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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Heinonen  Jari 19:30 - 20:20 puheenjohtaja

Rikkola Riitta 19:30 - 20:20 I varapuheenjohtaja
Paldan Katja 19:30 - 20:20 II varapuheenjohtaja
Alastalo Tarja 19:30 - 20:20 jäsen
Astola Matti 19:30 - 20:20 jäsen
Hallikainen Jukka 19:30 - 20:20 jäsen
Hurtta Tarmo 19:30 - 20:20 jäsen
Husu Sirpa 19:30 - 20:20 jäsen
Kataikko Leena 19:30 - 20:20 jäsen
Kirkkopelto Wilma 19:30 - 20:20 jäsen
Kirppu Eetu 19:30 - 20:20 jäsen
Kivelä Annakaisa 19:30 - 20:20 jäsen
Korpela Jani 19:30 - 20:20 jäsen
Korpela Marko 19:42 - 20:20 jäsen Saapui § 14:n aikana
Kärhä Ismo 19:30 - 20:20 jäsen
Laapas Asko 19:30 - 20:20 jäsen
Pakkanen Raimo 19:30 - 20:20 jäsen
Suomalainen Tuula 19:30 - 20:20 jäsen
Tenkanen-Salmela
Riitta

19:30 - 20:20 jäsen

Tylli Markus 19:30 - 20:20 jäsen
Ylä-Kotola Juho 19:30 - 20:20 jäsen

Muu Ylönen Arto 19:30 - 20:20 kunnanjohtaja
Hyttinen Auli 19:30 - 20:20 sivistys- ja

hyvinvointijohtaja
Koskela Otto 19:44 - 20:20 hallintojohtaja Saapui § 14:n

aikana
Silander Outi 19:30 - 20:20 varhaiskasvatusjohtaja
Uski Markku 19:44 - 20:20 tekninen johtaja Saapui § 14:n

aikana

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annet-

tava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsu-
misaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin-
tään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 10.6.2020 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle.

  Kokouksesta on 10.6.2020 annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän
kunnan kotisi vuilla ja Kaa kon kul ma-leh des sä.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________________________________________________________________________________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan
tarkastaminen Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi

kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänten-
laskijoina.

Ehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Alastalo ja Matti Astola.

Päätös
_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Jari Heinonen Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

14 - 21

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 16.6.2021

Tarja Alastalo  Matti Astola

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 17.6.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 48 22.03.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 23 26.05.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 14 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

8/04.041.01/2021

Khall 22.03.2021 § 48

Liite 1 Tasekirja/toimintakertomus/tilinpäätös 2020
Liite 2 Henkilöstöraportti 2020

 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien

 tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 115 §).

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä (KuntaL 115 §).

 Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 786 433,48 € ylijäämäinen. Edellisten
vuosien ylijäämä taseessa on 7,65 miljoonaa euroa ja kertynyt ylijäämä
lisättynä tilikauden 2020 ylijäämäiseen tulokseen on yhteensä 8,43
miljoonaa euroa.

 Vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen. Se sisälsi
runsaasti epävarmuutta ja tulevaisuuden ennustaminen oli erittäin
haastavaa.

 Kunnan toiminnan volyymi notkahti etenkin keväällä, mikä aiheutti
budjetoitua pienemmän toimintatuottokertymän. Kulut laskivat vieläkin
enemmän. Toimintakuluja laski erityisesti budjetoitua pienemmän
henkilöstökulut, minkä suurimpana selittävänä tekijänä on vuonna 2020
toteutetut 1-2 työviikon mittaiset lomautukset sekä kausityöntekijöiden
palkkamatta jättäminen.

 Toimintatuottoja kertyi tilikaudella 2020 yhteensä 3,97 miljoonaa euroa,
mikä on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteensä noin 476 000
euroa vähemmän (-10,7 %). Toimintakulut tippuivat vielä tuottojakin
enemmän ja kunnan toimintakate olikin noin -11,99 miljoonaa euroa, mikä
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Miehikkälän kunnanhallitus § 48 22.03.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 23 26.05.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 14 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

toteutui noin 701 000 euroa budjetoitua parempana. Toimintakulut olivat
noin 1,18 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.

