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Osallistujat
Läsnä

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

Poissa

Husu Sirpa

Muu

Heinonen Jari
Rikkola Riitta
Paldan Katja
Ylönen Arto
Glumoff Tapio

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Klo
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

varapuheenjohtaja
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 21:02
18:00 - 18:43

kunnanvaltuuston pj.
kunnanvaltuuston I varapj.
kunnanvaltuuston II varapj.
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija
§ 86

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 Markus Tyllin ja Matti
Astolan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Allekirjoitukset

Tarja Alastalo
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arto Ylönen
Pöytäkirjanpitäjä
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Käsitellyt asiat
83 - 86
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 26.4.2021
Allekirjoitukset
Markus Tylli

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto, 1.6.2021
Marja Kauppila
Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Matti Astola
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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja
HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta
53/07.072/2021
Khall 24.05.2021 § 83

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun
myönnettävästä rahoituksesta. Lausunnon pyydetään 1.6.2021 mennessä.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään hyvinvointialueelle
ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien
kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Valtioneuvoston
asetuksella säädettäisiin hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta
aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi osoitetun valtionavustuksen
myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet
julkisoikeudellisina yhteistöinä perustetaan 1. päivänä heinäkuuta 2021.
Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen
ylistä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa voimaanpanolain 8 §:ssä
tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja 1. päivästä maaliskuuta 2022
lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.
Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja
hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta
ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu
valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen. Vuoden 2021
yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvinvointialueille voimaanpanolain
tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella. Avustus
myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa
valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena
yleisavustuksena 1. päivänä heinäkuuta 2021 lukien hyvinvointialueiden ja
HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden kustannusten
kompensoimiseksi.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta
vuosina 2021 ja 2022 seuraavan lausunnon:
Hyvinvointialueiden valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet
Kunnanhallitus katsoo, että koska esitetyt määräytymisperusteet ovat
puhtaasti laskennallisia, ne voivat kohdella eri alueita hyvin
epäoikeudenmukaisesti. Joillain alueilla esim. järjestämisvastuullisten
lukumäärä nostaa rahoitusta toisiin alueisiin verrattuna, vaikka
käytännössä lukumäärä ei välttämättä vaikuta merkittävästi tarvittavaan
rahoitukseen. Vaikka Kymenlaaksossa toimiikin yhteinen järjestäjä,
edellyttää hyvinvointialueen perustaminen kuntakohtaista suunnittelua ja
valmistelua esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä kiinteistöjen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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osalta.
HUS-yhtymän valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet
Kunnanhallitus toteaa, että HUS-yhtymän valmistelun rahoituksen
riittävyyttä on hankala arvioida. Rahoituksen tasossa tulee huomioida
HUS-kuntayhtymän esittämät huomiot ja kannanotot.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Avustuksen myöntäminen Pyhtään lintuhoitolalle
43/04.045/2021
Khall 24.05.2021 § 84
Liite tiedoksi

Avustushakemus
Pyhtään lintuhoitola anoo 19.4.2021 päivätyllä kirjeellään avustusta
lintuhoitolan toiminnan tukemiseen. Lintuhoitolan resurssit ovat hyvin
pienet ja Miehikkälän kunnan tuen merkitys on todella suuri. Lintuhoitola ei
saa hoitotoiminnasta korvauksia tai tuloja ja yhdistys on riippuvainen
ulkopuolisista avustuksista ja lahjoituksista.
Pyhtään lintuhoitola on loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen hoitoon
erikoistunut hoitola. Lintujen ohella hoitolassa hoidetaan myös
piennisäkkäitä, kuten siilejä ja oravia. Suomessa on kaksi luonnonvaraisiin
lintuihin erikoistunutta hoitolaa, mikä korostaa hoitolan valtakunnallista
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä luonnon monimuotoisuuden tukijana.
Pyhtään lintuhoitola sai alkunsa ympäristöministeriön toimesta ja se on
valtion ensimmäinen lintuhoitola. Toiminta aloitettiin jo vuonna 1998 ja se
oli aina vuoteen 2018 ympäristöministeriön rahoittama.
Nykyisessä Suomen luontoa ja erityisesti lintuja koskevassa
uhanalaiskehityksessä lintuhoitolan työ korostuu entisestään. Lintujen
määrä on romahtanut ja tutut suomalaiset lintulajit katoavat. Auttamalla
lintuja toipumaan ja palaaman takaisin luontoon, Pyhtään lintuhoitolan
toiminta edesauttaa luonnonvaraisten lintujen kantojen säilymistä ja täten
tukee luonnon monimuotoisuutta.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää myöntää kertaluonteisen 300 euron avustuksen
Pyhtään lintuhoitolalle.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ilmoitusasiat
Khall 24.05.2021 § 85

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.4.2021
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
- Kotkan Haminan seudun koulutusky, yhtymäkokous 22.4.2021
- Kymsote, yhtymävaltuuston pöytäkirjanotteet 23.4.2021:
§ 13 Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020
§ 14 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden
2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Haminan kaupunki, hyvinvointilautakunnan pöytäkirjanote 5.5.2021:
§ 19 Monitoimiauton hinnasto
- Haminan kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteet 10.5.2021:
§ 75 Sitoumus erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi Kymenlaaksoon
§ 78 Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen
4. SEB Varainhoito Suomi Oy
- Omaisuusluettelo 1. - 30.4.2021
Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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24.05.2021

Ajankohtaiset asiat
Khall 24.05.2021 § 86

Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff kertoo ympäristötoimen ajankohtaisista
asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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: 83, 85, 86
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 84
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: 84
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:

