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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän kunnanvaltuusto  

Aika 09.08.2021 klo 19:00 - 20:20

Paikka Koulukeskus
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 19:00 - 20:20 jäsen

Astola Matti 19:00 - 20:20 jäsen
Hallikainen Jukka 19:00 - 20:20 jäsen
Heino Sari 19:00 - 20:20 jäsen
Heinonen  Jari 19:00 - 20:20 jäsen
Husu Sirpa 19:00 - 20:20 jäsen
Kallio Heikki 19:00 - 20:20 jäsen
Korpela Jani 19:00 - 20:20 jäsen
Korpela Markku 19:00 - 20:20 jäsen
Korpela Marko 19:00 - 20:20 jäsen
Kuikka Pauliina 19:00 - 20:20 jäsen
Laapas Asko 19:00 - 20:20 jäsen
Pakkanen Raimo 19:00 - 20:20 jäsen
Rikkola Riitta 19:00 - 20:20 jäsen
Salmela Joonas 19:00 - 20:20 jäsen
Suoknuuti Kari 19:00 - 20:20 jäsen
Suoknuuti Mikko 19:00 - 20:20 jäsen
Törönen Katriina 19:00 - 20:20 jäsen
Ylä-Kotola Juho 19:00 - 20:20 jäsen

Muu Ylönen Arto 19:00 - 20:20 kunnanjohtaja

Kokouksen avaus KuntaL 94 §:n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes vlatuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Iältään vanhin valtuutettu on Markku Korpela.

Pöytäkirjanpitäjänä kunnanvaltuuston kokouksessa toimii kunnanjohtaja.

Päätös   Kokouksen avauksen suoritti Markku Korpela.

_________________________________________________________________________________

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 28.7.2021 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle.

  Kokouksesta on 4.8.2021 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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Alastalo ja Matti Astola.
_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

Markku Korpela Jari Heinonen Arto Ylönen
Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
§ 22 - 23 24 - 38

Käsitellyt asiat

22 - 39

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 11.8.2021

Tarja Alastalo  Matti Astola

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 12.8.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 102 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 22 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 suh teel li se-

na, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, jo-
ka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä li-
sät ty nä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä
ylem pään kokonaislukuun.

 Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaa li lais-
sa säädetään.

 Kaakon kaksikon hallintosäännön 112 §:n mukaan valtuusto valitsee toi mi-
kau dek seen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
jos sa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Val tuus to
valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden va ra pu-
heen joh ta jan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä,
joll ei valtuusto toisin päätä.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toi mi kau dek si 1.8.2021- 31.5.2025 kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan
viisi (5) jä sen tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee var-
si nai sis ta jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 22

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanvaltuustossa toimitetta-
via suhteellisia vaaleja varten kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan jäsenik-
si ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
seuraavat henkilöt:

 Riitta Rikkola   (Sirpa Husu)
 Asko Laapas   (Joonas Salmela)
 Raimo Pakkanen  (Heikki Kallio)
 Marko Korpela  (Markku Korpela)
 Katriina Törönen  (Pauliina Kuikka)

 Puheenjohtajaksi nimettiin Riitta Rikkola ja varapuheenjohtajaksi Katriina
Törönen.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 103 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 23 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 val tuus-
to ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyem pi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi-
tuk ses sa.

 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
kun nan val tuus ton puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan vaalin päät-
tä mäk seen toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 23

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti

 1. hyväksyä valtuuston puheenjohtajien toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025.

 2. valita kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Jari Heinosen, I varapuheen-
johtajaksi Matti Astolan ja II varapuheenjohtajaksi Heikki Kallion.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 104 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 24 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen vaali

52/01.011.00/2021

Khall 21.06.2021 § 104
 Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jä-

sen tä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi mi kau-
dek si, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 KuntaL:n 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen
pu heen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan
sa mas sa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt pu heen joh ta ja-
mal lis ta.

 Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan KuntaL 73 §:ssä seu raa-
vas ti:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
ole va henkilö,

 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
mää räys val las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muu ten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te-
lus ta,

 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas-
sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos ky-
sy myk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
kä si tel tä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
va hin koa.

 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh-
tei sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen ki-
lö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa
vas taa edunvalvonnasta.

 Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kun nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa ole-
via henkilöitä.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
ment ti:

 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi mi eli mis-
sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
pia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 104 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 24 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
päät tä mäk seen toimikaudeksi kunnanhallituksen, jossa on seitsemän (7)
jä sen tä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen sekä valitsee var si-
nai sis ta jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajiston.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 24

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti

 1. hyväksyä kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 2. valita kunnanhallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
seuraavat henkilöt:

 Tarja Alastalo  (Kati Taina)
 Riitta Rikkola   (Sirpa Husu)
 Asko Laapas   (Raimo Pakkanen)
 Joonas Salmela  (Ismo Kärhä)
 Jukka Hallikainen  (Tuula Suomalainen)
 Kari Suoknuuti  (Markku Korpela)
 Sari Heino   (Pauliina Kuikka)

3. nimetä kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Tarja Alastalon ja varapu-
heenjohtajaksi Jukka Hallikaisen.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 105 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 25 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 hal lin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lau ta-
kun nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi mi kau-
dek si, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä (4) jäsentä
jois ta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

ke vat asiat;
 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet

kun nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi-
mas sa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat-
ta ma ton ta alijäämää;

 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen so vit ta mi-
ses ta;

 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
nou dat ta mis ta ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hal lin to sään-
nön 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, por mes ta-

rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita
kos ke van 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
sää tiön palveluksessa;

 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
ment ti:

 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi mi eli mis-
sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
pia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571
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Miehikkälän kunnanhallitus § 105 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 25 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toi mi kaut taan 1.8.2021- 31.5.2025 vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tar kas ta mis ta varten tarkastuslautakunnan, jossa on neljä (4)
jäsentä ja kullakin heis tä henkilökohtainen varajäsen.

 Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto ni-
meää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 25

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan jäseniksi
ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
seuraavat henkilöt:

 Mikko suoknuuti  (Pekka Ruoppa)
 Minna Karhu   (Eini Tulkki)
 Katrina Törönen  (Päivi Urpalainen)
 Riku Jokimies  (Aleksei Kumpulainen)

 Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Suoknuuti ja varapuheenjohtajaksi Katriina
Törönen.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 106 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 26 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 toi mi kau dek-

seen kunnan keskusvaalilautakunta.

 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, va ra pu heen joh ta-
ja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kui ten kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen jär jes tyk-
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tu-
lee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kun ta vaa leis-
sa (2021) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
ment ti:

 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi mi eli mis-
sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
pia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toi mi kau dek si 1.8.2021-  31.5.2025 kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä ja varajäsenet siihen järjestykseen, kun ne tulevat varsinaisten
jäsenten si jaan sekä valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja va-
ra pu heen joh ta jan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 26

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnan
keskusvaalilautakunnan jäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025
seuraavat henkilöt:

 Kaija Halonen
 Seppo Suomalainen
 Jimi Pesu
 Hilkka Seppälä
 Sannamari Paldanius

 ja varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. Osmo Suortti
 2. Aila Korpela
 3. Harri Husu
 4. Katriina Törönen
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Miehikkälän kunnanhallitus § 106 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 26 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 5. Mari Kuokka

 Puheenjohtajaksi nimettiin Kaija Halonen ja varapuheenjohtajaksi Seppo
Suomalainen.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 107 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 27 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 kun-

nat ovat asettaneet omaan organisaatioonsa yhteislautakunnat seu raa vas-
ti:

 Miehikkälä
 - Miehikkälän kuntatekniikan lautakunta ja -lupajaosto

 Virolahti
 - Virolahden sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Yhteislautakunnissa on kymmenen (10) jäsentä, viisi (5) kummastakin
kun nas ta. 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
pal ve lu oh jaus työ ryh mä, jonka tehtävänä on seurata Kaakon kaksikon
palvelutuotannon ajankohtaisia asioita sekä tehdä yhteisiä esityksiä ja
linjauksia palvelutuotannon järjestämisestä.
Pal ve lu oh jaus työ ryh mäs sä on 10 jäsentä. Ohjausryhmän muodostavat
molempien kuntien kun nan joh ta jat, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
varsinaiset puheenjohtajat se kä kummankin kunnanvaltuustojen jäsenistä
kaksi (2) valittua jäsentä. Pal ve lu oh jaus työ ryh män sihteerinä toimii
hallintojohtaja.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 107 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 27 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi mi kau-
dek si, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

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
hen ki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal ve luk ses-
sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh tä vä alu-
eel la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve-
luk ses sa;

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas-
sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
kä si tel tä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
va hin koa.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Mie hik kä län ja Virolahden yhteislautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025: 

 1. kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä sekä
hen ki lö koh tai set varajäsenet.

 2. kuntatekniikan lupajaoston varapuheenjohtajan ja yhden (1) jäsenen
sekä hen ki lö koh tai set varajäsenet.

 3. sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan ja neljä (4)
jäsentä sekä hen ki lö koh tai set varajäsenet.

 4. henkilöstöjaostoon varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä
henkilökohtaiset varajäsenet.

 5. palveluohjaustyöryhmään kaksi (2) jäsentä sekä henkilökohtaiset va ra-
jä se net.

Hallintosäännön mukaan yhteislautakuntien, lupajaoston ja
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Miehikkälän kunnanhallitus § 107 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 27 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

henkilöstöjaoston  puheenjohtajuuksia vaihdetaan kahden vuoden välein.
Valtuustokauden puolessa välissä (1.6.2023) varapuheenjohtaja vaihtuu
varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja varsinainen puheenjohtaja
varapuheenjohtajaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 27

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Miehikkälän ja Virolahden
yhteislautakuntiin jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavasti:

Kuntatekniikan lautakunta

 Raimo Pakkanen  (Markus Tylli)
 Wilma Kirkkopelto  (Katja Harju)
 Juho Ylä-Kotola  (Tuomo Valjus)
 Pia Mäkelä   (Tuula Suomalainen)
 Marko Korpela  (Tenho Myllymäki)

 Puheenjohtajaksi nimettiin Raimo Pakkanen.

Kuntatekniikan lupajaosto

Wilma Kirkkopelto  (Katja Harju)
 Marko Korpela  (Tenho Myllymäki)

 Varapuheenjohtaksi nimettiin Wilma Kirkkopelto.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Jani Korpela   (Tarmo Hurtta)
 Sanna Piispa   (Annakaisa Kivelä)
 Kati Taina   (Tonja Roine)
 Pauliina Kuikka  (Tina Spännäri)
 Petri Oikarinen  (Jimi Pesu)

 Varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Korpela.

Henkilöstöjaosto

Tarja Alastalo  (Riitta Rikkola)
 Jari Heinonen  (Heikki Kallio)
 Matti Astola   (Jukka Hallikainen)

 Varapuheenjohtajaksi nimettiin Jari Heinonen.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 107 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 27 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Palveluohjaustyöryhmä

kunnanjohtaja
 Tarja Alastalo  (Riitta Rikkola)
 Jari Heinonen  (Heikki Kallio)
 Jukka Hallikainen  (Kari Suoknuuti)
 Sari Heino   (Katja Paldan)

Tasa-arvolain 4 a §:ää ei oteta huomioon, koska ko. henkilöt valitaan
luottamustehtävään aseman perusteella.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 108 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 va lit-
see valiokuntaan 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee ol-
la valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Miehikkälän ja Virolahden kun nan val-
tuus tot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta hen ki lö koh-
tais ta varajäsentä. Ympäristöpäällikön tarkennuksen mukaan Miehikkälän
ja Virolahden jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 Haminan kaupunginvaltuusto valitsee lupavaliokunnan puheenjohtajiston
nou dat taen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista mää-
räys tä.