 Kulupuolella suurin huomio kiinnittyi tilikaudella 2020 Kymosten
palveluiden ostoihin. Kokonaisuudessaan Kymsoten budjetti alittui noin
318 000 eurolla. Tämän lisäksi Miehikkälä tekee tilinpäätöksen yhteydessä
326 000 euron pakollisen varauksen, jolla se varautuu kattamaan
Kymsoten tilikauden 2020 jälkeistä kumulatiivista alijäämä.

 Hallituksen lisätalousarvioissaan myöntämät kuntatalouden
koronatukipaketit aiheuttivat lähes kokonaan valtionosuuksien ylittymisen
noin 468 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Verotulot jäivät
sen sijaan Miehikkälässä noin 160 000 euroa alle budjetoidun

 Vuosikate toteutui lähes 1,02 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota
parempana.

 Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kunta teki alentuneisiin
tulonodotuksiin sekä taseen liian korkeisiin arvostustasoihin perustuen
lisäpoistoja ja alaskirjauksia yhteensä noin 237 000 euron arvosta, jotka
ovat eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedostoissa.

 Talousarvion 2020 nettoinvestoinnit oltiin alun perin budjetoitu 941 300
euron suuruisiksi. Investointeja tehtiin noin 396 000 euron arvosta (42,12
%). Lainakanta pieneni Miehikkälässä noin 572 000 euroa.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää

 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi.

 2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 3) esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 786 433,48 euroa
siirretään yli-/alijäämätilille.

 4) oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat tekniset korjaukset,
korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet sekä muokkaamaan
valtuustolle lähetettävän tasekirjan ulkonäköä.

 5) esittää kunnanvaltuustolle henkilöstöraportin 2020 hyväksyttäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021 6

Miehikkälän kunnanhallitus § 48 22.03.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 23 26.05.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 14 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkltk 26.05.2021 § 23

Liite 1 Tilinpäätös 2020
Liite 2 Henkilöstöraportti 2020
Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2020

Kunnanhallitus on 22.3.2021 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta
2020.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen
toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen
kohdistuva muistutus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää
vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 125 §).

BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija
Tuomela on antanut tilintarkastuskertomuksen Miehikkälän kunnan vuoden
2020 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.
Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen
kokouksessa.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee
tarkastuslautakunta.

Ehdotus Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että

 Valtuusto
• merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

 • hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen
• myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Kvalt 14.06.2021 § 14

Liite 1 Tilinpäätös 2020
Liite 2 Henkilöstöraportti
Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän tarkastuslautakunta § 15 14.04.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 18 12.05.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 24 26.05.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 15 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arviointikertomus 2020

Tarkltk 14.04.2021 § 15
 Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,

ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2020 valmistelusta,
aikataulusta, aiheista sekä arviointikertomuksen rakenteesta.

 Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa
12.5.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 12.05.2021 § 18
 __________

 Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen
 laadinnan.

 Arviointikertomusluonnos toimitetaan erikseen ennen kokousta.

Ehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta ja jatkaa
valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Tarkltk 26.05.2021 § 24

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 12.5.2021 kokouksessa
ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa. Arviointikertomusluonnos
on toimitettu jäsenille sähköpostitse 12.5.2021.

Ehdotus                    Tarkastuslautakunta päättää
 hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen,
 luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi
 esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja

lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet
kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan
vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  __________
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Miehikkälän tarkastuslautakunta § 15 14.04.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 18 12.05.2021
Miehikkälän tarkastuslautakunta § 24 26.05.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 15 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kvalt 14.06.2021 § 15

Liite 4 Arviointikertomus 2020

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 88 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 16 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2021

62/04.041.00/2020

Khall 07.06.2021 § 88
 Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen

asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta
määräajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 30.4.2021 toimintatuottojen toteutumisaste on 23,96 % ja yhteensä 1,35
miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuottokertymä on noin 21 000 euroa
suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla.Suurimpana
yksittäisenä muutoksena on muiden myynituottojen edellistä vuotta
parempi toteuma noin 78 000 eurolla. Toimintamenojen toteutumisaste on
29,54 %. Etenkin sote-palveluiden ostot ovat huomattavan korkeat tässä
vaiheessa vuotta ja Kymsoten ostot ovatkin lähes 380 000 euroa
vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kertynyt vuosikate on noin 860 000
euroa, joka on noin 99 000 euroa parempi kuin vuotta aiemmin.
Investointisuunnitelmasta on toteutunut 3,78 % (noin 31 000 euroa).

 Verotulokehikon (Kuntaliitto ja VM) viimeisin arvio (5/2021) on, että
kuluvan vuoden verotulokertymä olisi 6,30 miljoonaa euroa, joka on 65 000
euroa budjetoitua enemmän. Yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen
korotus nostaa kuluvana vuonna verotulokertymää arviolta noin 190 000
euroa. Verotuloennusteisiin tulee suhtautua vielä tässä vaiheessa vuotta
varauksella. Valtionosuuspäätöksien mukaan valtionosuudet jäävät
budjetoidusta noin 17 500 euroa.

 Kuluvan ja tulevan tilikauden merkittävin yksittäinen epävarmuustekijä on
sote-menojen, etenkin sosiaalipalvelumaksujen, huomattava ennustettu
kasvu. Asia on nostettu pöydälle Kymsoten johdon kanssa ja se on
parhaillaan selvityksessä.Sosiaalipalvelut siirtyivät kiinteän rahoituksen
piiristä tuotelaskutukseen vuoden alusta. Kymsoten viimeisimmän
ennusteen (4/2021) mukaan budjetti on ylittymässä kokonaisuudessaan
noin 260 000 eurolla ja sosiaalipalveluiden maksut 797 000 eurolla.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2021
kunnanval tuus tol le tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Kvalt 14.06.2021 § 16

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 89 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 17 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja henkilöstöhallinnon talousarviomuutokset

Khall 07.06.2021 § 89
 Virolahden kunta tuottaa molempien Kaakon kaksikon (Virolahti ja

Miehikkälä) kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Talous- ja
henkilöstöhallinnon kustannukset kuntien välillä jaetaan asukaslukujen
suhteessa. Asukaslukuina käytetään tilikauden aloittavan vuodenvaihteen
ns. virallisia asukaslukuja, tässä tapauksessa asukaslukuja ajankohdasta
31.12.2020, jotka ovat seuraavat:

 Miehikkälä: 1868 (37,7 %)
 Virolahti: 3087 (62,3 %)

Konserniohjelma
 Virolahden kunnalla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus Visman

kanssa CPM Kuntakonserni -ohjelmasta, jonka tuki päättyy tämän vuoden
lopussa. Konserniohjelma on välttämätön tytäryhteisöiden tilinpäätöksen
laatimiseksi. Tämä koskee molempia Kaakon kaksikon kuntia.

 Hankinnan kokonaisarvo ei tule ylittämään kansallista kynnysarvoa, joten
hankintapäätöksen ja sopimuksen tekee toimialajohtaja (hallintojohtaja)
budjettinsa puitteissa. Hankintaa ei kuitenkaan ole huomioitu
taloushallinnon vuoden 2021 talousarviossa, sillä budjetointihetkellä ei ollut
tiedossa, että tuki päättyy talousarviovuoden lopussa ja ohjelma täytyy
päivittää. Käyttöönoton kustannusarvio vuonna 2021 on noin 15 000
euroa, josta Virolahden osuus on 9 345 euroa ja Miehikkälän osuus 5 655
euroa.

Laskentasihteerin vaihtumisesta johtuvat kustannukset
 Taloushallinnossa työskennellyt laskentasihteeri irtisanoutui tehtävistään ja

hänen työsuhteensa päättyi 6.5.2021. Tämä tarkoitti sitä, että kyseisen
henkilön kertyneet lomat täytyi maksaa ulos, koska niitä ei ehditty pitää.
Bruttokustannus työnantajalle oli tästä noin 5 500 euroa.

 Lisäksi henkilöstöhallinnon puolella palkkasihteerin työaikaa jouduttiin
nostamaan väliaikaisesti 50 %:sta 100 %:iin noin neljäksi viikoksi, ennen
kuin uusi laskentasihteeri ehtii aloittamaan tehtävässään. Tästä aiheutuu
noin 2 000 euron bruttokustannus.

 Yhteensä talous- ja henkilöstöhallintoon tarvittavat talousarviomuutokset
ovat 22 500 euroa, josta Virolahden osuus 14 017,5 euroa ja Miehikkälän
osuus 8 482,5 euroa. Budjetointi tehdään Kaakon kaksikossa 100 euron
tarkkuudella.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 8 500 euron
lisämäärärahan myöntämistä yleishallinnon budjettiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 89 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 17 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kvalt 14.06.2021 § 17

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 __________
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Lupajaosto § 24 26.08.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 97 07.09.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 91 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 18 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sähköisen tallennuksen projektityön käynnistäminen, Miehikkälä

67/11.110/2020

MLupaj § 24 Kunnan eri arkistoihin on arkistoitu asiakirjoja kuten
rakennuslupapiirustuksia, loppukatselmuspöytäkirjoja ja niin edelleen, joita
tarvitaan  viranomaistyöskentelyssä tai niitä pyydetään toimittamaan
asiakkaille esim. omistajanvaihdosta varten.
Päätearkistot sijaitsevat Miehikkälässä Kunilassa ja Virolahdella entisellä
kunnantalolla.

