiteitä tai vastaehdotuksia ei
esi tet ty. Vappu Kuokka totesi, että jos kesän 2021 kuntavaaleja siirretään
uu dem man kerran ja kuluva valtuustokausi pitkittyy edelleen, tulee ti lan-
net ta arvioida uudelleen.

Päätös Palveluohjaustyöryhmä linjaa, että nykyisillä puheenjohtajuusjärjestelyillä
tu li si toimia kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Pal ve lu oh jaus työ ryh-
män mukaan puheenjohtajuuksia tulee vaihtaa hallintosäännön mu kai ses-
ti, kun uusi valtuusto aloittaa toimintansa. Tulevan valtuustokauden pu-
heen joh ta juuk sien vaihtoajankohdan tulisi palveluohjaustyöryhmän mu-
kaan olla 1.6.2023.

Khall 26.04.2021 § 68 Puheenjohtajuuksia Kaakon kaksikon yhteistoimielimissä käsiteltiin
palveluohjaustyöryhmässä yllä olevan esittelytekstin mukaisesti 7.4.2021.
Tarve käsittelylle johtuu tavanomaista pidemmästä kuluvasta
valtuustokaudesta sekä oletettavasti lyhyemmästä seuraavasta
valtuustokaudesta. Palveluohjaustyöryhmän näkemys
tarkoituksenmukaisesta järjestelystä oli yksimielinen.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 1) Kaakon kaksikon yhteistoimielimien nykyisillä
puheenjohtajuusjärjestelyillä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun
asti.

 2) Kaakon kaksikon yhteistoimielimien puheenjohtajuuksia vaihdetaan
hallintosäännön mukaisesti, kun seuraava kunnanvaltuusto aloittaa
toimintansa.

 3) tulevan valtuustokauden Kaakon kaksikon yhteistoimielimien
puheenjohtajuuksien vaihtoajankohta on 1.6.2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 69 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto lautamiesten lukumäärän vahvistamisesta

37/07.071/2021

Khall 26.04.2021 § 69 Tuomioistuinvirasto/Käräjäoikeus pyytää tuomiopiirinsä kuuluvien kuntien
lausuntoa kunnassa valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. Seuraavat
kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021 ja edelliset toimitettiin 2017.
Vaaliajankohdan muuttamisen vuoksi vuoden 2017 vaaleissa valitun
valtuuston toimikautta jatketaan 31.7.2021 asti. Lausuntoa pyydetään
30.4.2021 mennessä.

 1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n
(675/016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy,
kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat
tulleet lainvoimaisiksi.

 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto.
Jos käräjäoikeuden tuomiopiirin kuuluu useampia kuntia,
Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien
lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden
lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava
vähintään yksi lautamies.

 Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden
esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden ja
käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa
kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.

Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa Tuomioistuinvirasto voi
muuttaa lautamiesten määrän ilman 2 momentissa tarkoitettua esitystä.
Lautamiesten määrän muuttuessa Tuomioistuinvirasto voi samalla
määrätä, että asianomaisten kuntien alueilta valittujen lautamiesten vaali
on toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on
varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto.

Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön
päätöksellä 28.4.2017 (OM 14/31/2016).

Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää käräjäoikeuksia (pl.
Ahvenanmaan käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen
kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta.
Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa
ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen. Kunnasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön
ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Tuomioistuinvirasto pyytää myös, että ennen virastolle tehtävää esitystä
käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden
lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän
osalta.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 69 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Miehikkälän kunnanvaltuusto valitsi 26.6.2017 § 23  1.elokuuta 2017
alkaneelle valtuustokaudelle kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä, jotka
ovat olleet Katja Paldan ja Kari Värri.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että käräjäoikeuden lautamiesten
määrä olisi pidettävä ennallaan ja Miehikkälästä valittaisiin seuraavalle
valtuustokaudelle kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 70 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista

39/07.071/2021

Khall 26.04.2021 § 70 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta tiedon
hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle.
Lausuntoa pyydetään 30.4.2021 mennessä.