 Lupavaliokunnan tehtävänä on Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä
toi mia kuntien:

 1. ympäristönsuojeluviranomaisena
 2. ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena
 3. vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena
 4. terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan ter vey den suo je lu vi ran omai-

se na
 5. kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaisena
 6. lääkelain mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena
 7. hoitaa tupakkalaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuu lu-

vat tehtävät.

 Lupavaliokunnan ratkaisuvalta ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun
asiois sa Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä:

 1. päättää luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rau hoi-
tuk sis ta ja rauhoitusten lakkauttamisista

 2. päättää maa-aineslain mukaisista luvista
 3. päättää tehtäväaluettaan koskevissa erityislainsäädännöissä mää rä tyis-

tä asioista

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Ha mi nan, Virolahden ja Miehikkälän yhteiseen lupavaliokuntaan yhden (1)
jä se nen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 108 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 28 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 __________

Kvalt 09.08.2021 § 28

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Haminan, Virolahden ja
Miehikkälän yhteiseen lupavaliokuntaan jäseneksi Sirpa Husun ja
varajäseneksi Jari Heinosen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2021 18

Miehikkälän kunnanhallitus § 109 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 29 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 kun nan-

val tuus ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toi mi-
kau si 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 kä rä jä oi keu den lautamiesten lukumääräksi 34.
Miehikkälästä valitaan 2 lau ta mies tä.

 Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo-
mio pii riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole
kon kurs sis sa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pi det tä-
vä sopivana toiminaan lautamiehenä.  Lautamieheksi ei saa valita hen ki-
löä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei
saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Ri kos seu raa-
mus lai tok ses sa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esi tut kin taa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asian-
aja ja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten
tu lee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elin kei-
no-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen
vaa liin sovelletaan kuntalain (410/2015) säännöksiä. Kuntalain 79 §:n mu-
kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja
sen kin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050-3499 571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
kak si (2) käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 109 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 29 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kvalt 09.08.2021 § 29

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita käräjäoikeuden lautamiehiksi
toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat henkilöt:

 Kari Värri
 Katja Paldan
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 110 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 30 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

kiin teis tö toi mi tus ten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä val tuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiin teis tö-
asioi hin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta
us ko tun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lau ta-
mie his tä säädetään.

 Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuo-
mio pii riin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole
kon kurs sis sa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pi det tä-
vä sopivana toiminaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita hen ki löä,
joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa
olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Ri kos seu raa mus-
lai tok ses sa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esi tut-
kin taa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asian aja ja
taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
kuu si (6) kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 30

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi
miehiksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat henkilöt:

 Aila Harjula
 Merja Suoknuuti
 Vesa Maaskola
 Kari Värri
 Kari Peltola
 Tina Spännäri
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 111 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 31 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

vah vis ta nut Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jä sen-
mää räk si 21 jäsentä. Kaupungit nimeävät kaksi jäsentä ja kunnat yhden
jä se nen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neu vot-
te lu kun taan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee kes-
kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön
kuu lu va ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä va ra pu heen joh ta ja-
na.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
po lii sin neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
va ra jä se nen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 31

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita poliisin neuvottelukuntaan
jäseneksi Mikko Suoknuutin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Jani Korpelan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 112 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 32 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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,

Kot ka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. Yh-
teis toi min ta-aluet ta koskevan sopimuksen 3 §:n mukaan lautakunta toimii
isän tä kun ta pe ri aat teel la Kouvolan kaupungin lautakuntana ja sopimuksen
4 §:n mukaan siinä on 13 jäsentä. Kouvolalla on 4 jäsentä ja pu heen joh ta-
juus, Kotkalla kaksi jäsentä ja varapuheenjohtajuus ja muilla kunnilla kul la-
kin on yksi jäsen. Jäsenen va lit se va kunta valitsee jäsenelle varajäsenen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
Ky men jätelautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen va-
ra jä se nen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 32

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Kymen jätelautakuntaan
jäseneksi Ismo Kärhän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka
Ruopan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 113 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 33 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 yh ty mä val tuus-

to tai yhtymäkokous.

 KuntaL 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on hen ki-
lö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luot-
ta mus toi meen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 koh-
das sa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva
hen ki lö.

 Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat va lit se-
vat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen
käy tet tä vis sä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jä sen kun nal-
la on yksi edustaja jokaista alkavaa 5.700 asukasta kohti (Miehikkälä 1).
Kul le kin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edus ta-
jain ko kouk ses sa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jä sen kun-
tien valtuutettuja.

 Perussopimuksen 14 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla
jä sen kun tien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ää-
ni osuuk sien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edus tet tui-
na olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan
alu eel la vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yh-
teis toi min nan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla
se kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syis tä muuta johdu.

Edustajainkokous pidetään 6.9.2021 klo 9 Kotkassa.
 Edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja heille hen ki lö-

koh tai set varajäsenet.

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

   Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

 1. valitsee edustajan ja varaedustajan Kymenlaakson Liiton edus ta jain ko-
kouk seen.

 2. tekee esityksen edustajainkokoukselle maakuntavaltuustoon va lit ta vas-
ta jäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 113 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 33 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kvalt 09.08.2021 § 33

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti

 1. valita Kymenlaakson Liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Tarja
Alastalon ja varaedustajaksi Riitta Rikkolan.

 2. esittää edustajainkokoukselle, että maakuntavaltuustoon valitaan
jäseneksi Tarja Alastalo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta
Rikkola toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 119 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 34 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 uu-
sia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi
omat edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen tämän perussopimuksen
va lin ta kri tee re jä.

 Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen ka len te ri-
vuo den viimeisen päivän asukaslukua.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Kymenlaakson sosiaali-
ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuustoon yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 34

Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuustoon edustajaksi
Jari Heinosen ja varaedustajaksi Raimo Pakkasen toimikaudeksi 1.8.2021
- 31.5.2025.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 117 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 35 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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.
Ko kous kut su ja asialista julkaistaan myös kunnan ilmoitustaululla.
Kunnanvaltuuston kokouksesta tiedotetaan myös sähköisesti val tuu te tuil le.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 35

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 118 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 36 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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 jul kai se mal-

la ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muu ta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luon tees ta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on pois tet ta-
va 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 kun-
nal li set ilmoitukset julkaistaan

 - kunnan kotisivuilla www.miehikkala.fi
 - kunnan ilmoitustaululla

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 36

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanvaltuusto § 37 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat / Kotkan-Haminan seudun koulutusky:n yhtiökokousedustaja toimikaudeksi
1.8.2021 - 31.5.2025

52/01.011.00/2021

Kvalt 09.08.2021 § 37

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Riitta Rikkolan ja
varaedustajaksi Jani Korpelan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.
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Miehikkälän kunnanvaltuusto § 38 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat / Seutuneuvottelukunnan jäsenten toteaminen

52/01.011.00/2021

Kvalt 09.08.2021 § 38

Päätös  Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi, että Kotkan ja Haminan sekä
Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien yhteisen
seutuneuvottelukunnan jäsenet ovat Miehikkälän kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Jari Heinonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja
Alastalo valtuustokaudella 2021 - 2025. Kunnanjohtajalla on kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.

 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2021 30

Miehikkälän kunnanhallitus § 99 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 39 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

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
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Miehikkälän kunnanhallitus § 99 21.06.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 39 09.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 1) luopuu ehdosta, jonka mukaan tappiota aiheuttavia toimeksiantoja ei
tehdä.

 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 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt 09.08.2021 § 39

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:
Pykälät: 38
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: 22 - 37, 39

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: 22 - 37, 39 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.