.
Usein asiapapereita tarvitaan nopealla aikataululla ja rakennusvalvonnalla
on käytössä käsikortisto, jossa tiedot eri hankkeista on tallennettu
luvanhakijan nimellä.
Rakennusten omistussuhteet ovat ajan saatossa muuttuneet ja niiden
uusilla omistajilla ei ole tiedossa, kuka aikanaan on hakenut rakennus-
luvan, niin sen etsiminen arkistosta kestää.

Kyseisiä asiapapereita täytyy noutaa, kopioida tai skannata pdf-muotoon,
jotka sitten voidaan lähettää sähköisesti esimerkiksi kiinteistönvälittäjille,
ulosottoviranomaisille, rakennuksen omistajille peruskorjauksen
tai laajentamisen suunnitteluun.

Nyt skannauksen yhteydessä asiapapereille voidaan antaa etsimisen
helpottamiseksi muitakin hakusanoja (metatietoja) ja rakennusvalvonnan
etsimiseen ja noutamiseen kohdistuneet resurssit voivat vapautua
varsinaiseen työskentelyyn.

Kyseinen sähköinen tallennus on myös yksi vaihe sähköiseen arkistointiin
siirtymiselle myöhemmin.

Teknisellä toimella on kyseiseen sähköiseen tallennukseen tarvittava
skanneri, mutta rakennusvalvonnalla ei ole henkilöresursseja kyseisen
toiminnan käynnistämiseksi.

Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen puh. 050-3892 152.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Kuntatekniikan lupajaosto anoo Miehikkälän kunnanhallitukselta lupaa
siirtää elinkeinopalvelujen talousarviosta lupajaostolle yhden
toimistosihteerin neljän kuukauden palkkaa vastaava summa, jotta
tallennusprojekti voidaan aloittaa 1.9.2020.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 07.09.2020 § 97
 Tallennusprojekti voidaan aloittaa vasta 1.10.2020.

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lupajaoston esityksen ja
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Lupajaosto § 24 26.08.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 97 07.09.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 91 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 18 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

esittää valtuustolle, että elinkeinopalvelujen talousarviosta (kp 1600)
siirretään lupajaostolle (kp 5910) yhden toimistosihteerin kolmen
kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.06.2021 § 91
 Lupajaoston skannausprojekti päästiin aloittamaan 25.1.2021, koska

toimistosihteeri työskenteli TOS-projektissa. Skannausprojektia ovat jonkin
verran hidastaneet it-ongelmat, yleishallinnon töissä auttaminen (mm.
kotisivujen päivitykset, koulutukset), matkailun asiat ja vaalit.

 Rakennuslupia on 25.5.2021 mennessä skannattu ja tallennettu 391 kpl
(vuodet 1980 - 1983 ja 2012). Lupia skannattu keskimäärin 5 lupaa/pv eli
n. 80 lupaa vuodessa. Asiakirjojen määrä lupien välissä vaihtelee n. 5 - 30
asiakirjan välillä.

 Skannaustyön suorittaminen loppuun vaatii n. kaksi henkilötyövuotta.

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 16.000 €:n lisämäärärahan
myöntämistä skannausprojektiin, yhden toimistosihteerin palkkaamiseen
ajalle 1.7. - 31.12.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 14.06.2021 § 18

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Palveluohjaustyöryhmä § 18 03.05.2021
Palveluohjaustyöryhmä § 21 27.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 87 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaakon kaksikon hallintosäännön muutokset 1.8.2021 alkaen

Palv.ohr 03.05.2021 § 18
 Kaakon kaksikon hallintosääntöä päivitettiin viimeksi kunnanvaltuustojen

pää tök sil lä 16.12.2020 alkaen. Muutoksia käsiteltiin sitä ennen syksyllä
pal ve lu oh jaus työ ryh mäs sä sekä kunnanhalltiuksissa. Merkittävin päivitys
oli hallintosäännön liite: Johtaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

 Kevään aikana päivitystarpeita on kartoitettu ja ne on lisätty oheiseen luon-
nok seen (Liite 2). Havaittuja muutostarpeita on yleisesti ottaen syksyä vä-
hem män. Muutostarpeet kohdistuvat pykäliin 7 (s. 8), 31 (s. 20) ja 124 (s.
48). Merkittävistä muutoksista ei ole kyse.

 Lisäksi hallintosäännön liitteen pykäliin 1 ja 2 (s. 58) on katsottu koh dis tu-
van täsmennystarvetta. Häiriö- ja poikkeusolot olisi tarkoitus erotella sel-
keäm min kahdeksi erilliseksi tilaksi, minkä lisäksi poikkeusolojen osalta
kä si tet tä tulee laventaa. Esimerkiksi kuluvana keväänä tasavallan pre si-
dent ti totesi yhdessä hallituksen kanssa poikkeusolosuhteet, mutta val-
mius lain mukaisia toimivaltuuksia ei kuitenkaan käytännössä ole Ky men-
laak son alueella jouduttu soveltamaan. Kysymys on ennen kaikkea va rau-
tu mi ses ta.

 Muutokset voisivat tulla voimaan esimerkiksi seuraavan valtuustokauden
alus ta, oletettavasti siis 1.8.2021 alkaen. Tällöin Miehikkälän valtuutettujen
mää rä on vaihtunut nykyisestä (ks. § 7). Esitetyille muutoksille ei ole vä li-
tön tä voimaanastumistarvetta kummankaan kunnan osalta.

 Liite 2: Hallintosääntöluonnos 1.8.2021

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Hallintojohtajan ehdotus

Palveluohjaustyöryhmä käsittelee hallintosääntöluonnoksen ja linjaa esi-
tyk siin mahdolliset muutostarpeet.

Asian käsittely
Esityslistalla olleiden hallintosäännön muutosesitysten lisäksi sivistys- ja
hy vin voin ti joh ta ja Auli Hyttinen taustoitti uuden oppivelvollisuuslain ai heut-
ta maa muutostarvetta sivistys- ja hyvinvointijohtajan toimivaltaan. Hyttinen
oli informoinut asiasta hallintojohtajaa kokouspäivänä, eikä esitettävä muu-
tos ollut kokouslistalla. Hallintojohtaja päätti nostaa muutostarpeen ko-
kouk ses sa keskusteluun asian olennaisuuden vuoksi, joskin painottaen et-
tä hallintosäännön muutokset tulisi nostaa ensin esille johtoryhmässä, jon-
ka jälkeen käsitellä lista-asioina palveluohjaustyöryhmässä, kun nan hal li-
tuk sis sa ja kunnanvaltuustoissa.

 Palveluohjaustyöryhmä katsoi esityslistalla olleiden hallintosäännön muu-
tos esi tys ten olevan perusteltuja ja että ne voidaan viedä molempien kun-
nan hal li tus ten ja kunnanvaltuustojen käsittelyyn. Laajennetun op pi vel vol li-
suu den aiheuttamat muutostarpeet tulee kuitenkin ensin käsitellä lis-
ta-asioi na palveluohjaustyöryhmässä toukokuun lopussa, jonka jälkeen nii-
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Palveluohjaustyöryhmä § 18 03.05.2021
Palveluohjaustyöryhmä § 21 27.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 87 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

tä voidaan käsitellä muissa toimielimissä kesäkuussa. Sivistys- ja hy vin-
voin ti joh ta jaa ohjeistettiin valmistelemaan kyseisiä muutostarpeita
seuraavaan palveluohjaustyöryhmän kokoukseen.

Päätös
 Hallintojohtajan ehdotuksen mukaan.

Palv.ohr 27.05.2021 § 21
 Palveluohjaustyöryhmässä 3.5.2021 käsiteltyjen ja hyväksyttyjen muu tos-

esi tys ten (§ 7, § 31 ja § 124 sekä hallintosäännön liitteen pykälät 1 ja 2) li-
säk si voimassa olevassa hallintosäännössä on havaittu puute § 147 osal-
ta. Tämän johdosta esitetään, että kyseiseen pykälään lisätään lause: "Jos
pöy tä kir jan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toi mi eli-
men seuraavassa kokouksessa."

