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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 - 19:45
18:00 - 19:45
18:00 - 19:45
18:00 - 19:45
18:00 - 19:45
18:00 - 19:45
18:05 - 19:45

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto

18:00 - 19:45
18:00 - 19:45
18:05 - 19:45
18:00 - 19:45

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 Asko Laapaksen ja
Jukka Hallikaisen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
98 - 119
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 23.6.2021
Allekirjoitukset
Asko Laapas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 29.6.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Hallikainen
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Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 30.4.2021
62/04.041.00/2020
Khall 21.06.2021 § 98
Liite 1

Raportointilomakkeet 30.4.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto on 13.6.2016 kokouksessaan hyväksynyt
päivitetyn konserniohjeen sekä kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tietojenantolomakkeen. Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan talouden ja toiminnan
toteutumista kuvaavat tiedot kolme kertaa vuodessa osavuosikatsauksien
ja toimintakertomuksen käsittelyn aikataulujen mukaisesti.
Konserniyhtiöiden valvontaan liittyen seuraava tytäryhteisöt ovat toimittaneet pyydetyt raportointitiedot:







Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti
Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Palvelutalo
Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot
Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma
Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Säästörinne
Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen talouskatsaukset
30.4.2021.
Merkitään, että Markus Tylli ja Katja Paldan saapuivat kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnan sijoitusten myynti / SEB
59/03.035.02/2021
Khall 21.06.2021 § 99

Miehikkälän kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.12.2013 (§ 60)
seuraavasti: ”…kunta myy vuonna 2014 kunnan SEB:n varainhoidossa
olevat osakkeet, jvk-lainat, vaihtoehtoiset sijoitukset ja rahamarkkinoiden
lyhyen koron rahastot siten, että niistä saadaan kunnalle
markkinatilanteeseen perustuva mahdollisimman korkea voitto.
Tappiota aiheuttavia toimeksiantoja ei tehdä, vaan kaikista
toimeksiannoista on saatava markkinatilanteen mukainen paras
mahdollinen tuotto. Jos arvo-osuus on tappiolla vuonna 2014, siirtyy sen
realisointi seuraavaan vuoteen.”
Miehikkälällä on SEB varainhoidossa edelleen joukkovelkalainoja, joiden
yhteenlaskettu markkina-arvo 31.5.2021 oli 91.992,44 € sekä lyhyen koron
sijoituksia (käteistä) 59.690,88 € arvosta. Salkun yhteenlaskettu
markkina-arvo 31.5.2021 oli siten 151.683,32 €.
Salkun kokonaishankinta-arvo on 147.918,19 € ja kunnan taseessa
sijoitusten arvo vuoden 2020 tilinpäätöshetkellä oli 144.569,99 €.
Joukkolainasijoituksista yrityslainat (high yield) ovat tuottaneet
hankinta-arvoonsa nähden 16,22 % voittoa ja kehittyvien markkinoiden
lainat 13,23 % tappiota.
Sijoitustoiminta sisältää kaksisuuntaisen riskin, jolloin myös tappiot ovat
mahdollisia. Tappiot tulisi kyetä tunnistamaan sekä tunnustamaan ajoissa
ja huonoista sijoituksista kannattaa luopua, vaikka niiden markkina-arvo
olisi hankinta-arvoa alhaisempi. Historiallinen arvonkehitys ei määritä
tulevaisuuden näkymiä tai odotuksia, joita rahoitusinstrumentin arvo
heijastaa. Kunnanvaltuuston linjauksesta ”Tappiota aiheuttavia
toimeksiantoja ei tehdä, vaan kaikista toimeksiannoista on saatava
markkinatilanteen mukainen paras mahdollinen tuotto.” tulisikin
ehdottomasti luopua, mikäli kunta harjoittaa sijoitustoimintaa.
Tällä hetkellä jäljellä olevien rahoitusinstrumenttien markkina-arvo on
3.765,13 € korkeampi kuin niiden hankinta-arvo ja 7.113,33 € korkeampi
kuin niiden tasearvo. Salkunhoitajan näkemyksen mukaan joukkolainojen etenkään kehittyvien markkinoiden lainojen - ei odoteta kehittyvän
suotuisasti lähitulevaisuudessa.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) luopuu ehdosta, jonka mukaan tappiota aiheuttavia toimeksiantoja ei
tehdä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) päättää lunastaa kaikki jäljelle jääneet SEB varainhoidon omaisuuserät,
jos salkun kokonaismarkkina-arvo vähintään ylittää toimeksiantohetkellä
salkun omaisuuserien tase-arvon.
3) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään kohdan 2) toimeksiannon.
4) laatii uuden ohjeistuksen sijoitustoiminnan perusteista ennen muiden
kuin kohdan 2) sijoitustoimeksiantojen tekemistä.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen, Helsingin
kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien
muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta
60/07.071/2021
Khall 21.06.2021 § 100
Liite 2

Lausunto
Valtiovarainministeriö, yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä
sisäministeriön kanssa, pyytää lausuntoanne luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja
HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien
muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä
rahoituksesta. Lausuntoa pyydetään 5.8.20221 mennessä.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännön voimaanpanosta
annetussa laissa (15 §, jatkossa voimaanpanolaki) säädetään
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä hyvinvointialueen
ja toiminnan rahoittamisesta ennen vuotta 2023.
ICT-muutoskustannuksiin kohdistettava erityisavustus täydentää
voimaanpanolain 15 §:n mukaista, uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvää,
rahoitusta aleille vuosina 2021 ja 2022. Vuosien 2023-2026 osalta
erityisavustus täydentää hyvinvointialueiden rahoitusta koskevan lain
mukaista yleiskatteellista rahoitusta alueille kohdistuen erityisesti
välttämättömien ICT-muutosten loppuunsaattamista järjestämisvastuun
siirtymisen jälkeen.
Ensisijaisesti tavoitteena rahoituksella on varmistaa alueiden Helsingin
kaupungin ja HUS-yhtymän häiriötön toiminta järjestämisvastuun siirron
yhteydessä. Rahoitus kohdistettaisiin erityisesti yleishallinnon toiminnan
kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin ja muihin
toimialariippumattomiin ICT-toimintoihin sekä välttämättömiin,
lainsäädännön edellyttämiin, muutoksiin toimialakohtaisiin
tietojärjestelmiin. Toiminnan uudistamiseen ei kohdistetaan rahoitusta,
vaikkakin, erityisesti toimialakohtaisten tietojärjestelmien uudistamiseen,
sisältyy myös toiminnallisia muutoksia.
Ehdotetun asetuksen mukaan valtion mukaan valtionavustus myönnetään
valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustukseen
oikeuttavien kustannusten suuruisena eikä sen myöntämiseksi ja
maksamiseksi edellytetä valtionavustuksen saajan osallistumista
rahoitukseen. ICT-muutoksen valmisteluun ja toteutuksen kohdistettaviin
valtionavustuksiin ei siis sisältyisi hakijan omavastuuosuutta.
Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja
valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö.
Valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa täsmennetään tällä asetuksella.
Asetuksenantovaltuus perustuu valtionavustuslain 8 §:än, jonka mukaan
talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Khall 21.06.2021 § 101

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 17.5.2021 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 102

KuntaL 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä
ylempään kokonaislukuun.
Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
jossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä,
jollei valtuusto toisin päätä.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2025 kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan
kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee
varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 103

KuntaL 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto suorittaa
kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan vaalin päättämäkseen toimikaudeksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanhallituksen vaali
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 104

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
KuntaL:n 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan
samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan KuntaL 73 §:ssä seuraavasti:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö,
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Pöytäkirjan tarkastajat:

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 104

11/2021

14

21.06.2021

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
päättämäkseen toimikaudeksi kunnanhallituksen, jossa on seitsemän (7)
jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen sekä valitsee varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajiston.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 105

KuntaL:n 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä (4) jäsentä
joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioiksi.
KuntaL:n 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toimikauttaan 1.8.2021- 31.5.2025 vastaavien vuosien hallinnon ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan, jossa on neljä (4)
jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto nimeää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 106

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (2017) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2025 kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä ja varajäsenet siihen järjestykseen, kun ne tulevat varsinaisten
jäsenten sijaan sekä valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kaakon kaksikon yhteislautakuntien ja palveluohjaustyöryhmän vaali toimikaudeksi
1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 107

Kaakon kaksikon hallintosäännön 5 §:n mukaan työnjaon mukaisesti kunnat ovat asettaneet omaan organisaatioonsa yhteislautakunnat seuraavasti:
Miehikkälä
- Miehikkälän kuntatekniikan lautakunta ja -lupajaosto
Virolahti
- Virolahden sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Yhteislautakunnissa on kymmenen (10) jäsentä, viisi (5) kummastakin
kunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuustokauden alussa vastuukunnan valtuusto valitsee
yhteislautakunnalle puheenjohtajan ja toisen kunnan valtuusto valitsee
varapuheenjohtajan.
Kuntatekniikan lautakunnan lupajaostossa on neljä (4) jäsentä, kaksi (2)
kummastakin kunnasta.
Valtuustokauden alussa Miehikkälän valtuusto valitsee lupajaostolle
varapuheenjohtajan ja Virolahden valtuusto puheenjohtajan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kuntatekniikan lautakunnan
jäsenistä.
Kunnanhallituksen alaisessa henkilöstöjaostossa on yhteensä kuusi (6)
jäsentä, kolme (3) kummastakin kunnasta. Kunnanjohtajilla on
henkilöstöjaoston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Valtuustokauden alussa Virolahden kunta valitsee henkilöstöjaostolle
puheenjohtajan ja Miehikkälän valtuusto valitsee varapuheenjohtajan.
Hallintosäännön mukaan yhteislautakuntien, lupajaoston ja
henkilöstöjaoston puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein.
Valtuustokauden puolessa välissä (1.6.2023) varapuheenjohtaja vaihtuu
varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja
varapuheenjohtajaksi.
Hallintosäännön 10 §:n mukaan Kaakon kaksikossa on kuntien yhteinen
palveluohjaustyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata Kaakon kaksikon
palvelutuotannon ajankohtaisia asioita sekä tehdä yhteisiä esityksiä ja
linjauksia palvelutuotannon järjestämisestä.
Palveluohjaustyöryhmässä on 10 jäsentä. Ohjausryhmän muodostavat
molempien kuntien kunnanjohtajat, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
varsinaiset puheenjohtajat sekä kummankin kunnanvaltuustojen jäsenistä
kaksi (2) valittua jäsentä. Palveluohjaustyöryhmän sihteerinä toimii
hallintojohtaja.
KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Miehikkälän ja Virolahden yhteislautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025:
1. kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä sekä
henkilökohtaiset varajäsenet.
2. kuntatekniikan lupajaoston varapuheenjohtajan ja yhden (1) jäsenen
sekä henkilökohtaiset varajäsenet.
3. sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan ja neljä (4)
jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.
4. henkilöstöjaostoon varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä
henkilökohtaiset varajäsenet.
5. palveluohjaustyöryhmään kaksi (2) jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallintosäännön mukaan yhteislautakuntien, lupajaoston ja
henkilöstöjaoston puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein.
Valtuustokauden puolessa välissä (1.6.2023) varapuheenjohtaja vaihtuu
varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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varapuheenjohtajaksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yhteinen lupavaliokunta, jäsenen vaali 1.8.2021 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 108

Haminan kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan Haminan, Virolahden
ja Miehikkälän yhteisessä lupavaliokunnassa on 10 jäsentä. Hamina valitsee valiokuntaan 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Ympäristöpäällikön tarkennuksen mukaan Miehikkälän
ja Virolahden jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Haminan kaupunginvaltuusto valitsee lupavaliokunnan puheenjohtajiston
noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä.
Lupavaliokunnan tehtävänä on Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä
toimia kuntien:
1. ympäristönsuojeluviranomaisena
2. ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena
3. vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena
4. terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena
5. kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaisena
6. lääkelain mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena
7. hoitaa tupakkalaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät.
Lupavaliokunnan ratkaisuvalta ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun
asioissa Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä:
1. päättää luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituksista ja rauhoitusten lakkauttamisista
2. päättää maa-aineslain mukaisista luvista
3. päättää tehtäväaluettaan koskevissa erityislainsäädännöissä määrätyistä asioista
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yhteiseen lupavaliokuntaan yhden (1)
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 109

Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja
päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään lautamieslain 3 §:n nojalla muuttanut
oikeusministeriön päätöstä 28.4.2017 muualla kuin Ahvenanmaan
maakunnassa toimitettujen kunnallisvaalien jälkeen valittavien uusien
lautamiesten lukumääriä. Tuomioistuinvirasto on vahvistanut
Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 34.
Miehikkälästä valitaan 2 lautamiestä.
Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toiminaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten
tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen
vaaliin sovelletaan kuntalain (410/2015) säännöksiä. Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja
senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
kaksi (2) käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 110

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta
uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toiminaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,
joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa
olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja
taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
kuusi (6) kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 111

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan Poliisihallitus on
vahvistanut Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmääräksi 21 jäsentä. Kaupungit nimeävät kaksi jäsentä ja kunnat yhden
jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön
kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
poliisin neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Jäsenen vaali Kymen jätelautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 112

Kymen jätelautakunnan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hamina, Iitti,
Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 3 §:n mukaan lautakunta toimii
isäntäkuntaperiaatteella Kouvolan kaupungin lautakuntana ja sopimuksen
4 §:n mukaan siinä on 13 jäsentä. Kouvolalla on 4 jäsentä ja puheenjohtajuus, Kotkalla kaksi jäsentä ja varapuheenjohtajuus ja muilla kunnilla kullakin on yksi jäsen. Jäsenen valitseva kunta valitsee jäsenelle varajäsenen.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Kymen jätelautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 113

11/2021
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21.06.2021

Edustajan vaali Kymenlaakson liiton edustajainkokoukseen toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025
52/01.011.00/2021
Khall 21.06.2021 § 113