 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet edistävät
pääministeri Marinin hallitusohjelman tietopolitiikan tavoitteita. Ehdotus on
laadittu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen (TIHA) hankkeessa laajassa
sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelun pohjana on ollut tietopoliittinen
selonteko vuodelta 2019. Tietopolitiikan sisältöä ja käsitteitä on avattu
vuonna 2020 ilmestyneessä tietopolitiikkaoppaassa.

 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet viimeistellään
lausuntokierroksen myötä. Hyväksymismenettely päätetään myöhemmin ja
toimeenpanoa valmistellaan.

 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteiden tavoitteena on
syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta
koko tietopolitiikan kantava periaate. Strategiset tavoitteet koskevat
Suomen julkisen hallinnon toimijoita.

 Strategiset tavoitteet on jaettu neljään eri teemakokonaisuuteen:
 1) Ohjaus, koordinaatio ja yhteistyö, 2) strategia ja toiminta, 3) tiedon

hallinta ja 4) mahdollistajat. Kunkin teeman alla on kuvattu teemaan
liittyvät strategiset tavoitteet. Kukin strateginen tavoite sisältää
päätavoitteet ja sitä tukevat alatavoitteet sekä tavoitteen toteutumisella
tavoitellut pitkän aikavälin vaikutukset.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää antaa ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja
avaamisen strategisista tavoitteista seuraavan lausunnon.

 Tieto ja tiedolla johtaminen ovat tärkeitä organisaatioiden toiminnassa ja
palveluiden kehityksessä. Avoin tietoaineisto vahvistaa ymmärrystämme
siitä, miten esim. palveluita kannattaisi kehittää niin, että palvelun
käyttäjät, työntekijät sekä veronmaksajat siitä hyötyisivät. Ehdotetut tiedon
hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet, teemakohtaiset pää- ja
alitavoitteet, ovat hyvin valikoituja ja keskeisiä asian kannalta.

 Strategisten tavoitteiden saavuttaminen voi olla monissa, etenkin pienissä,
kunnissa todella hankalaa ja vaatii merkittäviä henkilöstökoulutus- ja
ohjelmistopanostuksia. Jos organisaation resurssit ovat niukat, tiedon
avaaminen voidaan kokea ns. uutena ylimääräisenä tehtävänä ja
velvoitteena, joka vie resursseja jostain muusta toiminnasta. Tiedon
avaaminen pitää toteuttaa niin, että se vaatii mahdollisimman vähän
henkilöstöresursseja eli automatisoidusti rajapintoja (API) hyödyntäen.
Rajapintojen hyödyntäminen vaatii kuitenkin kunnilta huomattavia
euromääräisiä panostuksia.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 70 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 71 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 26.04.2021 § 71 1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
 - Miehikkälän nuorisovaltuusto 8.4.2021

 3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
 - Kotkan - Haminan seudun koulutusky, yhtymähallitus 25.3.2021
 - Kymsoten hallituksen ote pöytäkirjasta 16.4.2021 § 86
   Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen -HE 241 / 2020

 4. SEB Varainhoito Suomi Oy
 - Omaisuusluettelo 1. - 31.3.2021

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 72 26.04.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaiset asiat

Khall 26.04.2021 § 72 1. Mari Nieminen, Riikka Mauno, Salla Kärki, Ismo Korhonen ja Mia
Tapiola esittelivät Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden palveluja

 2. Rakennustarkastaja Risto Poikolainen tulee esittelemään valmisteilla
olevaa Kaakon kaksikon rakennusjärjestystä.

Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi.

 Merkitään, että Katja Paldan poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.
 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2021 17

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: 66, 68, 69, 70, 71, 72

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 64, 65, 67

 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: 64, 65, 67
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, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaa timus 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 muu tosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava 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. Valituskirjel mään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu 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.