 Lisäksi pykälän 32 sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä rehtorin toimivaltaan
esi te tään uusia lisäyksiä uuden oppivelvollisuuslain johdosta. Pykälien 32
ja 147 muutosesitykset ovat oheisessa liitteessä. Tiedostossa on mukana
myös aiemmassa kokouksessa perustelluiksi katsotut hallintosäännön
muu tos esi tyk set.

 Liite 1: Hallintosääntöluonnos 1.8.2021

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146 ja sivistys- ja
hy vin voin ti joh ta ja Auli Hyttinen puh. 0503892110.

Hallintojohtajan ehdotus

Palveluohjaustyöryhmä käsittelee hallintosääntöluonnoksen ja linjaa esi-
tyk siin mahdolliset muutostarpeet.

Asian käsittely
 Hallintojohtaja pohjusti §:n 147 muutosesitystä pöytäkirjan tarkastamisen

osal ta ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja taustoitti uuden oppivelvollisuuslain
joh dos ta tehtäviä muutosesityksiä §:n 32 osalta.

 Veli-Matti Pulli esitti, että § 32:n sivistys- ja hyvinvointijohtajan toimivaltaan
teh tä vä lisäys (kohta 10.) kirjataan muotoon: ”Päättää oppivelvollisen opis-
ke lu pai kan osoittamisesta rehtorin tai opinto-ohjaajan esityksestä.” Pal ve-
lu oh jaus työ ryh mä kannatti Pullin ehdotusta yksimielisesti. Muilta osin pal-
ve lu oh jaus työ ryh mä katsoi esitetyt muutokset perustelluiksi.

Päätös Hallintojohtajan ehdotuksen mukaan.

Khall 07.06.2021 § 87

Liite 1 Hallintosääntöluonnos 1.8.2021 muutoksineen ja kommentteineen

 Hallintosäännön muutoksia käsiteltiin Kaakon kaksikon
palveluohjaustyöryhmässä 3.5.2021 ja 27.5.2021 ja esitetyt muutokset on
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Palveluohjaustyöryhmä § 18 03.05.2021
Palveluohjaustyöryhmä § 21 27.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 87 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 19 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

katsottu perustelluiksi. Muutoksia esitetään pykäliin 7, 31, 32, 124 ja 147
sekä hallintosäännön liitteeseen. Suurimmat muutostarpeet perustuvat
uuteen oppivelvollisuuslakiin (§ 32).

 Päivitetyn hallintosäännön (Liite 1) esitetään astuvan voimaan
valtuustokauden vaihteesta, 1.8.2021 alkaen. Muutokset kommentteineen
on eritelty tämän pykälän toiseen liitetiedostoon (Liite 2).

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen
1 mukaisen Kaakon kaksikon hallintosäännön 1.8.2021 alkaen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 14.06.2021 § 19

Liite 5 Hallintosääntöluonnos 1.8.2021 muutoksineen ja kommentteineen

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Lupajaosto § 19 26.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 20 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeamislupamenettely, vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan muuttamisesta
asuinrakennuspaikaksi sekä vapaa-ajan asunnon muuttamisesta asuinrakennukseksi,
Miehikkälä ja Virolahti

49/11.118/2021

MLupaj § 19 Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksien käyttöön tarkoitetut määri-
telmät poikkeamislupamenettelyyn, jotka koskevat vapaa-ajan asunnon ra-
kennuspaikan muuttamista asuinrakennuspaikaksi sekä vapaa-ajan
asunnon muuttamista asuinrakennukseksi.

Rakennuspaikan tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n
vaatimukset ja olla asumiseen soveltuva.

 - kiinteistön on oltava rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, vähin-
tään 3000 neliömetriä. Kun rakennuspaikan jätevesien käsittely
toteutetaan liittymällä alueen viemäriverkostoon tai useamman kiinteistön
kesken toteutettavassa yhteisessä jätevesienkäsittelyjärjestelmässä voi
kiinteistön koko olla lakisääteinen 2000 m².

 - kiinteistön pinta-alasta on 2/3 oltava keskivedenkorkeuden mukaisen ve-
denpinnan yläpuolella, merialueella yli 2 metriä ja sisävesillä yli 1 metri
korkeammalla.

 - kiinteistölle on oltava tai rakennettavissa kunnollinen tie. Tie on oltava
liikennöitävissä kahteen suuntaa ja riittävän leveä mm. hälytysajoneuvoille
liikkumiseen sekä liikennöitävissä ympäri vuoden (talvikunnossapito).