KuntaL 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous.
KuntaL 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö.
Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen
käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5.700 asukasta kohti (Miehikkälä 1).
Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.
Perussopimuksen 14 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Edustajainkokous pidetään 6.9.2021 klo 9 Kotkassa.
Edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1. valitsee edustajan ja varaedustajan Kymenlaakson Liiton edustajainkokoukseen.
2. tekee esityksen edustajainkokoukselle maakuntavaltuustoon valittavasta jäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Miehikkälän kunnanhallitus

§ 114

11/2021

21.06.2021

Valitun kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous 2021
61/01.012.00/2021
Khall 21.06.2021 § 114

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valitun kunnanvaltuuston
ensimmäisen kokousajan 9.8.2021.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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§ 115

11/2021
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Ilmoitusasiat
Khall 21.06.2021 § 115

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Kiinteistö Oy Miehikkälän Havu, yhtiökokous 7.6.2021
3. Salpalinjan perinneyhdistys ry:n jäsenkirje 1/2021
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja tyytyy maksatuspäätöksiin ja valtionosuuspäätöksiin.
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 muPöytäkirjan tarkastajat:
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kaista 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
tarpeellisuutta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 10.05.2021 § 73
Kymenlaakson ja Miehikkälän koronavirustilanne on jatkanut muutosta
parempaan suuntaan ja Kymenlaaksossa on siirrytty epidemiassa
leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Kymenlaakson
ilmaantuvuusluku on nyt 27,6 (3.5.2021), kun kahta viikkoa aiemmin se oli
94,3.
Koronarajoituksia on aloitettu purkamaan 22.4.2021 alkaen lasten ja
nuorten ryhmäharrastustoiminnasta ja purkaminen tapahtuu asteittain
Kymenlaakson koronaohjausryhmän suositusten mukaisesti,
Kymenlaakson yhteisessä rintamassa.
3.5.2021 voimaan tulleet Miehikkälän kuntakohtaiset koronarajoitukset
ovat nyt voimassa toistaiseksi ja niitä tullaan muuttamaan aina uudella
päätöksellä. Lisäksi Etelä-Suomen AVI:n taruntatautilain 58 §:n nojalla
tekemä päätös (ESAVI/13661/2021) yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten kieltämisestä on Kymenlaaksossa voimassa 16.5.2021 asti.
Koronarajoituspäätöksissä korostuu edelleenkin nopea reagointikyky ja
tämä yhdistettynä poikkeuksellisiin olosuhteisiin sekä hallittuun rajoitusten
purkamiseen antavat perusteita jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön
liitteen mukaista eritystoimivaltaa. Tämänhetkinen toimintaympäristö
täyttää edelleen hallintosäännön liitteen 2 §:n häiriötilanteen
tunnusmerkistön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571
Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan hallintosäännön liitteen
mukaista erityistoimivaltaa 21.6.2021 asti, jolloin kunnanhallitus uudelleen
käsittelee kokouksessaan erityistoimivallan jatkamista ja sen
tarpeellisuutta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Khall 21.06.2021 § 116
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää todeta, ettei erityistoimivallan jatkamiselle ole enää
perusteita ja päättää erityistoimivaltuudet.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnanvaltuuston kokouskutsun julkaiseminen 1.8.2021 - 31.5.2025
62/01.014/2021
Khall 21.06.2021 § 117

KuntaL 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu on lähetettä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleensä tietoverkossa.
Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston
kokouskutsu ja asialista julkaistaan kunnan kotisivuilla www. miehikkala.fi.
Kokouskutsu ja asialista julkaistaan myös kunnan ilmoitustaululla.
Kunnanvaltuuston kokouksesta tiedotetaan myös sähköisesti valtuutetuille.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 1.8.2021 - 31.5.2025
63/01.014/2021
Khall 21.06.2021 § 118

KuntaL 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1.8.2021- 31.5.2025 kunnalliset ilmoitukset julkaistaan
- kunnan kotisivuilla www.miehikkala.fi
- kunnan ilmoitustaululla
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Muut asiat / Edustajan vaali Kymsoten yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025
Khall 21.06.2021 § 119

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n Kymsoten ylin päätävä
elin on yhtymävaltuusto.
Jäsenkunnittain jäsenten jako on perussopimuksen 6 §:n mukaan
seuraava:
Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee jäsenkunnan valtuusto kunnan
asukasluvun perusteella siten, että
2000 asukasta tai vähemmän
jäseniä 1
2001 - 8000 asukasta
jäseniä 2
8001 - 25000 asukasta
jäseniä 3
25001 - 50000 asukasta
jäseniä 4
50001 - 70000 asukasta
jäseniä 7
70001 - 100000 asukasta
jäseniä 10
100001 tai enemmän asukkaita
jäseniä 12
Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi
omat edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopimuksen
valintakriteerejä.
Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän asukaslukua.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Kymenlaakson sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuustoon yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
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: 98 - 115, 117, 118
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 116
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: 116
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