 - kiinteistöllä on oltava saatavilla puhdasta talousvettä ympärivuotiseen
käyttöön (vesijohtovesi tai oma kaivo).

 - kiinteistö on voitava liittää keskitettyyn jätehuoltoon (rakennusjärjestys ja
ympäristömääräykset).

 - kiinteistön jätevedet on johdettava alueen jätevesiviemäriin tai pystyttävä
käsittelemään kiinteistöllä säännösten mukaisesti (rakennusjärjestys ja
ympäristömääräykset).

 - kiinteistölle on oltava järjestettävissä riittävät pysäköinti- ja kääntöpaikat
jne. (rakennusjärjestys).

 - kiinteistölle tulevat rakennukset on voitava sijoittaa riittävän etäälle rajois-
ta, yleisistä teistä ja olemassa olevista rakennuksista.

 - vapaa-ajan asunnon muuttaminen asuinrakennukseksi ei saa heikentää
alueella jo olevien muiden vapaa-ajan asukkaiden asemaa eikä saa hei-
kentää heidän mahdollisuutta häiriöttömään vapaa-ajan viettoon sille vara-
tulla alueella.

Tarvittavat kuulemiset ja katselmukset ennen poikkeamislupapäätöstä.

 - poikkeamisluvasta on kuultava rajanaapurit ja kaava-alueella kaikki
saman korttelin kiinteistöt.
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Lupajaosto § 19 26.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 20 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 - poikkeamislupahakemus on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla ja
nettisivulla ja tarvittaessa alueellisessa sanomalehdessä.

 - kohteessa suoritetaan aina katselmus, jossa luvan edellytykset voidaan
todeta.

 Vapaa-ajan asunnon muuttaminen asuinrakennukseksi

 Rakennuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n raken-
tamiselle asettamat vaatimukset.

 - Asuinrakennuksen rakennuspaikan on mahdollistettava henkilöiden
kulkeminen ja tavaroiden kuljettaminen rakennukseen.

 - Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää raken-
nuslupamenettelyä ja rakennuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennus-
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä asuinrakennukselle säädetyt
vaatimukset (energiatehokkuus, käyttöturvallisuus, esteettömyys, melun-
torjunta- ja ääniolosuhteet, terveellisyys, paloturvallisuus ja rakenteiden
lujuus ja vakaus).

- Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset
tilat mm. lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmis-
tusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja
säilytystä varten. Tilat tulee olla myös vaatehuoltoon ja irtaimiston säily-
tykseen.

- Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava rakennukseen riittävä ulko-
ilmavirta ja poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista
kosteutta, viihtyisyyttä haittaavia hajuja jne. Järjestelmän toiminta on voita-
va kokonaisuudessaan pysäyttää tai sulkea.

- Asuinhuoneen korkeuden on oltava vähintään 2,5 m, pientaloissa 2,4 m.
Vähäisen osan korkeus voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2,2 m.

- Asunnossa on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila sekä keittiö, jossa on
halkaisijaltaan vähintään 1300 mm vapaa tila.

- Asuinhuoneistossa tulee olla seuraavia tiloja:
  - ruuanlaittoa ja ruokailua varten
  - vaatehuoltoa varten
  - lepäämistä varten
  - asumisen huoltoa ja varastointia varten
  - hygieniaa varten

Tilat on varustettava niiden edellyttämällä varustetasolla.

- Asuinhuoneen on oltava vähintään 7 m² ja huoneistoalan 20 m².

- Asuinhuoneen ikkunan tulee olla osittain avattavissa ja se on varustet-
tava rajoittimin sekä ikkunan on täytettävä, 10 % valoaukkoa suhteessa
lattiapinta-alaan vaatimus.
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Lupajaosto § 19 26.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 20 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 - Asuinhuoneen oviaukkojen vapaa leveys on oltava vähintään 800 mm ja
niitä tulee olla vähintään yhteen asuinhuoneiston ruokailutilaan, makuu-
huoneeseen, peseytymistilaan ja WC:hen.

- Ulko-oven edessä on oltava riittävä tasanne (esim. 1,5 m x 1,5 m).

- Ulko- ja sisäportaiden mitoitus (tasanteet, kaiteet ja käsijohteet).

- Kulkureitit sekä oleskelualueet on suojattava lumiestein vesikatolta
putoavalta lumelta ja jäältä.

- Rakennus on varustettava riittävillä turvavarusteilla (varatiet, huoltotik-
kaat) ja säännöllisesti siivottaville, nuohottaville ja huollettaville tai tarkas-
tettaville rakennusosille tai laitteille on oltava turvallinen pääsy ja kulku.

- Rakennuksen mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä ovat; säteily (radon),
veden tai maapohjan pilaantuminen, sisäilman epäpuhtaudet, savu (tupak-
ka), jäteveden tai jätteen puutteellinen käsittely, rakennustekniset vauriot
(kosteusvauriot).

Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

 Kuntatekniikan lupajaosto esittää ylläolevan poikkeamislupamenettelyn
määritelmän vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan muuttamisesta
asuinrakennuspaikaksi sekä vapaa-ajan asunnon muuttamisesta
asuinrakennukseksi Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille ja
edelleen valtuustoille hyväksyttäväksi ja se liitetään rakennusjärjestyksen
määräyksiin.

 Perustelu:

 Listaus selkeyttää poikkeamisluvan hakemista suunnittelevaa, mitä
seikkoja rakennuspaikan ja rakennuksen on täytettävä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 _____________

Khall 07.06.2021 § 92

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää kuntatekniikan lupajaoston esityksen mukaisesti
esittää valtuustolle hyväksyttäväksi poikkeamislupamenettelyn
määritelmän vapaa-ajan asunnon rakennuspaikan muuttamisesta
asuinrakennuspaikaksi sekä vapaa-ajan asunnon muuttamisesta
asuinrakennukseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Lupajaosto § 19 26.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 92 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 20 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kvalt 14.06.2021 § 20

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021 21

Miehikkälän kunnanhallitus § 93 07.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 21 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Omakotitalon tontin arvonta / Tontti kotiin! -kampanja

57/09.099/2021

Khall 07.06.2021 § 93

Liite 2 Luonnos lahjakirjasta

Kunnanhallituksen asumistyöryhmä on työskennellyt kuluvan kevään
aikana. Toimintasuunnitelman mukaisesti työryhmä on lähtenyt laatimaan
suunnitelmia kunnan perheasuntotuotantoa varten. Valmistelutyötä
tukemaan työryhmä on laatinut perheasuntokyselyn, jonka avulla
kartoitetaan vastaajien mielipiteitä asuntotuotantoon liittyen. Sähköisesti
toteutettavan kyselyn vastausaika on 15.6.2021-1.8.2021.

Asumistyöryhmä on päätynyt esittämään kunnanvaltuustolle, että
asumisteemaan liittyen kunta voisi arpoa yhden omakotitalotontin.
Omakotitonttiarvonta ja perheasuntokysely täydentävät toinen toisiaan.
Tonttiarvontaan osallistuvat ihmiset haluavat kenties vastata myös
perheasuntokyselyyn ja päinvastoin.

Asumistyöryhmä esittää, että arvonnan kautta kunta luovuttaa n. 3800 m2
määräalan tilasta 489-411-8-139. Määräala käsittää tontit 1 ja 2 korttelissa
116 AO. Tonttiarvontaan on mahdollista osallistua 15.6.2021-31.8.2021.
Arvonta suoritetaan kunnan toimesta 15.9.2021 klo 13.00.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta lahjoittaa esitetyn
tontin tonttiarvonnan voittajalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 _________

Kvalt 14.06.2021 § 21

Liite 6 Luonnos lahjakirjasta

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto
VALITUSOSOITUS
Muutoksenha-
kukiel lot

Seuraavista päätöksistä ei KuntaL 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa: 16
Pykälät:
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää töksiin ei saa ha-
kea muutosta valitta malla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok sisaanti-
päivää ei oteta lukuun.

Pykälät (Kaava-asiat):
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hy väksy-
mistä kos kevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettu jen tietoon,
kun päätös on ase tettu kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtäväk si.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
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, pykälät: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika      päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälät:

Valitusaika      päivää

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan teh-

täväksi
 muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan pu hevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat il moitukset valittajalle
voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä
sekä todistus siitä, mi nä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei
niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on lii tettävä valtakirja sen
mukaan kuin HLL 21 §:ssä sääde tään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakir jat toimittaa vali tusviranomaiselle ensimmäise-
nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakir jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le
ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oi-
keudessa kulloin kin voimassa oleva oikeudenkäynti maksu.


